ZITTING VAN 26 APRIL 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 en Dieter Verscheure, raadsleden;
Freddy De Cuyper, gemeentesecretaris.
VERONTSCHULDIGD : Sonja De Keyzer en Patrick Minnaert, raadsleden.
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 verklaren dat ze de notulen niet kunnen goedkeuren omwille van het feit dat
ze de notulen niet ontvangen hebben.

2. Eredienst. - V.P.K.B. – Advies betreffende de jaarrekening 2017.
Dhr. Hendrik Blommaert, voorzitter van de V.P.K.B., verlaat de vergaderzaal gedurende de
behandeling van dit agendapunt.
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 V.P.K.B, vastgesteld door de kerkfabriekraad op
16.4.2018 met een exploitatieoverschot van € 108,78 en met een investeringsresultaat van € 779,97
zodat het totaal te verantwoorden bedrag € 888,75 bedraagt;
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 V.P.K.B. zoals
vastgesteld door de kerkfabriekraad in zitting van 16.4.2018 :

Exploitatieuitgaven :

€ 28.981,46

Investeringsuitgaven :

€ 52.434,17

Exploitatieontvangsten :

€ 14.101,11

Investeringsontvangsten

€ 53.214,14

Tekort :

€ 14.880,35

Overschot :

Overschot vorige jaren :
Exploitatietoelage gemeente :
Positief resultaat :

€ 1.155,13

€ 779,97

Tekort vorige jaren :

€ 13.834,00
€ 108,78

Resultaat

€ 779,97

Art.2. - Een afschrift van deze beslissing over te maken aan de V.P.K.B., de Gouverneur van de
provincie Oost-Vlaanderen en aan het erkend representatief orgaan ARPEE, Brogniezstraat 44 te 1070
Brussel.

3. Opheffing en samenvoeging van parochies in de gemeente Horebeke - Advies
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 07 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erediensten;
Gelet op het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013;
Gelet op het decreet van 12 juli 2013 houdende toekenning van subsidies voor gebouwen van de
eredienst, gebouwen voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening
en crematoria;
Gelet op het besluit van 30 september 2005 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de
criteria voor de erkenning van de plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen van de erkende
erediensten;
Gelet op het besluit van 21 december 2012 van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van
diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2005 houdende
vaststelling van de criteria voor de erkenning van de plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen van
de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van 14 februari 2014 van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 7 van het
besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2005 houdende vaststelling van de criteria voor de
erkenning van de plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen van de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 betreffende de uitvoering van het
Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013;
Gelet op de conceptnota van 24 juni 2011 ‘Een toekomst voor de Vlaamse parochiekerk’ van Vlaams
minister voor Binnenlands Bestuur en Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois; waarin een aantal concrete
beleidsadviezen en beleidsopties met betrekking tot het beheer en de (re)valorisatie van de
parochiekerk worden geformuleerd;
Gelet op de omzendbrief van 30 september 2011 van Vlaams minister voor Binnenlands Bestuur en
Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois tot uitvoering van zijn conceptnota;
Gelet op het Vlaams Regeerakkoord van 22 juli 2014;
Gelet op de beleidsnota Onroerend Erfgoed 2014-2019 ingediend door de heer Geert Bourgeois,
minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onroerend Erfgoed;
Gelet op de beleidsnota 2014-2019 ingediend door mevrouw Liesbeth Homans, viceminister-president
van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur;

Gelet op de omzendbrief van het agentschap Binnenlands Bestuur van 28 maart 2014 over de
vervreemding van onroerende goederen;
Gelet op de omzendbrief van het agentschap Binnenlands Bestuur van 28 maart 2014 over de
subsidies voor gebouwen van de eredienst, georganiseerde vrijzinnigheid en crematoria;
Gelet op de richtlijnen van de Vlaamse bisschoppen voor het gebruik van de parochiekerken van 08
november 2012;
Overwegende dat in bovenstaande nota’s, omzendbrieven en beleidsnota’s de kerkgemeenschap
herhaaldelijk wordt opgeroepen om op basis van structureel overleg met externen en lokale besturen te
onderzoeken welke functionaliteit kerkgebouwen in de toekomst kunnen vervullen, zodat zij hun
inhoudelijke waarde als gemeenschapsvormende centra kunnen behouden;
Overwegende dat in de richtlijnen van de Vlaamse bisschoppen verschillende scenario’s worden
voorgesteld voor een toekomstige invulling van een kerkgebouw; dat hier de termen neven-, mede- en
herbestemming worden gedefinieerd;
Overwegende dat er in deze richtinggevende documenten meermaals wordt aangedrongen op de
noodzaak van een gedegen visieontwikkeling vanuit de kerkgemeenschap; dat aan de kerkbesturen
ook expliciet wordt gevraagd om in het kader van het meerjarenplan 2014-2019 een strategische visie
te ontwikkelen over het lokaal kerkenbestand van de betrokken gemeente; dat de acute en urgente aard
van de visievorming voldoende wordt benadrukt;
Overwegende dat subsidies voor de restauratie van een beschermde kerk, afhankelijk worden gemaakt
van het bestaan van een strategische visie op gemeentelijk niveau en het inschakelen van het
kerkgebouw hierin;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 maart 2017 tot goedkeuring van het kerkbeleidsplan waarbij
wordt voorzien in de onttrekking van de Sint-Corneliskerk;
Gelet op het verslag van de Buitengewone Algemene Vergadering van de kerkraden van 11.05.2016
waarbij aan de Bisschop van Gent een gunstig advies wordt verstrekt om beide kerkraden op te heffen
en één kerkraad voor de ééngemaakte parochie in de plaats te stellen;
Gelet op het decreet van de Bisschop van Gent van 18.01.2018 tot opheffing van de parochie SintCornelius en de samenvoeging met de parochie Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart in Sint-MariaHorebeke;
Overwegende dat het de intentie van de Bisschop blijft om in Horebeke 1 kerkgebouw voor de
eredienst te behouden;
Overwegende dat beide parochies dichtbij elkaar liggen en behoren tot dezelfde gemeente;
Overwegende dat aan de Vlaamse Regering de erkenning van de samenvoeging van de beide
parochies wordt gevraagd, zoals voorzien in het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële
organisatie en werking van de erkende erediensten;
Gelet op het schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur dd. 25.01.2018 waarbij om advies
wordt gevraagd aan de Gemeenteraad van Horebeke;
Overwegende dat de procedure voor samenvoeging van parochies wordt behandeld door de artikelen
4/1 tot 4/11 van het decreet betreffende de erediensten, hoofdstuk IV/2 (samenvoeging van twee of
meer erkende kerk- of geloofsgemeenschappen) van het besluit van de Vlaamse Regering houdende de
vaststelling van de criteria voor de erkenning van de plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen van
de erkende erediensten en het canon 515 §2 van het wetboek van canoniek recht;
Overwegende dat de neven- en herbestemming van kerkgebouwen kerkrechtelijk worden behandeld
door de canones 1210 en 1219 van het wetboek van canoniek recht;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 05 april 2018;
BESLUIT EENPARIG :

Art.1. – De gemeenteraad brengt een gunstig advies uit over de opheffing van de parochie SintCornelius in Sint-Kornelis-Horebeke en de samenvoeging met de parochie Onze-Lieve-Vrouw
Hemelvaart in Sint-Maria-Horebeke.
Art.2. – Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan het Agentschap Binnenlands Bestuur
en het Bisdom Gent
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.

