NOTULEN – GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 24 JANUARI 2022

AANWEZIG :

Cynthia Browaeys, burgemeester-voorzitter;
Janna Bauters, Hendrik Blommaert, Guy Glorieux, schepenen;
Sabine Roobroeck, Iris De Martelaere, Bruno Vander Linden,
Katelijn Moerman, Dieter Verscheure, Bart Van de Water,
Florian Vande Walle, raadsleden;
Katrien Blommaert, algemeen directeur

VERONTSCHULDIGD :

IN OPENBARE ZITTING
1.

Goedkeuren verslag vorige zitting - openbaar

De notulen van de vorige openbare gemeenteraadszitting worden goedgekeurd met
Stemresultaat: 10 ja-stemmen (Cynthia Browaeys, Janna Bauters, Hendrik Blommaert,
Guy Glorieux, Sabine Roobroeck, Iris De Martelaere, Bruno Vander Linden,
Katelijn Moerman, Dieter Verscheure, Bart Van de Water)
1 onthouding (Florian Vande Walle)
Voor het verslag van de zitting, de weergave van opmerkingen in verband met dit verslag, de vragen en de debatten
errond wordt verwezen naar het zittingsverslag. Volgens het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad geldt de
audio-opname als zittingsverslag.
2.

Kennisname - ontslag gemeenteraadslid en opvolging

Feiten en context
Meneer Filip Hebbrecht verkozen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 op de lijst van Groen, bij
brief van 26.12.2021 ter kennis heeft gebracht ontslag te nemen als gemeenteraadslid. Het ontslag houdt eveneens het
ontslag in als OCMW-raadslid.
Uit het proces-verbaal van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 blijkt dat mevrouwr Claire Vanhoutte
voorkomt als eerstvolgende op de lijst van Groen waartoe ook meneer Filip Hebbrecht behoort en dus recht van
opvolging heeft. Mevrouw Claire Vanhoutte heeft via email laten weten afstand te doen van mandaat.
Uit hetzelfde proces-verbaal van de gemeenteraadsverkiezingen blijkt dat mevrouw Marijke Merckx als tweede
opvolgende op de lijst van Groen, waartoe ook meneer Hebbrecht behoort en dus recht van opvolging heeft. Mevrouw
Marijke Merckx is geen inwoner meer van de gemeente Horebeke en kan het mandaat niet opnemen.
Uit hetzelfde proces-verbaal van de gemeenteraadsverkiezingen blijft dat meneer Florian Vander Walle als derde
opvolger op de lijst van Groen, waartoe ook meneer Filip Hebbrecht behoort en dus recht op opvolging heeft.
Uit de ingewonnen inlichtingen (met name een recent uittreksel uit het bevolkingsregister en het strafregister) en de
verklaring op eer blijkt dat het toekomstig raadslid nog steeds aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden voldoet en zich
niet in één van de gevallen van onverenigbaarheid wegens het uitoefenen van bepaalde ambten, functies of wegens
bloed- of aanverwantschap bevindt. Er werden geen bezwaren ingediend tegen de geloofsbrieven.
Meneer Florian Vande Walle legt de eed af in handen van de voorzitter van de vergadering: “Ik zweer de
verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen”

De voorzitter verklaart het raadslid als aangesteld en dat de aanstelling als gemeenteraadslid van rechtswege eveneens
de aanstelling als OCMW-raadslid inhoudt.
De opvolgers die na de installatievergadering worden geïnstalleerd als gemeenteraadslid onderaan de ranglijst van de
gemeenteraadsleden bijgeschreven worden in de volgorde van hun eedaflegging overeenkomstig art. 6 §7 van het
decreet lokaal bestuur.
Bevoegdheid
Decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017
Juridische grond
Decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017, en later wijzigingen - de artikels 6 §3 en 14 van het decreet lokaal
bestuur en de artikels 8, 57, 58 en 86 van het lokaal en provinciaal kiesdecreet
Gelet op het lokaal en provinciaal kiesdecreet

BESLUIT
Kennisname
Art. 1. - De gemeenteraad neemt kennis van het ontslag van meneer Filip Hebbrecht als gemeenteraadslid.
Art. 2. - De gemeenteraad neemt kennis de afstand van mandaat van mevrouw Claire Vanhoutte
Art. 3. - De gemeenteraad neemt kennis van de eedaflegging en aanstelling van meneer Florian Vande Walle.
3.

