Z I T T I N G VA N 2 8 N O V 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.
Het ontwerp van de notulen van de vorige vergadering wordt na de aanpassingen op vraag van raadslid Verscheure
goedgekeurd. Raadslid Verscheure kan zich niet vinden in de opmerking van de voorzitter dat hij niet te veel tijd mag
nemen om de aangepaste versie van de notulen na te zien en vraagt uitdrukkelijk aan de secretaris om dit te notuleren.
2. Eredienst. – V.P.K.B. - Horebeke. – Goedkeuring van het aangepast meerjarenplan 2014 – 2019.
Dhr. Hendrik Blommaert, schepen en voorzitter van de V.P.K.B. - Horebeke, verlaat de vergaderzaal tijdens de behandeling van dit
agendapunt.

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten,
gewijzigd bij besluit van 6 juli 2012;
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,
gewijzigd bij besluit van 14 december 2012;
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2013/01 van 1 maart 2013 betreffende de boekhouding van de besturen van
de eredienst;
Gelet op het meerjarenplan 2014 - 2019 van de V.P.K.B - Horebeke, zoals vastgesteld door de kerkfabriekraad in
zitting van 2.7.2013;
Gelet op het gemeentedecreet;
BESLUIT EENPARIG :
1.- Het meerjarenplan 2014 - 2019 van de V.P.K.B. zoals vastgesteld door de kerkfabriekraad in zitting van 9.11.2016,
goed te keuren.
2.- Een afschrift van deze beslissing over te maken aan de V.P.K.B - Horebeke, de Gouverneur van de provincie OostVlaanderen en aan de Administratieve Raad van de Protestants-Evangelische Eredienst.
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.
3. Eredienst. - V.P.K.B. - Horebeke. - Aktename van het budget 2017.
Dhr. Hendrik Blommaert, voorzitter van de V.P.K.B., verlaat de vergaderzaal gedurende de behandeling van dit
agendapunt.
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten,
gewijzigd bij besluit van 6 juli 2012;
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,
gewijzigd bij besluit van 14 december 2012;
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB-2013/01 van 1 maart 2013 betreffende de boekhouding van de besturen van
de eredienst;
Gelet op het meerjarenplan 2014 - 2019 van de V.P.K.B. - Horebeke, zoals vastgesteld door de kerkraad op 2.7.2013
en goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 22.7.2013;
Gelet op het budget 2017 van de V.P.K.B. - Horebeke, zoals vastgesteld door de kerkraad in zitting van 9.11.2016;

Overwegende dat de gemeentelijke bijdrage in het budget 2017 in overeenstemming is met het goedgekeurde
meerjarenplan 2014 - 2019;
Gelet op het gunstig advies van de Administratieve Raad van de Protestants-Evangelische Eredienst;
Gelet op het gemeentedecreet;
BESLUIT EENPARIG :
1.-. Akte te nemen van het budget 2017 van de V.P.K.B. - Horebeke, zoals vastgesteld door de kerkraad op 9.11.2016 :
Exploitatie
uitgaven:
ontvangsten:
tekort:
overschot vorige jaren
exploitatietoelage gemeente

26.449,00 €
12.615,00 €
13.834,00 €
0,00 €
13.834,00 €

Investeringen
uitgaven:
ontvangsten:
saldo:

139.000,00 €
139.500,00 €
0€

2.- Een afschrift van deze beslissing over te maken aan de V.P.K.B. Horebeke, de Gouverneur van de provincie OostVlaanderen en aan het erkend representatief orgaan ARPEE, Brogniezstraat 44A te 1070 Brussel.
4. Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein.
Gelet op het feit dat de gemeente en de burgers voortdurend geconfronteerd worden met de plaatsing van en/of
onderhoud aan verschillende nutsvoorzieningen op gemeentelijk grondgebied;
Gelet op het feit dat deze nutsvoorzieningen werkzaamheden vergen langs de gemeentelijke wegen en aldus een
impact hebben op het openbaar domein;
Gelet op de goedkeuring door de gemeente van de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeentewegen die
tot doel heeft een snelle en vlotte uitvoering van de werken te bevorderen, teneinde de hinder en de duur van de
werken tot een minimum te herleiden;
Gelet op het feit dat deze Code werd opgemaakt door een overlegplatform bestaande uit een delegatie van
nutsbedrijven en een delegatie van de gemeenten, de Vlaamse Administratie van Wegen en Verkeer en van
Binnenlandse Aangelegenheden;
Gelet op het feit dat er op het vlak van het onderhoud en de herstellingen ook geregeld dringende werken moeten
worden uitgevoerd die verband houden met de continuïteit van de dienstverlening en dat er daarnaast een aantal
werken zijn zoals aansluitingswerken, herstellingen en andere kleine onderhoudswerken die omzeggens constant een
impact hebben op het openbaar domein;
Gelet op het nieuwe gemeentedecreet;
BESLUIT EENPARIG :
Artikel 1 - Algemeen
Er wordt aan de eigenaar van elke nutsvoorziening een retributie aangerekend op de gemeentelijke dienstverlening en
het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein naar aanleiding van werken aan permanente nutsvoorzieningen op
het gemeentelijk openbaar domein, in uitvoering en met toepassing van de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken
langs gemeentewegen.
Permanente nutsvoorzieningen zijn :
• alle installaties (zoals kabels, leidingen, buizen,…), inclusief hun aanhorigheden (zoals kabel-, verdeel-,
aansluit-, e.a. kasten , palen, masten, toezichts-, verbindings-, e.a. putten…) dienstig voor het transport van
elektriciteit, gas, gasachtige producten, stoom, drink-, hemel- en afvalwater, warm water, brandstof,
• telecommunicatie,
•

radiodistributie en kabeltelevisie,

•

de transmissie van enigerlei data, ongeacht of een privé-gebruiker al dan niet op die installaties kan
aangesloten worden,

•

alle trein- en tramsporen die zich bevinden op de openbare weg worden eveneens aanzien als nutsvoorzieningen.

De retributie is niet verschuldigd indien de werken worden uitgevoerd samen met of onmiddellijk voorafgaand aan
wegen- of rioleringswerken uitgevoerd door de gemeente of indien het werken zijn die uitgevoerd worden op verzoek
van de gemeente.
Onderhavig retributiereglement gaat in vanaf 1 januari 2017 voor een termijn eindigend op 31 december 2019.
Artikel 2 - Retributie naar aanleiding van sleufwerken