4. GASELWEST. - Goedkeuring van de agenda van de Algemene Vergadering van 25.06.2018, Verzoek tot verschuiven einddatum van Gaselwest van 9 november 2019 naar 1 april 2019. Voorstel tot verlenging van 1 april tot en met 29 maart 2037. – Statutenwijzigingen en
vaststelling van het mandaat.
Overwegende dat de gemeente Horebeke voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas
deelneemt aan de opdrachthoudende vereniging Gaselwest, Intercommunale Maatschappij voor Gas en
Elektriciteit van het Westen.
Gelet op het aangetekend schrijven van 26 maart 2018 waarbij de gemeente opgeroepen wordt om deel
te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Gaselwest die op 25 juni 2018
plaats heeft in het Businessgebouw van KSV te Roeselare.
Gelet op het bijgevoegd dossier met documentatiestukken uitgewerkt door de raad van bestuur in
zitting van 23 maart 2018 en omvattend :
1. Verzoek tot verschuiven einddatum van 9 november 2019 naar 1 april 2019
De statuten van alle Vlaamse distributienetbeheerders, waaronder Gaselwest (met uitzondering van
PBE) vermelden de datum van 9 november 2019 als einddatum.
Artikel 603 van het Decreet over het lokaal bestuur voorziet de mogelijkheid voor de
opdrachthoudende verenigingen die overeenkomstig het Energiedecreet werden aangewezen als
distributienetbeheerder om in de loop van het jaar 2018 via hun algemene vergadering een verzoek te
richten aan de Vlaamse regering om in te stemmen dat de einddatum van de statutaire duur verschoven
(vervroegd) wordt naar 1 april 2019. De beslissing van de algemene vergadering dient verantwoord te
worden in een omstandig verslag dat de noodzakelijkheid aantoont. De Vlaamse regering kan bij
gemotiveerd besluit instemmen met het aan haar gerichte verzoek.
Vermits de bestuursorganen uiterlijk 31 maart 2019 vernieuwd worden ingevolge de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018, bestaat het risico dat er op een korte tijdsspanne twee
verschillende raden van bestuur dienen samengesteld te worden. Vandaar wordt voorgesteld om de
aanstelling van de nieuwe bestuurders zo dicht mogelijk bij de inwerkingtreding van de verlengde
distributienetbeheerder te plaatsen. Deze aanpassing ondersteunt niet alleen de uniformiteit en
continuïteit van de bestuurlijke werking, maar draagt door een identieke behandeling in alle
distributienetbeheerders bij tot de uniformiteit van de verlengde duurtijd.
2. Voorstel tot verlenging van de tijdsduur van 1 april 2019 tot en met 29 maart 2037
Naast hogervermeld verzoek tot verschuiving van de huidige einddatum wordt overeenkomstig artikel
603 van het Decreet over Lokaal Bestuur van 22 december 2017 voorgesteld om de duurtijd van de
opdrachthoudende vereniging met 18 jaar te verlengen vanaf 1 april 2019 tot en met 29 maart 2037.
Deze nieuwe einddatum geldt voor alle opdrachthoudende verenigingen – distributienetbeheerders
binnen de toekomstige Fluvius-groep en is gebaseerd op deze van PBE, vermits de verlenging van
PBE reeds ingang vindt vanaf 29 maart 2019.
Het voorstel tot verlenging is uitsluitend gericht aan de 55 Vlaamse deelnemende gemeenten.

Overeenkomstig artikel 35 van het Decreet houdende de Intergemeentelijke Samenwerking (artikel
423 van het Decreet over Lokaal Bestuur van 22 december 2017) kan op verzoek van de gewone
meerderheid van het totale aantal deelnemers en op voorwaarde dat het verzoek gedragen wordt door
een drievierde meerderheid van het aantal deelnemende gemeenten, de algemene vergadering tot de
verlenging beslissen met een drievierde meerderheid van het aantal stemmen.
De gemeenteraadsbeslissingen die daarvoor worden genomen, worden bij het verslag van de algemene
vergadering gevoegd en zijn gebaseerd op een onderzoek, in voorkomend geval op basis van een
vergelijkend onderzoek als er zich verschillende beheersvormen reëel aandienen.
Uiterlijk 90 dagen vόόr de algemene vergadering die beslist over de verlenging wordt de agenda door
de raad van bestuur aan alle deelnemers toegezonden.
De deelnemers die niet willen verlengen, kunnen daartoe niet verplicht worden en houden op deel uit
te maken van de opdrachthoudende vereniging. Vooraf leggen ze hun beslissing daartoe voor, die
wordt gevoegd bij het verslag van de algemene vergadering. Deelnemers die nalaten over de
verlenging te beslissen of hun beslissing mee te delen, worden geacht verder deel uit te maken van de
opdrachthoudende vereniging.
Het genoemde tijdstip van verlenging situeert zich op het moment van de vernieuwing van de
gemeentelijke mandaten. Vermits het einde van de legislatuur praktisch bereikt is, is het aangewezen
dat de Raad van Bestuur in zijn huidige vorm overeenkomstig artikel 70 van het Decreet houdende de
Intergemeentelijke Samenwerking een evaluatierapport opstelt over de werking van de
opdrachthoudende vereniging tijdens de vorige zes jaar en eveneens een ondernemingsplan voor de
volgende zes jaar. Deze documenten bevatten samen de motiveringselementen in functie van het
onderzoek van het verlengingsvoorstel.
3. Statutenwijzigingen
De voorgestelde statutenwijzigingen vinden hun oorsprong in meerdere domeinen:
Aanpassingen n.a.v. de fusie van de werkmaatschappijen Eandis System Operator cvba en Infrax cvba
en in het kader van de ‘multi utility’ activiteiten met inwerkingtreding op 1 juli 2018 :
*
*
*
*
*
*
*

naamwijziging van Eandis System Operator cvba in Fluvius System Operator;
doelwijziging met toevoeging van de activiteiten riolering en (kabel)netwerken;
introductie van aandelen Ar en Ak m.b.t. de activiteiten riolering en (kabel)netwerken;
regeling inzake toewijzing kosten en opbrengsten vόόr en na 1 juli 2018 over de verschillende
distributienetbeheerders en andere betrokken entiteiten;
winstverdeling m.b.t. de activiteiten riolering en (kabel)netwerken;
vastleggen van verdeelsleutel voor de GIS-activiteit;
actualisering van de exploitatie-overeenkomst (bijlage 3);

Aanpassingen ingevolge het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 met principiële
inwerkingtreding op 1 januari 2019 :
*
*
*
*
*

aantal leden van de raad van bestuur;
genderbepaling;
mogelijkheid van meervoudige voordracht m.b.t. kandidaat-bestuurders;
inlassing opstelling code goed bestuur;
mogelijkheid voor samengevoegde gemeenten om eenzelfde activiteit van gemeentelijk belang
toe te
vertrouwen aan één opdrachthoudende vereniging;

Overeenkomstig artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking
dient de gemeenteraad zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering en
onder meer op expliciete wijze aan de voorgestelde verschuiving van de einddatum, de verlenging van
de tijdsduur van de opdrachthoudende vereniging en aan de statutenwijzigingen. De gemeenteraad
dient tevens het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen.

BESLUIT EENPARIG :
ARTIKEL 1
Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering tevens jaarvergadering van
de opdrachthoudende vereniging Gaselwest d.d. 25 juni 2018 :
1.

Goedkeuring van het voorstel tot het verzoek van verschuiven van de einddatum van Gaselwest,
zijnde 9 november 2019, naar 1 april 2019 overeenkomstig artikel 603 van het decreet over
lokaal bestuur.

2.

Goedkeuring van het voorstel tot verlenging van de duurtijd van Gaselwest van 1 april 2019 tot
29 maart 2037 waaraan uitsluitend de 55 Vlaamse gemeenten deelnemen, met o.m. goedkeuring
van het evaluatierapport met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging
tijdens de vorige zes jaar en van het ondernemingsplan 2019-2024.

3.

Statutenwijzigingen:
3.1.

Kennisneming bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris met
staat van activa en passiva per 31 december 2017 – in het kader van artikel 413 wetboek
van vennootschappen – ter verantwoording van de wijziging van het doel

3.2.

Goedkeuring van de statutenwijzigingen.

4.

Inkanteling van deel Figga – Vaststelling van de vervulling van de opschortende voorwaarden.

5.

Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in de agendapunten 1 tot en met 4 bij
authentieke akte vast te stellen.

6.

Kennisneming van voorstel fusie door overneming van Infrax cvba door Eandis System Operator
cvba met naamwijziging in ‘Fluvius System Operator’ – bevestiging van participatie van
Gaselwest in de nieuwe werkmaatschappij Fluvius System Operator cvba overeenkomstig
artikel 78 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking.

7.

Kennisneming verslagen Gaselwest van de raad van bestuur en van de commissaris over het
boekjaar 2017.

8.

Goedkeuring van de jaarrekening Gaselwest afgesloten op 31 december 2017 (balans,
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).

9.

Kennisneming verslagen Figga van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar
2017.