Goedkeuren - Basishemelwaterplan Horebeke

Feiten en context
De gemeenteraad wordt gevraagd haar goedkeuring te geven voor het basishemelwaterplan, opgemaakt door
HydroScan NV.De gemeente Horebeke heeft zich met de ondertekening van het Burgemeestersconvenant en de
goedkeuring van het klimaatplan ‘Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen’ er toe geëngageerd om enerzijds de CO2uitstoot op het grondgebied tegen 2030 met ten minste 40 % terug te dringen t.o.v. referentiejaar 2011 en anderzijds de
negatieve gevolgen van de klimaatverandering op te vangen (adaptatie). De gemeenteraad heeft in de zitting van 27
mei 2019 het duurzaam energieactieplan en de bijhorende maatregelentabel in het kader van het
burgemeestersconvenant. Ook het klimaatplan “Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen”, inclusief de daarbij horende
maatregelen- en actietabel werd in deze zitting goedgekeurd. Het is belangrijk dat we als regio goed voorbereid zijn op
de klimaatverandering. We worden geconfronteerd met een gewijzigd neerslagpatroon met meer regen in de winter en
minder neerslag in de zomer. Bovendien zal ook de intensiteit van de buien toenemen waardoor buien met korte en
intense neerslag zullen afgewisseld worden door langere, drogere periodes. Het hemelwaterplan dat opgesteld werd op
30 oktober 2021 door HydroScan NV, schept een kader voor een integrale ruimtelijke visie over waar en hoe het
hemelwater van bestaande en geplande wegenis, woningen en private ontwikkelingen en overige (on)verharde
oppervlakken opgevangen, ter plaatse gehouden of vertraagd afgevoerd moet worden. Het hemelwaterplan biedt een
kapstok om de gemeente waterrobuuster te maken waarbij gestreefd wordt om het risico op wateroverlast en droogte te
verminderen. Het hemelwaterplan geeft een integrale ruimtelijke visie om de economische, maatschappelijke en
ecologische gevolgen van wateroverlast en verdroging te beperken en het grondgebied robuust te maken voor de
gevolgen van klimaatverandering. De basisprincipes en ruimtelijke ideeën uit een hemelwaterplan worden dan ook
afgestemd op en bij voorkeur vertaald in de andere beleidsplannen van de gemeente (ruimtelijk beleidsplan, groenplan,
…). Op die manier kan het hemelwaterplan ook een belangrijk ondersteunend instrument zijn voor de gemeente bij de
realisatie van haar ruimtelijke en klimaatdoelstellingen, zoals het terugdringen van verharding en versnippering, en de
uitbouw van een fijnmazig groenblauw netwerk. Het is wenselijk dat de gemeente Horebeke haar goedkeuring geeft
voor het hemelwaterplan opgemaakt door HydroScan NV.
Bevoegdheid
Decreet over het lokaal bestuur, artikel 40 en 41.
BESLUIT

Stemresultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen
Art. 1. - De gemeenteraad besluit goedkeuring te geven voor het basishemelwaterplan, opgemaakt door HydroScan NV.

4.

Goedkeuring - Machtiging aan ILVA tot inning van de belasting op de inzameling en verwijdering van
restafval, grofvuil, snoeihout op afroep en gebruik van het containerpark

Feiten en context
Sedert de invoering van de diftarcontainer betaalt de burger per aangeboden kilogram restafval via postfacturatie. De
invordering (ondertussen werd ook het gebruik van het recyclagepark hier aan toegevoegd) gebeurt tot op heden nog
altijd op het rekeningnummer van de gemeente.
Ondertussen is de regelgeving bij art. 26 van het materialendecreet gewijzigd zodat intercommunales de mogelijkheid
hebben om in de plaats van de vennoten de belasting te innen, wat vroeger niet het geval was.
Omdat het facturatieproces al jaren moeilijk loopt door de vele tussenstations en betrokken actoren, kan de overstap
naar intergemeentelijke inning een structurele vereenvoudiging betekenen. De beoogde finaliteit is om via
intergemeentelijke inning de steden en gemeenten (ic de financiële diensten) maximaal te ontzorgen. Dit was reeds de
bedoeling van bij de opstart van het intercommunaal afvalbeheer, maar de praktijk heeft aangetoond dat er permanente
interventies nodig zijn vanuit de gemeente. Sinds de inwerkingtreding van het nieuwe softwareprogramma van
Inovim,, ingevoerd op 01 januari 2021, zijn deze interventies exponentieel gestegen met als gevolg een zeer zware
druk op de financiële diensten. Daarnaast creëert de intergemeentelijke inning voor de burger 1 aanspreekpunt in geval
van vragen of betwistingen, wat de klantvriendelijkheid alleen maar kan verbeteren.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om IVLA te machtigen deze belastingen de plaats van de steden en gemeenten
in te vorderen.
De tussentijdse en eindcontroles om de aansluiting met de gemeenteboekhouding te controleren blijven op de
financiële dienst gebeuren.
Bevoegdheid
Decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017, art. 40 en 41 14°
Juridische grond
Grondwet art. 170 §4
Decreet van 30 mei 2008, en latere wijzigingen, betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure
van provincie- en gemeentebelasting
Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen
(materialendecreet), inzonderheid art. 26
Decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen
Besluit van 17 februari 2012 van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het
duurzaam beheer van de materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA)
De gemeenteraadsbeslissing dd. 19 december 2019 betreffende de belasting op de inzameling en verwijdering van
restafval (diftar), grofvuil en snoeihout op afroep.
De gemeenteraadsbeslissing dd. 17 februari 2020 betreffende de belasting op de inzameling en verwijdering van
huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare afvalstoffen op het recyclagepark van de gemeente Brakel.
Financiële gevolgen
Nihil. Dit is budgettair afgedekt bij de onderaannemer van IVLA. De winst voor IVLA en de aangesloten besturen zit
in het kortsluiten van alle tussenstappen, waardoor de fouten blijven over-en-weer gaan vooraleer er uiteindelijk tot
een oplossing wordt gekomen. Dit zorgt voor frustraties en tijdverlies langs beide kanten.