De retributie naar aanleiding van sleufwerken is verschuldigd per dag en per lopende meter openliggende sleuflengte
voor alle sleufwerken. Zij bedraagt voor werken in rijwegen 2,17 euro, voor werken in voetpaden 1,63 euro en voor
werken in aardewegen 0,98 euro.
Wanneer in dezelfde sleuf gelijktijdig werken uitgevoerd worden voor twee of meer nutsvoorzieningen bedraagt
voormelde retributie voor de eigenaar van elke nutsvoorziening 60 % van hogervermeld(e) bedrag(en).
Een begonnen dag geldt voor een volledige dag.
Elk deel van een lopende meter wordt als een volledige lopende meter in rekening gebracht.
Artikel 3 - Retributie voor dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen, kleine onderhoudswerken en ter
compensatie van diverse heffingen en belastingen
Voor de hinder veroorzaakt door de dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen en kleine onderhoudswerken
met een sleufoppervlakte van maximum 3 m², wordt per kalenderjaar een retributie geheven van 1,09 euro per op het
grondgebied van de gemeente aanwezig aansluitingspunt.
Ter compensatie van diverse heffingen en belastingen in hoofde van zowel de distributienetbeheerder als haar
werkmaatschappij wordt een retributie voorzien van 0,54 euro per aanwezig aansluitingspunt op het grondgebied van
de gemeente.
Deze retributies zijn verschuldigd vóór het einde van ieder jaar. In dit kader doet iedere nutsmaatschappij vóór
15 december van ieder jaar opgave van het aantal aansluitingspunten op het grondgebied van de gemeente.
Artikel 4 – Inning
De retributie dient te worden betaald binnen de 30 kalenderdagen na toezending van de facturen.
Artikel 5 – Definitief karakter
Dit retributiereglement wordt toegezonden aan de toezichthoudende overheid.
Het retributiereglement wordt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet afgekondigd en bekendgemaakt
5. FIGGA. - Benoeming van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor de buitengewone algemene
vergadering van vrijdag 9.12.2016.
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij FIGGA cvba;
Gelet op artikel 44, 1ste & 3de alinea, van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun vertegenwoordiger op een algemene
vergadering van een intercommunale vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de
gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger
dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;
Gelet op het schrijven van FIGGA van 18.10.2016 met uitnodiging tot de buitengewone algemene vergadering van
9.12.2016, met alle bijhorende stukken en met volgende agenda :
1. Strategie voor het boekjaar 2017
2. Begroting over het boekjaar 2017 en meerjarenbegroting
3. Statutaire benoemingen en mededelingen.
Gelet op de bespreking ter zitting van deze agenda en bijhorende stukken;
Gaat over tot de geheime stemming;
11 raadsleden nemen deel aan de stemming;
Gelet op de uitslag van de geheime stemming :
Vertegenwoordiger :

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

Plaatsvervanger :

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

BESLUIT :
Art.1.- Mevrouw Janna Bauters, 2de schepen, wonende te 9667 Horebeke, Pierkesstraat 3 aan te duiden als
vertegenwoordiger van de gemeente om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van FIGGA op
9.12.2016.

Art.2.- Mevrouw Iris De Martelaere, gemeenteraadslid, aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de
gemeente om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van FIGGA.
Art.3.- Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van deze beslissing en er onder meer
kennis van te geven aan de intercommunale FIGGA, p/a Intermixt, Ravensteingalerij 4 bus 2 te 1000 Brussel.
6. FIGGA. – Buitengewone algemene vergadering op 9.12.2016. – Goedkeuring van de agenda en bepalen van
het mandaat van zijn vertegenwoordiger.
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband FIGGA;
Gelet op het feit dat de gemeente werd opgeroepen per aangetekend schrijven van 18.10.2016 om deel te nemen aan
de zitting van de buitengewone algemene vergadering van FIGGA van 9.12.2016;
Gelet op artikel 44 van het decreet van 6.7.2001 houdende de Intergemeentetlijke Samenwerking waarin bepaald
wordt dat minstens één buitengewone algemene vergadering belegd wordt in de loop van het laatste trimester van elk
jaar om de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het volgende boekjaar te bespreken;
Overwegende dat de agenda van de buitengewone vergadering van FIGGA van 9.12.2016 volgende agendapunten
bevat:
1. Strategie voor het boekjaar 2017
2. Begroting over het boekjaar 2017 en meerjarenbegroting
3. Statutaire benoemingen en mededelingen
Gelet op de bespreking ter zitting van deze agenda en bijhorende stukken;
Gelet op de documenten gevoegd bij de oproeping tot de buitengewone algemene vergadering;
Overwegende dat de gemeenteraad het stemgedrag van zijn vertegenwoordiger op de algemene vergadering bepaalt;
Overwegende dat de raad van bestuur van FIGGA op 28.09.2016 de strategie voor het boekjaar 2017 heeft bepaald;
Overwegende dat de raad van bestuur van FIGGA op 28.09.2016 de begroting heeft opgesteld;
Gelet op het gemeentedecreet;
BESLUIT EENPARIG :
Art.1.- Na onderzoek van de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd, zijn goedkeuring te hechten aan de
dagorde en de afzonderlijke punten van de dagorde van de Buitengewone Algemene Vergadering, zijnde :
1. Strategie voor het boekjaar 2017
2. Begroting over het boekjaar 2017 en meerjarenbegroting
3. Statutaire benoemingen en mededelingen
Art.2.- De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de zitting van de buitengewone algemene
vergadering van FIGGA op 9.12.2016 op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in
onderhavig raadsbesluit en als dusdanig de op de agenda geplaatste punten van de buitengewone algemene
vergadering van FIGGA van 9.12.2016, waarvoor een beslissing moet genomen worden, goed te keuren.
Art.3.- Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van deze beslissing en er onder meer
kennis van te geven aan FIGGA, p/a Intermixt, Ravensteingalerij 4 bus 2 te 1000 Brussel.
7. I.VL.A. - Buitengewone algemene vergadering van 21.12.2016 om 19.30 uur. – Goedkeuring van de agenda. –
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 aangetekend schrijven dd. 28.10.2016 voor deelname aan de buitengewone algemene vergadering op
woensdag 21.12.2016 om 19.30 u in de vergaderzaal van I.VL.A., Meersbloem Melden 46A te Oudenaarde, met alle
bijhorende stukken en de volgende agenda :
1. Beleidsplan I.VL.A. 2017
2. Begroting I.VL.A. 2017
Varia
Gelet op het artikel 44, 1ste en 3de alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun vertegenwoordigers op een algemene
vergadering van een intercommunale vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de

gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke
algemene vergadering;
Gelet tevens op het artikel 79, § 2 van genoemd decreet waarin bepaald wordt dat onder meer het artikel 44 van
datzelfde decreet van toepassing is op bestaande intercommunale verenigingen, en dus ook op I.VL.A;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 28.5.2015 waarbij de heer Robert De Meuleneire, 1ste schepen,
wonende te 9667 Horebeke, Heerweg 38 werd aangeduid als gemeentelijk vertegenwoordiger op de algemene
vergaderingen van I.VL.A., dit tot het einde van de huidige legislatuur;
BESLUIT EENPARIG :
1.- Zijn goedkeuring te verlenen aan de punten vermeld op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van
I.VL.A op 21.12.2016 om 19.30 uur.
2.- De gemeentelijke vertegenwoordiger, 1ste schepen Robert De Meuleneire, Heerweg 38 te 9667 Horebeke, op te
dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in onderhavig raadsbesluit.
3.- Afschrift van deze beslissing ter kennisgeving over te maken aan de heer voorzitter van I.VL.A, MeersbloemMelden 46a te 9700 Oudenaarde.
8. SOLvA (Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor ruimtelijke ordening en socio-economische
expansie). - Goedkeuring van de agenda van de Algemene Vergadering op maandag 12.12.2016 te Lierde.
Vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger.
Overwegende dat de gemeente lid is van SOLvA, het intergemeentelijk samenwerkingsverband voor ruimtelijke
ordening en socio-economische expansie, met maatschappelijke zetel te Erpe-Mere;
Gelet op de aangetekende brief dd. 7.9.2016 van SOLvA met de uitnodiging voor de Algemene Vergadering te Lierde
op maandag 12.12.2016 om 19.00 u met de volgende agenda :
1. Samenstelling van het bureau (art. 40)
2. Statutenwijziging SOLVA
3. Benoeming van de bestuurders voor mandaten opengevallen sinds de jongste gewone Algemene Vergadering
4. Goedkeuren actieplan en budget 2017.
Gelet op het voorstel van het College om elk van deze punten goed te keuren;
Gelet op het artikel 44, 1ste en 3de alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun vertegenwoordigers op een algemene
vergadering bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat de vaststelling van
het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;
Overwegende dat de vertegenwoordiger van de gemeente niet langer voor elke algemene vergadering afzonderlijk
dient te worden aangeduid maar voortaan voor de volledige duur van de legislatuur kan worden aangeduid;
Overwegende dat dhr. Hendrik Blommaert bij gemeenteraadsbesluit van 22.10.2013 aangesteld werd om de gemeente
te vertegenwoordigen tot het einde van de lopende legislatuur;
BESLUIT EENPARIG
1.- Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Algemene Vergadering van SOLvA op maandag 12.12.2016 te
Lierde.
2.- De vertegenwoordiger van de gemeente, de heer Hendrik Blommaert, schepen, wonende in de Broekestraat 25 te
Horebeke op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in de gemeenteraad van heden inzake
voormeld artikel 1 van onderhavig raadsbesluit.
3.- Afschrift van deze beslissing over te maken aan SOLvA, Joseph Cardijnstraat 60 te 9420 Erpe-Mere.
4.- In uitvoering van artikel 252 § 1 van het Gemeentedecreet een beknopte omschrijving van deze beslissing op te
nemen op de lijst van raadsbeslissingen die toegestuurd wordt aan de heer Gouverneur van de Provincie OostVlaanderen.
9. Vragen en antwoorden.
Dhr. Dieter Verscheure van de N-VA fractie herhaalt zijn vorige vraag in verband met de slechte toestand van de
Tonnestraat.
Dhr. Robert De Meuleneire, schepen van openbare werken, verklaart dat sommige wegen er veel slechter aan toe zijn.
Met name de Frunte en Foreest zijn dringend aan renovatie toe. Voorzitter Browaeys voegt daar Kempeland aan toe.