10. Goedkeuring van de jaarrekening Figga afgesloten op 31 december 2017 (balans,
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).
11. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités
en de commissaris Gaselwest met betrekking tot het boekjaar 2017.
12. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris Figga met betrekking tot
het boekjaar 2017.
13. Statutaire benoemingen.
14. Statutaire mededelingen.
ARTIKEL 2


een verzoek te formuleren en te ondersteunen tot verschuiving van de huidige statutaire
einddatum van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest van 9 november 2019 naar 1 april
2019 (*);



een verzoek te formuleren en goed te keuren tot verlenging van de opdrachthoudende
vereniging Gaselwest van 1 april 2019 tot en met 29 maart 2037 en haar deelneming in de

opdrachthoudende vereniging Gaselwest te verlengen voor deze duurtijd na onderzoek van
onder meer de documenten die bij de oproeping inzake agendapunt 2 zijn gevoegd (*);


zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van de opdrachthoudende
vereniging Gaselwest;

(*) onder de opschortende voorwaarde van de inwerkingtreding van het artikel 603 van het decreet
over het lokaal bestuur;
ARTIKEL 3
De vertegenwoordiger van de gemeente Horebeke die zal deelnemen aan de algemene vergadering van
de opdrachthoudende vereniging Gaselwest op 25 juni 2018 (of iedere andere datum waarop deze
uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de
beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen 1 en 2 van
onderhavige raadsbeslissing;
ARTIKEL 4
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van voormelde beslissingen
en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Gaselwest, ter
attentie van het secretariaat, (in pdf-versie) uitsluitend op het e-mailadres intercommunales@eandis.be.
5. SOLVA (Intergemeentelijke Samenwerking voor Streekontwikkeling in Zuid-OostVlaanderen. - Goedkeuren van de agenda van de Algemene Vergadering van woensdag 13 juni
2018. - Vaststellen van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger.
Overwegende dat de gemeente Horebeke aangesloten is bij SOLVA (Intergemeentelijke
Samenwerking voor Streekontwikkeling in Zuid-Oost-Vlaanderen);
Gelet op de agenda van de Algemene Vergadering in het CC De Brug, Parklaan 16 te Kluisbergen op
woensdag
13 juni 2018 :
1. Samenstelling van het bureau.
2. Verslag van de Raad van Bestuur over het jaar 2017.
3. Jaarrekening per 31 december 2017.
4. Verslag van de Commissaris.
5. Kwijting aan de Raad van Bestuur en de Commissaris over het boekjaar 2017.
6. Vernieuwing mandaat Commissaris.
7. Statutenwijziging SOLVA : ontwerpen tot wijziging
7.1. Uittreding provincie : voorstel statutenwijziging loskoppeling vast kapitaal van specifieke
aandelen.
7.2. Uittreding provincie : voorstel statutenwijziging omzetting vast kapitaal naar variabel
kapitaal.
Gelet op het feit dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de agenda en de inhoud
van de agendapunten van de algemene vergadering en het mandaat van de gemeentelijke
vertegenwoordiger dient vast te stellen;
Overwegende dat de heer Hendrik Blommaert, 3de schepen, wonende in de Broekestraat 25 te
Horebeke in zitting van de gemeenteraad dd. 22.10.2013 aangesteld werd als gemeentelijk

vertegenwoordiger tot het eind van de lopende legislatuur; dat hij nog steeds gemeenteraadslid is en
geen deel uitmaakt van de bestuursorganen van SOLVA;
BESLUIT EENPARIG
Art.1. -. Zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering van SOLVA
op 13.06.2018 in het CC De Brug, Parklaan 16 te Kluisbergen.
Art.2. - De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering op te
dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden.
Art.3. - Afschrift van dit besluit over te maken aan de bestuursorganen van SOLVA.
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 Oost-Vlaanderen.

6. SOLVA. – Uittreding van de Provincie. – Goedkeuring ontwerp statutenwijziging voor de
loskoppeling van het vast kapitaal van specifieke aandelen.
Overwegende dat de gemeente Horebeke aangesloten is bij SOLVA (Intergemeentelijke
Samenwerking voor Streekontwikkeling in Zuid-Oost-Vlaanderen);
Gelet op art. 80, §1 van het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
(zoals gewijzigd bij Decreet van 13 mei 2016) op grond waarvan de provincies uiterlijk op 31
december 2018 dienen uit te treden uit de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en op grond
waarvan de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden hun statuten moeten aanpassen om
voormelde uittreding mogelijk te maken;
Gelet op het besluit van 19 juni 2017 van de Algemene Vergadering van SOLVA, waarin met
eenparigheid van stemmen beslist werd om artikel 13, 4e lid van de statuten van SOLVA – conform
hoger vermelde verplichting - aan te passen als volgt:
“Overeenkomstig art. 80, §1 van het Decreet van zes juli tweeduizend en één, is voormeld
uittredingsverbod echter niet van toepassing op de provincie Oost-Vlaanderen, dewelke zal uittreden
uiterlijk op 31 december 2018.”;
Overwegende dat deze wettelijk verplichte statutenwijziging dus enkel de procedurele mogelijkheid
regelt voor de provincie om uit te treden tijdens de duur waarvoor de vereniging werd opgericht en/of
verlengd;
Overwegende dat zij dus niét de effectieve uittreding van de provincie, noch de concrete inhoudelijke
en financiële modaliteiten en voorwaarden van deze uittreding inhoudt;
Overwegende dat hoger vermeld art. 80, §1 van het Decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking (zoals gewijzigd bij Decreet van 13 mei 2016) met betrekking tot de
inhoudelijke en financiële modaliteiten en voorwaarden van de uittreding enkel en alleen bepaalt dat
de provinciale aandelen worden teruggenomen “tegen een tussen de partijen overeen te komen
waarde”;
Gelet op het mandaat dat de voorzitter en algemeen directeur onder meer bij besluiten van 7 november
2017 en van 9 januari 2018 van de Raad van Bestuur van SOLVA verkregen hebben om over de
financiële modaliteiten en voorwaarden van de uittreding onderhandelingen te voeren met de
provincie;
Overwegende dat naar aanleiding van deze onderhandelingen – door de afdeling financiën en de
externe adviseurs van SOLVA - is vastgesteld:
-

dat de provincie thans over 5.000,00 aandelen B beschikt met een nominale waarde van
4.666.888,09 EUR;

-

dat het variabel gedeelte van het kapitaal van SOLVA te laag is om een vermindering ten
belope van de nominale kapitaalswaarde van de provincie te dragen, zodat een gedeeltelijke
omzetting van vast naar variabel kapitaal noodzakelijk is;

-

dat de aandelen van de provincie statutair geaffecteerd zijn aan het vast kapitaal van SOLVA,
zodat een flexibele omzetting van vast naar variabel kapitaal niet mogelijk is;

Overwegende dat een financiële regeling met de provincie bijgevolg in de toekomst enkel kan
uitgevoerd worden mits:
-

in een eerste beweging het vast gedeelte van het kapitaal van SOLVA vooreerst wordt
losgekoppeld van specifieke (categorieën van) aandelen, waaronder de aandelen van de
provincie;

-

in een tweede beweging het vast gedeelte van het kapitaal van SOLVA vervolgens wordt
verminderd door omzetting naar het variabel kapitaal, ten belope van de nominale
kapitaalswaarde van de provincie;

Overwegende dat beide voorwaarden voor uitvoering van een financiële regeling met de provincie
bijgevolg een wijziging van de artikelen 8 en 9 van de statuten vereisen;
Overwegende dat de statutenwijziging houdende loskoppeling van het vast kapitaal van specifieke
aandelen moet worden doorgevoerd ingevolge de wettelijke verplichting om de statuten aan te passen
in functie van de uittreding van de provincie uiterlijk op 31 december 2018; dat deze statutenwijziging
bijgevolg in afwijking van art. 42 van het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking, aan de deelnemers van SOLVA kan voorgelegd worden tijdens het verkiezingsjaar
2018;
BESLUIT ÉÉNPARIG:
Art.1.- Principieel goedkeuring te geven aan de loskoppeling van het kapitaal van SOLVA van
specifieke (categorieën van) aandelen.
Art.2.- Bijgevolg principieel goedkeuring te geven om art. 8 van de statuten te wijzigen als volgt:
“Het vast kapitaal van de vereniging bedraagt eenendertig miljoen zevenhonderd negenenzestigduizend driehonderd drieënzeventig euro vierennegentig eurocent (EUR 31.769.373,94), en
wordt vertegenwoordigd door negenentwintigduizend en zeventien (29.017) A1-aandelen, vijfduizend
(5.000) B1-aandelen en twintig (20) C1-aandelen, elk met een nominale waarde van negenhonderd
drieëndertig euro achtendertig eurocent (EUR 933,38).
Het kapitaal van de vennootschap dat het vast gedeelte te boven gaat, wordt vertegenwoordigd door
een veranderlijk aantal nieuw uit te geven aandelen op naam, aangeduid, overeenkomstig artikel 9
van de statuten al naargelang de hoedanigheid van de inschrijver, als “A2-aandelen”, “B2-aandelen”
dan wel “C2-aandelen”, elk met een nominale waarde van vijfentwintig euro (€ 25,00) per aandeel.
Het kapitaal is samengesteld uit aandelen op naam.
Alle aandelen zijn genummerd en ingeschreven in het aandelenregister van de vereniging dat
gehouden wordt op de maatschappelijke zetel.
De voorwaarden voor de volstorting van de aandelen worden geregeld door de raad van bestuur, in
overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen.”
Te vervangen door :
“Het vast kapitaal van de vereniging bedraagt eenendertig miljoen zevenhonderd negenenzestigduizend driehonderd drieënzeventig euro vierennegentig eurocent (EUR 31.769.373,94).
Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door aandelen op naam, aangeduid overeenkomstig art. 9 van
de statuten.