Fiscale aangelegenheden – Diftar ophaal ronde 002000/7331400
BESLUIT
Stemresultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen
Art. 1. - De gemeenteraad verleent goedkeuring om op basis van artikel 26 van het Materialendecreet, de
opdrachthoudende intergemeentelijke vereniging voor beheer afvalstoffen Vlaamse Ardennen (IVLA) te
machtigen om de belasting op de inzameling en verwijdering van restafval, grofvuil en snoeihout op afroep
en op het gebruik van het containerpark – Diftar met ingang van 01 januari 2022 te innen voor het
werkingsjaar 2021 en volgende. Dit zowel wat betreft de belasting voor de ophaling en verwerking van
restafval, de ophalingen op afroep en het gebruik van het recyclagepark, die door middel van een kohier
wordt ingevorderd.
Art. 2. - Invordering van de belasting – De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig de bepalingen van het
decreet van 30 mei 2008, en latere wijzigingen, betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen. De belasting wordt ingevorderd door middel
van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en
schepenen, volgens de bepalingen opgenomen in de gemeenteraadsbeslissing dd. 19 december 2019 met
betrekking tot de belasting op de inzameling en verwijdering van restafval, grofvuil en snoeihout op afroep
en de gemeenteraadsbeslissing van 17 februari 2020 betreffende de belasting op de inzameling en
verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare afvalstoffen op het recyclagepark van de
gemeente Brakel.
Art. 3. - De belasting moet betaald worden binnen de 2 maanden na de verzending van het aanslagbiljet.
Art. 4. - Bezwaren – en beroepsprocedure – De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen een aanslag
een bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet schriftelijk worden
ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn
van 3 maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van de verzending van het
aanslagbiljet of van de kennisgeving van de aanslag. Indien de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger
wenst gehoord te worden, die hij daar uitdrukkelijk om te vragen in zijn bezwaarschrift.
Art. 5. - §1 Betalingen inzake de belasting op de inzameling en verwijdering van restafval, grofvuil en snoeihout op
afroep en op het gebruik van het containerpark – Diftar moet gebeuren door storting of overschrijving op de
bankrekening welke is vermeld op het aanslagbiljet. Bij elke betaling moet als mededeling steeds en
uitsluitend de voorgedrukte gestructureerde mededeling worden gebruikt (en dus geen vrije mededeling),
aangezien enkel op die manier een betaling automatisch kan worden verwerkt.
§2 In afwijking van §1, eerste lid, wordt een aanslag waarvoor een gerechtsdeurwaarder optreedt in het kader
van de gedwongen invordering, uitsluitend betaald in handen van de gerechtsdeurwaarder.
Art. 6. - De ontvangen belastingen wordt per kwartaal doorgestort aan de gemeente.
Art. 7. - Onderhavig reglement treedt in voege op 01 januari 2022 en wordt bekendgemaakt overeenkomstig art. 286
van het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017 en latere wijzigingen. De bekendmaking van dit
reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht overeenkomstig art. 330 van het
decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017 en latere wijzigingen.

5.

Infrastructuur - Goedkeuring aanbestedingsdossier Aquafin - Rokegem Korsele Auwerikstraat
Tonnestraat A. Hansstraat Koning Willemdreef