Dhr. Dieter Verscheure herhaalt zijn vorige vraag i.v.m. de voormalige Rijkswachtkazerne.
In ditzelfde verband wenst Mevr. Katelijn Moerman te vernemen of het bindend sociaal objectief i.v.m. de sociale
huisvesting zal gehaald worden.
Dhr. Hendrik Blommaert, schepen, stelt dat er nog geen concrete plannen zijn met de Rijkswachtkazerne. Het vorig
project was niet haalbaar omwille van de hoge kost voor de aankoop van de gebouwen, de verbouwing of nieuwbouw,
…
Inmiddels is er een nieuw schattingsverslag van de gebouwen en werd SOLVA opnieuw belast met de haalbaarheid
van het project met het oog op het behalen van het bindend sociaal objectief. Eerstdaags wordt nieuws verwacht van
SOLVA.
Dhr Verscheure vraagt waarom de gemeente geen middelen aanwendt om huizen die op de koopmarkt aangeboden
worden aan te kopen. Dit kan ertoe bijdragen dat sociale woningen over het volledige grondgebied van de gemeente
verspreid worden en een centralisatie van sociale woningen voorkomen wordt.
Voorzitter Browaeys stelt dat de bouwgrond in de gemeente veel te duur is om er sociale woningen op te richten. Hij
nodigt raadslid Dieter Verscheure uit om hem op te bellen van zodra er een geschikte woning op de markt komt.
Verder wordt een vraag gesteld in verband met de aanleg van het gescheiden rioleringsstelsel. Raadslid Verscheure
stelt dat het bestuur steeds verklaart dat er onvoldoende middelen ter beschikking zijn voor investeringen in diverse
projecten, dit omwille van de kosten voor de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de komende jaren.
Omwille van deze verklaringen van het bestuur vraagt raadslid Verscheure hierover verduidelijking.
Dhr Verscheure vraagt aan de bevoegde schepen om op de volgende gemeenteraad een gedetailleerde kostenraming te
geven van de rioleringswerken. Meer bepaald vraagt raadslid Verscheure naar het aandeel van de gemeente in deze
werken. Tevens vraagt hij naar het aandeel van de overige instanties.
10. Installeren van een bancontact betaalterminal in het gemeentehuis.
Dit agendapunt werd ingediend door de N-VA fractie.
De voorzitter stelt voor om dit punt niet te behandelen aangezien de gemeenteraad deze bevoegdheid overgedragen
heeft aan het college.
De gemeenteraad beslist om dit agendapunt niet te behandelen.
Aldus vastgesteld in voormelde zitting.

De secretaris,

Freddy De Cuyper

De burgemeester-voorzitter,

Joseph Browaeys