Alle aandelen zijn genummerd en ingeschreven in het aandelenregister van de vereniging dat
gehouden wordt op de maatschappelijke zetel.
De voorwaarden voor de volstorting van de aandelen worden geregeld door de raad van bestuur, in
overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen.”
Art.3.- Bijgevolg ook principieel goedkeuring te geven om art. 9 van de statuten te wijzigen als volgt:
“De aandelen zijn ingedeeld in drie soorten, met name (i) een klasse aandelen A (“aandelen A”,
zijnde “A1-aandelen” en “A2-aandelen”) dewelke onderschreven worden door gemeenten, (ii) een
klasse aandelen B (“aandelen B”, zijnde “B1-aandelen” en “B2-aandelen”) dewelke onderschreven
worden door provincies en (iii) een klasse aandelen C (“aandelen C”, zijnde “C1-aandelen” en “C2aandelen”) dewelke onderschreven worden door andere aandeelhouders dan gemeenten en
provincies.
Alle aandelen moeten werkelijke inbrengen vertegenwoordigen.
Het aantal der aandelen A moet steeds groter zijn dan de helft van het totaal van de aandelen A, B en
C.
Het aantal der aandelen B mag niet meer bedragen dan twintig (20) procent van het totale
maatschappelijk kapitaal.
Onverminderd deze bepalingen, kunnen de aandelen slechts overgedragen worden tussen de
deelnemers met de uitdrukkelijke goedkeuring van de algemene vergadering. Deze goedkeuring kan
slechts worden verleend wanneer de overdracht niet kan schaden aan de goede uitvoering van de
verbintenissen.
Bij aansluiting van een intergemeentelijk samenwerkingsverband, zullen de aandelen die door deze
worden onderschreven tot de klasse aandelen C behoren.”
Te vervangen door :
“De aandelen zijn ingedeeld in drie soorten, met name (i) een klasse aandelen A (“aandelen A”,
zijnde “A1-aandelen” en “A2-aandelen”) dewelke onderschreven worden door gemeenten, (ii) een
klasse aandelen B (“aandelen B”, zijnde “B1-aandelen” en “B2-aandelen”) dewelke onderschreven
worden door provincies en (iii) een klasse aandelen C (“aandelen C”, zijnde “C1-aandelen” en “C2aandelen”) dewelke onderschreven worden door andere aandeelhouders dan gemeenten en
provincies.
De A1-aandelen, B1-aandelen en C1-aandelen hebben elk een nominale waarde van
negenhonderddrieëndertig euro achtendertig eurocent (EUR 933,38). De A2-aandelen, B2-aandelen
en C2-aandelen hebben elk een nominale waarde van vijfentwintig euro (EUR 25,00).
Alle aandelen moeten werkelijke inbrengen vertegenwoordigen.
Het aantal der aandelen A moet steeds groter zijn dan de helft van het totaal van de aandelen A, B en
C.
Het aantal der aandelen B mag niet meer bedragen dan twintig (20) procent van het totale
maatschappelijk kapitaal.
Onverminderd deze bepalingen, kunnen de aandelen slechts overgedragen worden tussen de
deelnemers met de uitdrukkelijke goedkeuring van de algemene vergadering. Deze goedkeuring kan
slechts worden verleend wanneer de overdracht niet kan schaden aan de goede uitvoering van de
verbintenissen.
Bij aansluiting van een intergemeentelijk samenwerkingsverband, zullen de aandelen die door deze
worden onderschreven tot de klasse aandelen C behoren.”
Art.4.- Afschrift van deze beslissing over te maken aan de bestuursorganen van SOLVA.

7. SOLVA. – Uittreding van de Provincie. – Goedkeuring ontwerp van statutenwijziging voor de
omzetting van het vast kapitaal naar variabel kapitaal.
Overwegende dat de gemeente Horebeke aangesloten is bij SOLVA (Intergemeentelijke
Samenwerking voor Streekontwikkeling in Zuid-Oost-Vlaanderen);
Gelet op art. 80, §1 van het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
(zoals gewijzigd bij Decreet van 13 mei 2016) op grond waarvan de provincies uiterlijk op 31
december 2018 dienen uit te treden uit de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en op grond
waarvan de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden hun statuten moeten aanpassen om
voormelde uittreding mogelijk te maken;
Gelet op het besluit van 19 juni 2017 van de Algemene Vergadering van SOLVA, waarin met
eenparigheid van stemmen beslist werd om artikel 13, 4e lid van de statuten van SOLVA – conform
hoger vermelde verplichting - aan te passen als volgt:
“Overeenkomstig art. 80, §1 van het Decreet van zes juli tweeduizend en één, is voormeld
uittredingsverbod echter niet van toepassing op de provincie Oost-Vlaanderen, dewelke zal uittreden
uiterlijk op 31 december 2018.”;
Overwegende dat deze wettelijk verplichte statutenwijziging dus enkel de procedurele mogelijkheid
regelt voor de provincie om uit te treden tijdens de duur waarvoor de vereniging werd opgericht en/of
verlengd;
Overwegende dat zij dus niét de effectieve uittreding van de provincie, noch de concrete inhoudelijke
en financiële modaliteiten en voorwaarden van deze uittreding inhoudt;
Overwegende dat hoger vermeld art. 80, §1 van het Decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking (zoals gewijzigd bij Decreet van 13 mei 2016) met betrekking tot de
inhoudelijke en financiële modaliteiten en voorwaarden van de uittreding enkel en alleen bepaalt dat
de provinciale aandelen worden teruggenomen “tegen een tussen de partijen overeen te komen
waarde”;
Gelet op het mandaat dat de voorzitter en algemeen directeur onder meer bij besluiten van 7 november
2017 en van 9 januari 2018 van de Raad van Bestuur van SOLVA verkregen hebben om over de
financiële modaliteiten en voorwaarden van de uittreding onderhandelingen te voeren met de
provincie;
Overwegende dat naar aanleiding van deze onderhandelingen – door de afdeling financiën en de
externe adviseurs van SOLVA - is vastgesteld:
-

dat de provincie thans over 5.000,00 aandelen B beschikt met een nominale waarde van
4.666.888,09 EUR;

-

dat het variabel gedeelte van het kapitaal van SOLVA te laag is om een vermindering ten
belope van de nominale kapitaalswaarde van de provincie te dragen, zodat een gedeeltelijke
omzetting van vast naar variabel kapitaal noodzakelijk is;

-

dat de aandelen van de provincie statutair geaffecteerd zijn aan het vast kapitaal van SOLVA,
zodat een flexibele omzetting van vast naar variabel kapitaal niet mogelijk is;

Overwegende dat een financiële regeling met de provincie bijgevolg in de toekomst enkel kan
uitgevoerd worden mits:
-

in een eerste beweging het vast gedeelte van het kapitaal van SOLVA vooreerst wordt
losgekoppeld van specifieke (categorieën van) aandelen, waaronder de aandelen van de
provincie;

-

in een tweede beweging het vast gedeelte van het kapitaal van SOLVA vervolgens wordt
verminderd door omzetting naar het variabel kapitaal, ten belope van de nominale
kapitaalswaarde van de provincie;