Feiten en context
Heden ligt het aanbestedingsdossier ter goedkeuring voor betreffende het project Horebeke Korsele Rokegem
(Rokegem, Auwerikstraat, Tonnestraat, Korsele, Abraham Hansstraat, Koning Willemdreef). De opdracht wordt
geraamd op 4.227.603,99 euro incl. BTW, waarvan 4.039.181,41 euro voor Aquafin nv en 188.422,58 euro voor de

gemeente. De opdracht wordt aanbesteed door Aquafin NV mits goedkeuring door de gemeente. De aanbesteding
verloopt volgens de open procedure.
De subsidieprocedure bij VMM is reeds lopende.
Het voorliggend aanbestedingsdossier betreft het project Horebeke – Rokegem, Auwerikstraat, Tonnestraat, Korsele,
Abraham Hansstraat, Koning Willemdreef.
Bevoegdheid
Decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017
Juridische grond
Decreet lokaal bestuur van 22.12.2017
Gemeentedecreet van 15.07.2005
Nieuwe gemeentewet van 24.06.1988
Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur
Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Wet van 17 juni 2016 op de overheidsopdrachten
Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten
Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren
Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en
bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten
Financiële gevolgen
De opdracht wordt geraamd op 4.227.603,99 euro incl. BTW, waarvan 4.039.181,41 euro voor Aquafin nv en
188.422,58 euro voor de gemeente.
Budgetsleutel 020000/2240007, wegen/wegen in aanbouw
Actieplan en actie AP2025/06/01, rioleringswerken en bijhorende wegenis
project Rokegem, Auwerikstraat, Tonnestraat, Korsele, Abraham Hansstraat, Koning Willemdreef.

BESLUIT
Stemresultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen
Art. 1. - Aan Aquafin NV wordt toestemming gegeven voor de aanbesteding van het project Horebeke - Rokegem
Korsele (Rokegem, Auwerikstraat, Tonnestraat, Korsele, Abraham Hansstraat, Koning Willemdreef) volgens
de openbare procedure. Het aanbestedingsdossier wordt goedgekeurd.
6.

Goedkeuring convenant en oprichting interlokale vereniging 'Ronde van Vlaanderen'

Feiten en context
Op 02.04.2022 vindt de ‘Ronde van Vlaanderen Cyclo’ plaats en doorkruist het grondgebied van onze gemeente. Dit
evenement houdt ernstige risico’s in en bovenlokale afspraken in het kader van de openbare orde zijn aangewezen. De
doortocht van dit wielerevenement brengt traditioneel veel hinder met zich mee voor de lokale bevolking. Veel
deelnemers respecteren mogelijks de wegcode niet en brengen andere weggebruikers in gevaar. Het is aangewezen dat
er met de organisator duidelijke afspraken worden gemaakt inzake veiligheid, milieuvriendelijke maatregelen en
communicatie. Het is opportuun deze afspraken vast te leggen in een convenant tussen het gemeentebestuur en de
organisator. Deze afspraken zijn het best afdwingbaar door een waarborg te eisen van de organisator. Evenwel is het
bijna onmogelijk om deze waarborg ten aanzien van elke gemeente individueel te regelen. Om eenvormigheid in de
afspraken te bereiken en om de waarborg te kunnen beheren is een bovenlokaal samenwerkingsverband aangewezen.

De meest eenvoudige vorm van intergemeentelijke samenwerking is een interlokale vereniging. De burgemeester is
het best geplaatst, inherent aan de bevoegdheden, om de gemeente te vertegenwoordigen.
Bevoegdheid
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
Juridische grond
De grondwet artikelen 41 en 162.
Wet van 29 juli 1991 artikelen 1, 2 en 3 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen.
Bestuursdecreet van 7 december 2018.
Deceet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 392 tot 395.
KB van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.
KB van 10 augustus 1998 houdende de oprichting van de Commissies voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening,
inzonderheid artikelen 7 §2, 1°.
Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en bijhorende KB’s tot uitvoering van
deze wet.
Nieuwe gemeentewet meer bepaald de artikelen 119, 119bis en 135 §2.
Ministeriële omzendbrief OOP41 van 31 maart 2014 van de minister van Binnenlandse Zaken houdende de
gecoördineerde algemene onderrichtingen inzake ordehandhaving.
BESLUIT
Stemresultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen
Art. 1. - Het convenant zoals vastgesteld in bijlage, waarin de afspraken met de organisator van de ‘Ronde van
Vlaanderen Cyclo’ worden gemaakt rond veiligheid, milieu en communicatie wordt goedgekeurd.
Art. 2. - In uitvoering van art. 26 van het convenant, wordt de onderlinge overeenkomst tot oprichting van de
interlokale vereniging ‘Ronde van Vlaanderen voor Cyclo’ goedgekeurd.
Art. 3. - De gemeente Wortegem-Petegem wordt aangeduid als beherende gemeente en de dienst financieel directeur
wordt gemachtigd tot het betalen en innen van de afgesproken bedragen, bepaald in de convenant.
Art. 4. - De burgemeester van de vaste leden wordt aangeduid als lid van het beheerscomité van de interlokale
vereniging
Art. 5. - Een afschrift van deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de federale diensten van de
provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen, Kalandeberg 1, 9000 Gent

7.

Vragen en antwoorden

Aldus vastgesteld in voormelde zitting
Namens de Gemeenteraad :

De algemeen directeur,

De burgemeester-voorzitter,

Katrien Blommaert

Cynthia Browaeys