Overwegende dat beide voorwaarden voor uitvoering van een financiële regeling met de provincie
bijgevolg een wijziging van de artikelen 8 en 9 van de statuten vereisen;
Overwegende dat de statutenwijziging houdende loskoppeling van het vast kapitaal van specifieke
aandelen moet worden doorgevoerd ingevolge de wettelijke verplichting om de statuten aan te passen
in functie van de uittreding van de provincie uiterlijk op 31 december 2018; dat deze statutenwijziging
bijgevolg in afwijking van art. 42 van het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking, aan de deelnemers van SOLVA kan voorgelegd worden tijdens het verkiezingsjaar
2018;
BESLUIT ÉÉNPARIG:
Art.1.- Principieel goedkeuring te geven aan de omzetting van het vast gedeelte van het kapitaal van
SOLVA naar het variabel kapitaal, ten belope van de nominale kapitaalswaarde van de provincie.
Art.2.- Bijgevolg principieel goedkeuring te geven om art. 8 van de statuten te wijzigen als volgt:
“Het vast kapitaal van de vereniging bedraagt eenendertig miljoen zevenhonderd negenenzestigduizend driehonderd drieënzeventig euro vierennegentig eurocent (EUR 31.769.373,94).
Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door aandelen op naam, aangeduid overeenkomstig art. 9 van
de statuten.
Alle aandelen zijn genummerd en ingeschreven in het aandelenregister van de vereniging dat
gehouden wordt op de maatschappelijke zetel.
De voorwaarden voor de volstorting van de aandelen worden geregeld door de raad van bestuur, in
overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen.”
Te vervangen door:
“Het vast kapitaal van de vereniging bedraagt zevenentwintig miljoen honderdentweeduizend
vierhonderdvijfentachtig vijfentachtig eurocent (EUR 27.102.485,85).
Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door aandelen op naam, aangeduid overeenkomstig art. 9 van
de statuten.
Alle aandelen zijn genummerd en ingeschreven in het aandelenregister van de vereniging dat
gehouden wordt op de maatschappelijke zetel.
De voorwaarden voor de volstorting van de aandelen worden geregeld door de raad van bestuur, in
overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen.”
Art.3.- Afschrift van deze beslissing over te maken aan de bestuursorganen van SOLVA.

8. I.VL.A. - Algemene vergadering van 21.06.2018. - Goedkeuren van de agenda en vaststellen
van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger.
Overwegende dat de gemeente lid is van de Intergemeentelijke vereniging voor beheer van
afvalstoffen Vlaamse Ardennen (afgekort I.VL.A.) met zetel te Oudenaarde;
Gelet op het schrijven dd. 30.03.2018 voor deelname aan de algemene vergadering op donderdag
21.06.2018 met alle bijhorende stukken en de volgende agenda :
1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslag van dhr. Bedrijfsrevisor over het boekjaar
2017.
2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2017.
3. Decharge aan de bestuurders en de Commissaris-revisor.

4. Aanduiding kandidaat-bestuurder dhr. Mathieu De Cock op voordracht van de stad
Oudenaarde.
Varia.
Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/5 dd. 19.04.2013 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken
waaruit blijkt dat er niet langer voor elke algemene vergadering afzonderlijk een vertegenwoordiger
moet worden benoemd; dat de vertegenwoordiger van de gemeente voor de volledige duur van de
legislatuur kan worden aangeduid; dat de toepassing van deze vernieuwing afhankelijk is van wat de
statuten hieromtrent bepalen; dat de statutenwijziging werd goedgekeurd op 18.12.2014;
Overwegende dat dhr. Robert De Meuleneire reeds bij besluit van de gemeenteraad dd. 28.05.2015
werd aangeduid als gemeentelijk vertegenwoordiger tot het einde van de lopende legislatuur;
BESLUIT :
Art.1. - Zijn goedkeuring te verlenen aan de punten vermeld op de agenda van de algemene
vergadering van I.VL.A. te Oudenaarde op 21.06.2018.
Art.2. – De vertegenwoordiger van de gemeente op te dragen om zijn stemgedrag af te stemmen op de
beslissingen genomen in onderhavig raadsbesluit.
Art.3. - Afschrift van deze beslissing ter kennisgeving over te maken worden aan de heer voorzitter
van I.VL.A, Meersbloem-Melden 46a te 9700 Oudenaarde.

9. Aansluiting van de gemeente bij de Statiegeldalliantie.
Het college van burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 16.04.2018 beslist aan te sluiten bij
de “Statiegeldalliantie”, een initiatief van Recycling Netwerk Benelux.
De Statiegeldalliantie verenigt maatschappelijke organisaties, lokale overheden, burgerinitiatieven,
bedrijven en milieuorganisaties en iedere andere organisatie die begaan is met het zwerfafval.
De alliantie roept de regering op om structurele en eerlijke oplossingen door te voeren in de vorm van
statiegeld op alle PET-flessen en blikjes.
Gemeenten die de statiegeldalliantie ondersteunen vragen aan de Vlaamse regering om de invoering
van statiegeld met voorrang te behandelen.
De verbruiker zal bij de aankoop van drank uit blik of plastic wel een klein bedrag extra moeten
betalen. Dat bedrag wordt dan bij de inlevering van de lege verpakking terugbetaald.
In principe zou dit moeten leiden tot minder zwerfafval en vermindering van de afvalberg.
De gemeenteraad gaat met 7 ja-stemmen en 2 neen-stemmen akkoord met deze aansluiting. De leden
van de partij N-VA gaan niet akkoord omdat voor hen niet duidelijk is wie dit allemaal gaat betalen;
hoeveel dit gaat kosten voor de extra-inzameling; dat dit enkel geldt voor PET-flessen uit België.

10. Wijziging personeelsformatie en organogram.
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zijn latere wijzigingen en zijn uitvoeringsbesluiten;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, zijn latere wijzigingen en zijn uitvoeringsbesluiten (OCMW-decreet);
Gelet op decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 betreffende de minimale
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het
gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de
rechtspositieregeling van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn;
Gelet op het raadsbesluit van 23 november 2009 houdende de rechtspositieregeling voor het
gemeentepersoneel en latere wijzigingen;
Gelet op het personeelsbehoeftenplan 01/2018 waarin voorzien wordt in een lokale financieel directeur
en waarbij niet langer beroep wordt gedaan op een gewestelijke ontvanger; dat daarin de financiële
haalbaarheid ook wordt voorzien;
Gelet op de artikelen 580 tot en met 589 van het decreet over het lokaal bestuur welke voorziet in een
algemeen directeur die zowel het takenpakket van de gemeentesecretaris als deze van de OCMWsecretaris omvat;
Gelet op artikel 589 van het decreet over het lokaal bestuur welke voorziet in een terugvalregeling
voor de secretaris die niet aangesteld wordt als algemeen directeur; dat hiertoe de uitdovende functie
van adjunct-algemeen directeur wordt voorzien in de personeelsformatie en het organogram;
Overwegende dat een wijziging van de personeelsformatie daarvoor noodzakelijk is;
Gelet op de bespreking van deze personeelsformatie op het managementteam;
Gelet op het overleg met de vakorganisaties van 16.04.2018;
BESLUIT EENPARIG:
Art. 1. – De personeelsformatie van het gemeentepersoneel wordt als volgt vastgesteld :
Statutair personeel :
Functietitel
Statuut
Algemeen directeur
statutair
Financieel directeur
statutair
Omgevingsambtenaar
statutair
Administratief hoofdmedewerker
statutair
Administratief medewerker
statutair
Technisch assistent
statutair
Technisch beambte schoonmaak
statutair

Aantal

Niveau

Rang

1

Decretale graad

klasse 1

0,4

Decretale graad

klasse 1

1

B1 – B3

Bv

1

C4 – C5

Cx

1

C1 – C3

Cv

1

D1 – D3

Dv

8/38

E1 – E3

Ev

Niveau

Rang

Decretale graad

klasse 1

Statutair uitdovend personeel
Functietitel
Statuut
Adjunct algemeen directeur
statutair uitdovend

Aantal
1

Contractueel personeel
Functietitel
Statuut
Administratief medewerker
contractueel
Technisch beambte
contractueel

Aantal

Niveau

Rang

1

C1 – C3

Cv

2

E1 – E3

Ev

Art. 2. – Het personeelsbehoeftenplan 1/2018, inclusief het organogram, wordt als bijlage vastgesteld en
maakt integraal deel uit van onderhavige beslissing.
Art. 3. – Het managementteam bestaat uit de algemeen directeur, de adjunct algemeen directeur en de
financieel directeur. De burgemeester maakt met raadgevende stem deel uit van het managementteam.
Art. 4. – De functiebeschrijvingen voor de functies van algemeen directeur, adjunct algemeen directeur en
financieel directeur worden als bijlage vastgesteld en maken integraal deel uit van onderhavige beslissing.
Art. 5. – Van onderhavige beslissing wordt een beknopte omschrijving opgenomen in de lijst die in het
kader van het bestuurlijk toezicht wordt verzonden aan de provinciegouverneur.

11. Wijziging Rechtspositieregeling gemeente
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zijn latere wijzigingen en zijn uitvoeringsbesluiten;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, zijn latere wijzigingen en zijn uitvoeringsbesluiten (OCMW-decreet);
Gelet op decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 betreffende de minimale
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het
gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de
rechtspositieregeling van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn;
Gelet op het raadsbesluit van 23 november 2009 houdende de rechtspositieregeling voor het
gemeentepersoneel en latere wijzigingen;
Gelet op het raadsbesluit van heden waarbij de personeelsformatie voor het gemeentepersoneel wordt
aangepast;
Overwegende dat het noodzakelijk is de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel aan te
passen aan de gewijzigde personeelsformatie en de gewijzigde regelgeving;
Gelet op de bespreking van deze gewijzigde rechtspositieregeling op het managementteam;
Gelet op het overleg met de vakorganisaties van 16.04.2018;
BESLUIT EENPARIG:
Art. 1. – De rechtspositieregeling wordt als bijlage hervastgesteld en maakt integraal deel uit van
onderhavige beslissing.
Art. 2. – Afschrift van deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheden overgemaakt en
wordt tevens ter informatie aan de firma A&S Solutions overgemaakt.

12. Vacant verklaren van de functie van financieel directeur.
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zijn latere wijzigingen en zijn uitvoeringsbesluiten;
Gelet op decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 betreffende de minimale
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het
gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de
rechtspositieregeling van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn;
Gelet op het raadsbesluit van 23 november 2009 houdende de rechtspositieregeling voor het
gemeentepersoneel en latere wijzigingen;
Gelet op het raadsbesluit van heden waarbij de personeelsformatie voor het gemeentepersoneel wordt
aangepast en waarbij de functie van financieel directeur is voorzien;
Overwegende dat de functie van financieel directeur een functie is waarvoor de gemeenteraad bevoegd
is de functie open te verklaren;
Overwegende dat omwille van de continuïteit van de dienstverlening het aangewezen is deze functie in
te vullen;
Overwegende dat er wordt voor geopteerd om de functie in te vullen via een wervingsprocedure;
Overwegende dat artikel 28 van de geldende rechtspositieregeling bepaalt dat de selectie voor de
aanwerving in de functie van algemeen directeur en financieel directeur wordt uitbesteed aan een
erkend extern selectiebureau en dat de selectie wordt uitgevoerd op basis van de selectiecriteria en met
behulp van verschillende selectietechnieken; dat deze selectiecriteria en selectietechnieken zijn
afgestemd op de functiebeschrijving;
Overwegende dat artikel 29 van de geldende rechtspositieregeling bepaalt dat de selectietechnieken
voor de functie van financieel directeur in elk geval een proef bevatten die het financieel-economisch
inzicht van de kandidaten toetst;
Gelet op de tussenkomst van raadslid Verscheure Dieter waarbij gevraagd wordt naar de
functieomschrijving, de externe bekenmaking van de vacature, en het verloop van de
examenprocedure;
Overwegende dat artikel 9 van de geldende rechtspositieregeling bepaalt dat aan elke aanwerving een
externe bekendmaking van de vacature met een oproep tot kandidaten vooraf gaat; dat de vacature ten
minste via één persorgaan of tijdschrift worden bekendgemaakt; dat de vacature daarnaast ook intern
wordt bekendgemaakt; dat de gemeenteraad voor de betrekkingen van algemeen directeur en
financieel directeur de wijze van externe bekendmaking kiest uit de volgende mogelijkheden, rekening
houdend met de minimale regel en met de aard van de vacature:
1° nationaal verschijnende kranten of weekbladen;
2° regionaal of lokaal verschijnende kranten of weekbladen;
3° gespecialiseerde tijdschriften en/of websites van beroepsgroepen of beroepsorganisaties;
4° de eigen website;
5° zelf geproduceerde media;
6° de plaatselijke radio of een regionale televisiezender;
7° sociale media;
8° contact met onderwijsinstellingen;
Overwegende dat artikel 10 van de geldende rechtspositieregeling stelt dat tussen de datum van de
bekendmaking van de vacature en de uiterste datum voor de indiening van de kandidaturen minstens
veertien kalenderdagen verlopen;

Overwegende dat artikel 19 van de geldende rechtspositieregeling stelt dat de aanstellende overheid de
selectiecriteria, de keuze van de selectietechniek(en), het verloop van de selectie en het minimale
resultaat om als geslaagd beschouwd te worden bij de afsluiting van de selectieprocedure en, in
voorkomend geval, het minimale resultaat om toegelaten te worden tot een volgende stap in de
selectieprocedure, bepaalt;
BESLUIT EENPARIG:
Art. 1. – De deeltijds (2/5de) statutaire functie van financieel directeur wordt met ingang van heden bij
wijze van aanwerving open verklaard. Er wordt een selectieprocedure georganiseerd en een
wervingsreserve aangelegd met een looptijd van 2 jaar.
Art. 2. – De kandidaten moeten voldoen aan de toelating- en aanwervingsvoorwaarden zoals voorzien in
de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel.
Art. 3. - Er wordt een oproep gedaan naar kandidaten via de media (Deze week, Vdab, website gemeente
Horebeke, website A&S Solutions).
De oproep bevat:
1. de naam van de betrekking en het brutojaarsalaris;
2. de vermelding of de betrekking in statutair dan wel in contractueel dienstverband vervuld
wordt;
3. de vermelding of de betrekking voltijds dan wel deeltijds vervuld wordt;
4. een beknopte weergave van de functievereisten op een wijze dat de kandidaten kunnen
oordelen of ze in aanmerking komen;
5. de wijze waarop de kandidaturen worden ingediend en de uiterste datum voor de indiening
ervan;
6. de vermelding of al dan niet een wervingsreserve wordt vastgesteld en de duur daarvan;
7. de vermelding van het contactpunt voor meer informatie over de functie, de
arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure.
Art. 4. - De inschrijvingsperiode wordt vastgesteld op 14 kalenderdagen.
Art. 5. - De organisatie van deze selectieprocedure wordt uitbesteed aan A&S Solutions.
Art. 6. - Alle juryleden worden in het bezit gesteld van de toelatingsvoorwaarden, de algemene- en
bijzondere wervingsvoorwaarden, de selectieprocedure, de selectieprogramma’s, de beoordeling en de
commissies, de wervingsreserves en de aanwerving van personen met een handicap en de
functieomschrijving van de functie waarvoor zij in de jury zetelen.
Dit gebeurt door het bureau A&S Solutions dat belast is met de organisatie van de selectieprocedure.
Art. 7. – De selectiecriteria, de keuze van de selectietechniek(en), het verloop van de selectie en het
minimale resultaat om als geslaagd beschouwd te worden bij de afsluiting van de selectieprocedure
worden als volgt vastgesteld:
Mondeling gedeelte op 100 punten, minstens 60% van de punten te behalen om geslaagd te zijn.
Het mondeling gedeelte bestaat uit volgende proeven :
Proef 1 op 50 punten, minstens 50% van de punten te behalen om geslaagd te zijn:
De mondelinge toelichting en verdediging van een work-sample proef (waarbij de
kandidaten zich schriftelijk kunnen voorbereiden) waarin gepeild wordt naar de visie van de
kandidaat binnen de rollen die hij/zij zal vervullen vanuit de functie.
Dit omvat ondermeer de visie op de bevoegdheden, de kijk op de organisatie en de
maatschappelijke context, de doelstellingen op korte en lange termijn, de strategie en de
aanpak van de implementatie van die doelstellingen, en toetst tevens het financieeleconomisch inzicht van de kandidaten.

Proef 2 op 50 punten, minstens 50% van de punten te behalen om geslaagd te zijn:
Een interview waarin er getoetst wordt naar de competenties die vereist zijn voor de functie
en waarin er gepeild wordt naar de motivatie en interesse voor het werkterrein.
Art. 8. – De functiebeschrijving van financieel directeur wordt vastgesteld, zoals in bijlage bij deze
beslissing gevoegd.
Art. 9. - Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan het selectiebureau A&S Solutions.

13. Decreet lokaal bestuur. - Algemeen directeur. - Oproeping van de zittende functiehouders.
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);
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 OCMWsecretaris respectievelijk financieel beheerder van gemeente en OCMW;
Overwegende dat het Decreet Lokaal Bestuur in artikel 162 voorziet dat er in elke gemeente één
algemeen en één financieel directeur aanwezig is die zowel de gemeente als het OCMW bedient,
waarbij beide ambten worden uitgeoefend door personeelsleden van de gemeente;
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 invulling 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(s)
aan te stellen in een adjunct- of passende functie;
Overwegende dat binnen de gemeente en het OCMW van Horebeke het ambt van gemeentesecretaris
en het ambt van secretaris van het OCMW door verschillende personen wordt ingevuld;
Overwegende dat bijgevolg artikel 583, §1 van dit Decreet Lokaal bestuur van toepassing is, dat
bepaalt:
“Als de titularis van het ambt van gemeentesecretaris en de titularis van het ambt van secretaris van
het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat de gemeente bedient, verschillende personen
zijn, of als maar een van beide ambten ingevuld is, kan de gemeenteraad de titularissen of, in
voorkomend geval, de titularis, oproepen om zich binnen dertig dagen kandidaat te stellen voor het
ambt van algemeen directeur. Na het verstrijken van de termijn stelt het college van burgemeester en
schepenen vast wie zich tijdig en ontvankelijk kandidaat heeft gesteld.
Als maar een van de personen, vermeld in het eerste lid, zich tijdig kandidaat heeft gesteld, wordt die
persoon bij het verstrijken van de termijn om zich kandidaat te stellen, met behoud van zijn
dienstverband, van rechtswege aangesteld als algemeen directeur bij de gemeente.
Als twee personen, vermeld in het eerste lid, zich tijdig kandidaat stellen, stelt de gemeenteraad
uiterlijk op 1 augustus 2018 op basis van een systematische vergelijking van titels en verdiensten een
van hen met behoud van zijn dienstverband aan als algemeen directeur.
Als geen van de personen, vermeld in het eerste lid, zich tijdig kandidaat stelt of als de gemeenteraad
geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid, vermeld in het eerste lid, vult de gemeenteraad het
ambt in door aanwerving of bevordering. De gemeenteraad stelt de voorwaarden vast voor het ambt
van algemeen directeur en stelt daarvoor de selectieprocedure vast. De algemeen directeur wordt

gekozen in functie van de functiebeschrijving met functieprofiel en competentievereisten en van de
toetsing aan de voorwaarden.”
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 eerst de wijze van aanstelling dient te worden bepaald;
Overwegende dat het daarbij aangewezen wordt 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;
Overwegende 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;
Overwegende dat de decreetgever met deze overgangsregeling voorziet om zo vlot en transparant
mogelijk tot de invulling van de gemeenschappelijke algemeen directeur te komen;
Overwegende dat de huidige secretarissen het best geplaatst zijn om het ambt van algemeen directeur
in te vullen, gezien de kennis en ervaring binnen de gemeente en het OCMW; dat de nieuwe algemeen
directeur immers zowel de gemeente als het OCMW zal dienen te bedienen;
Overwegende zodoende dat de continuïteit en kwaliteit van de openbare dienstverlening op het
hoogste ambtelijke niveau moet gegarandeerd worden, des te meer doorheen een verkiezingsjaar; dat
dit ook de bezorgdheid vormt van de decreetgever;
Overwegende dat deze doelstellingen bereikt kunnen worden door in eerste instantie de zittende
functiehouders op te roepen en hun de mogelijkheid te verschaffen zich kandidaat te stellen voor de
invulling van de functie van algemeen directeur;
Dat zodoende wordt besloten om het ambt van algemeen directeur in te vullen via de oproeping van de
huidige titularissen;
Overwegende dat de functie van algemeen directeur een nieuwe functie vormt, zodat hiervoor de
functiebeschrijving in bijlage wordt goedgekeurd;
Overwegende dat artikel 589 DLB in een waarborgregeling voorziet voor de zittende functiehouder
die niet wordt aangesteld als algemeen directeur; dat de secretaris die geen algemeen directeur wordt
hetzij aangesteld wordt als adjunct-algemeen directeur bij de gemeente, hetzij aangesteld wordt in een
passende functie van niveau A bij de gemeente, het OCMW of een verzelfstandigde entiteit of
vereniging van gemeente respectievelijk OCMW;
Overwegende dat toepassing zal dienen gemaakt te worden van deze waarborgregeling, gezien de
gemeente en het OCMW vandaag elk over een secretaris beschikken; dat het aangewezen voorkomt
om in een wervingsreserve te voorzien voor de niet als directeur aangestelde functiehouder, zodat de
continuïteit gegarandeerd blijft;
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de schriftelijke
oproeping van de functiehouders, waarbij in de uitnodiging hiertoe bepaald zal worden dat de
kandidaten zich schriftelijk kandidaat dienen te stellen ter attentie van de voorzitter van de
gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen; dat de termijn van dertig dagen
overeenkomstig de toelichting bij artikel 583 DLB een aanvang neemt vanaf de dag die volgt op de
dag van de oproeping;
BESLUIT:

Art.1.- De gemeenteraad besluit om de zittende secretarissen overeenkomstig artikel 583, §1 DLB op
te roepen om zich kandidaat te stellen binnen een termijn van dertig dagen na oproeping voor het ambt
van algemeen directeur.
Art.2.- De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om de
functiehouders bedoeld in artikel 1 schriftelijk uit te nodigen zich kandidaat te stellen, de tijdigheid en
ontvankelijkheid van de kandidaturen vast te stellen, om deze vervolgens opnieuw aan de
gemeenteraad voor te leggen. Bij de oproeping dient onderhavige beslissing, de functiebeschrijving en
de wijze waarop de kandidaturen ingediend moeten worden, meegedeeld te worden.
Art.3.- De gemeenteraad besluit om overeenkomstig artikel 589, §3 DLB een wervingsreserve te
voorzien voor de functie van algemeen directeur, met opname van de niet aangestelde functiehouder.
De geldigheidsduur wordt vastgesteld op 31 december 2023.

14. Gemeentelijke steun om het gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren.
De N-VA Horebeke stelt voor om bepaalde doelgroepen te ondersteunen en te motiveren om van de
diensten van De Lijn gebruik te maken.
De partij is in deze problematiek niet gewonnen voor het leveren van gratis tickets of abonnementen
maar stelt voor dat de gemeente een procentuele bijdrage levert voor een welomlijnd aanbod van de
Lijn.
Concreet voorstel :
- 25 % voor de Buzzy Pazz.
- 25 % voor de Omnipas voor reizigers van 60 tot en met 64 jaar.
Met deze tussenkomst steunt en motiveert de gemeente haar inwoners om gebruik te maken van het
openbaar vervoer, mits een mede engagement van diezelfde inwoners.
De voorzitter bevestigt dat er weinig gebruik gemaakt wordt van de diensten van De Lijn (volgens
cijfers van Solva gebruikt 90% van de Horebeekse bevolking nooit het openbaar vervoer) en dat de
ouders die het moeilijk hebben steeds een beroep kunnen doen op het OCMW.
Raadslid Katelijn Moerman verklaart dat de drempel voor het OCMW te hoog is.
De gemeenteraad beslist met 7 neen-stemmen en 2 ja-stemmen om niet in te gaan op dit voorstel.

15. Vaststellen van een reglement voor de subsidiëring voor het opruimen van zwerfvuil.
De N-VA Horebeke stelt voor om een reglement uit te vaardigen voor de subsidiëring van
zwerfvuilacties.
Het voorstel is om aan de Horebeekse school en aan alle verenigingen (zowel feitelijke als vzw’s) die
een werking hebben op het grondgebied van de gemeente een toelage te verlenen voor het inzamelen
van zwerfvuil op het grondgebied van Horebeke.
Onder zwerfvuil moet worden verstaan het afval dat wordt achtergelaten op het openbaar domein.
Het opruimen van zwerfvuil langs gewestwegen wordt omwille van veiligheids- en
bevoegdheidsredenen niet voorzien in het reglement.
De voorzitter verklaart dat dit voorstel reeds eerder behandeld en niet aanvaard werd door de
gemeenteraad.
Schepen Janna Bauters bevestigt dat de visie van het college ongewijzigd is en rekent op de burgerzin
van de inwoners om de gemeente proper te houden. Er moet niet altijd financieel iets tegenover staan.
Het plaatsen van bijkomende vuilnisbakken biedt ook geen oplossing omdat dit het afval alleen maar
aantrekt.
Het voorstel wordt met 7 neen-stemmen en 2 ja-stemmen afgewezen.

16. BE-ALERT (Alarmeringssysteem bij noodsituaties).
Op de gemeenteraadszitting van 13 november 2017 stelde de partij N-VA de vraag om de gemeente
aan te sluiten op BE-ALERT, het alarmeringssysteem bij noodsituaties.
De mondelinge vraag zou overeenkomstig het huishoudelijk reglement op de volgende zitting van de
gemeenteraad beantwoord worden.
Tijdens de gemeenteraad van 28 december kwam het college niet terug op het voorstel wegens de
afwezigheid van de NV-A raadsleden.
De voorzitter verklaart dat de nodige informatie werd ingewonnen en dat de aansluitingskost mag
geraamd worden op € 1000,00 zowel voor een grootstad als voor een kleine gemeente.
Schepen Janna Bauters bevestigt dat de applicatie, de gemeentelijke website en facebook
doeltreffender zijn voor het verspreiden van dringende meldingen. Zij verwijst hierbij naar eerdere
noodsituaties in een andere (aangesloten) gemeente waar men niet eens de tijd had om BE-Alert in te
schakelen, maar men diende terug te vallen op de website en facebookpagina. Wanneer zich een
noodsituatie voordoet waarbij moet worden overgegaan tot de provinciale fase, kan er alsnog gebruik
gemaakt worden van Be-Alert via de Provincie.
De voorzitter stelt voor dit nader te bekijken, meer bepaald wat de aansluitingsbijdrage bedraagt.

17. Vragen en antwoorden.
Mondelinge vragen van N-VA raadslid Dieter Verscheure.
1. Asverschuiving op de Smarre.
De richtlijn voor de afstand tussen de paaltjes is bepaald op 30 m. De afstand van de paaltjes
op de Smarre bedraagt 24,8 m. Kunnen de paaltjes worden verplaatst ?
Schepen van openbare werken Robert De Meuleneire verklaart dat de paaltjes werden
geplaatst in overleg met de lokale politie en rekening houdende met de bochten en de opritten
naar de woningen. Er werden reeds kleine aanpassingen doorgevoerd na de proefopstelling.
De inplanting wordt niet meer gewijzigd, alle overwegingen in het kader van
verkeersveiligheid werden in acht genomen.
2. Facebook-pagina.
N-VA-Raadslid Dieter Verscheure vraagt een deontologische code voor het gebruik van de
facebookpagina. Hij vraagt zich af wie de facebookpagina kan beheren en meent dat dit door
de communicatieverantwoordelijke dient te gebeuren. Hij verwijst hierbij naar andere
gemeenten. De facebook-pagina wordt volgens dhr. Verscheure gebruikt voor propaganda van
de meerderheidspartij.
Schepen Janna Bauters bevestigt dat personeelslid Katrien Blommaert en zijzelf de
facebookpagina beheren. Schepen Bauters werd recent overigens aangesteld als
communicatieverantwoordelijke, waardoor dit gelijkloopt met de andere gemeenten.
Aangezien Horebeke een kleine gemeente betreft kunnen ook mandatarissen taken vervullen
van ambtenaren, zoals in dit geval communicatieambtenaar. Ze bevestigt dat de pagina
“Gemeente Horebeke” niet wordt gebruikt voor propaganda, maar enkel voor nuttige of
interessante berichtgeving voor de bevolking.
Dhr. Verschuere verwijst naar de actie Logo-gezond plus waarbij schepen Glorieux zou zijn
gepromoot. Het kan niet dat slechts 1 partij wordt getoond op de facebookpagina. Hij verwijst

naar gemeente Maarkedal waar – indien een mandataris op de facebookpagina wordt geplaatst
– nu eens N-VA-, dan weer Open-VLD-mandatarissen worden vermeld.
Schepen Janna Bauters bevestigt dat het OCMW is aangesloten bij Logo-Gezond Plus en dat
dit deel uitmaakte van een gezondheidspreventie naar senioren, waarbij de steun hieraan wordt
verleend door de OCMW-voorzitter. Ze verwijst bovendien naar het feit dat N-VA en OpenVLD in Maarkedal samen de meerderheid uitmaken en het dus volledig gelijklopend is met
deze gemeente waar ook enkel de meerderheid mogelijks wordt vermeld indien relevant.
Schepen Bauters stelt dat dhr. Verscheure werkt met twee maten en gewichten.
3. Camerabewaking in de Koekoekstraat.
N-VA-raadslid Dieter Verscheure haalt aan dat de meerderheid heeft aangekondigd te
onderzoeken of er moet worden geïnvesteerd in camerabewaking. Hij vraagt of dit werkelijk
gebeurd is en of er wordt gekeken naar de optie van mobiele camerabewaking.
Schepen Janna Bauters verklaart dat de offertes voor de installatie van een camera reeds
werden opgevraagd, maar dat er nog twee plaatsbezoeken met aannemers gepland staan. Na
deze plaatsbezoeken zullen de offertes binnen korte tijd worden aangebracht aan het College.
Er dient overigens te worden voldaan aan de privacy-reglementering alvorens de camera’s
kunnen worden bevestigd.
Er werden zowel offertes opgevraagd voor vaste als mobiele camerabewaking, zodat een
kosten-batenanalyse kan worden gemaakt.
4. Speelpleintje in de Koekoekstraat.
Volgens Dhr. Verscheure zijn er te weinig speeltoestellen en is de aanwezigheid van
prikkeldraad gevaarlijk voor de kinderen.
Schepen Janna Bauters verklaart dat dit terrein een natuurspeelplein is. Er werd reeds
overwogen om enkele bijkomende natuurlijke speeltuigen te plaatsen. De prikkeldraad wordt
vervangen door een sneukelhaag. De offerte hiervoor liep vertraging op bij LAVA, maar
wordt eerstdaags verwacht.
5. Glascontainers in de Koekoekstraat.
De containers worden niet regelmatig geledigd.
De intergemeentelijke vereniging IVLA ledigt de glascontainers in onze gemeente via
onderaanneming. In de hele IVLA-regio doken er problemen op. Schepen Robert De
Meuleneire deelt mee dat dit kort wordt opgevolgd, maar dat er gehandeld dient te worden
binnen de wetgeving (overheidsopdrachten). Daarom kan niet zomaar aan een andere
dienstverlener worden gevraagd om dit over te nemen. Schepen De Meuleneire verklaart dat
IVLA reeds tweemaal in gebreke werd gesteld en dat er een boete werd opgelegd.
De containers werden intussen geledigd.
6. Verkeersspiegel op Rokegem.
De spiegel aan de uitrit van het Groendorp is verdwenen.
Schepen Robert De Meuleneire verklaart dat de spiegel werd verwijderd omwille van het
verhoogd risico en ook omdat dit geen garantie is op ongevallen.
Er zullen geen nieuwe spiegels worden geplaatst op het grondgebied. Dit werd reeds eerder
besloten in overleg met de andere verkeersactoren.
7. Het aanwijzingsbord in de Koekoekstraat.
Het “potlood”-bord is verontreinigd en zal worden gereinigd.
8. Heraanleg Tonnestraat.
De weg werd slecht hersteld.

Schepen Robert De Meuleneire verklaart dat de weg opgenomen is in het dossier betreffende
de waterzuivering.
9. Trage wegen
N-VA-raadslid Dieter Verscheure komt terug op zijn eerdere vraag naar een structureel
onderhoud van de trage wegen. Hij stelt vast dat dit onvoldoende gebeurt.
Deze vraag werd reeds eerder behandeld in de gemeenteraden van 12.7.2017, 16.10.2017 en
13.11.2017.
Mondelinge vragen van Katelijn Moerman.
1. Hoever staat de gemeente met de nieuwe privacyreglementering ?
De vraag zal in de volgende gemeenteraad beantwoord worden.
2. European disability-card ?
De vraag zal in de volgende gemeenteraad beantwoord worden.

