ZITTING VAN 25 februari 2019

AANWEZIG :

Voorzitter van de zitting: Cynthia Browaeys
Janna Bauters , Hendrik Blommaert , Guy Glorieux , Iris De
Martelaere , Filip Hebbrecht, Katelijn Moerman ,
Petra De Sutter , Sabine Roobroeck , Bruno Vander
Linden , Dieter Verscheure ,
Algemeen directeur van de zitting: Katrien Blommaert
VERONTSCHULDIGD:

-

1. Goedkeuren van de notulen en audioverslag van de vorige vergadering van de gemeenteraad.
Gemeenteraadslid Dieter Verscheure maakt de opmerking over het ontbreken van 1 agendapunt rond
‘invoering van betaling met bancontact’ – de notulen worden in die zin aangepast De notulen, mits aanpassing, en het audioverslag van de vorige vergadering van de gemeenteraad
worden met éénparigheid van stemmen goedgekeurd.

2. VZW Kringwinkel Vlaamse Ardennen – Aanduiden van een vertegenwoordiger in de
bestuursorganen – aanduiding voor 6 jaar
De Gemeenteraad,
Overwegende dat de gemeente lid is van de vzw Kringwinkel Vlaamse Ardennen;
Gelet op het schrijven dd. 04.02.2019 van VZW Kringwinkel Vlaamse Ardennen met het verzoek een
gemeentelijke vertegenwoordiger aan te duiden;
Gelet op de uitslag van de geheime stemming voor de aanduiding van de vertegenwoordiger:
Iris De Martelaere : 9 stemmen
Dieter Verscheure : 2 stemmen
Blanco of ongeldige stemmen : 0 stemmen
Gelet op het decreet lokaal bestuur;
BESLUIT :
Art.1. - Mevr. Iris De Martelaere, gemeenteraadslid, wonende te Horebeke, Meersestraat 25A, aan te
duiden als vertegenwoordiger van de gemeente in de algemene vergaderingen van de vzw De
Kringwinkel Vlaamse Ardennen.
Art.2. - Afschrift van deze beslissing zal ter kennisgeving worden overgemaakt aan de voorzitter van
de vzw Kringwinkel Vlaamse Ardennen, Alexander Louis Vanhovestraat 14, 9600 Ronse
3. ZEFIER cvba – Vertegenwoordiger voor de Algemene Vergadering en een plaatsvervanger
De Gemeenteraad,

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur, en in het bijzonder artikel 41;
Gelet op de wet van 21 december 1994 houdende sociale en divers bepalingen, artikel 180;
Gelet op het feit dat de gemeente vennoot is van cvba Zefier;
Gelet op de statuten van de cvba Zefier inzonderheid artkelen 24 en 28;
Gelet op de algehele vernieuwing van de gemeenteraad op 02.01.2019;
Gelet op de uitslag van de geheime stemming voor de aanduiding van een volmachtdrager :
Janna Bauters : 9 stemmen
Dieter Verscheure : 2 stemmen
Blanco of ongeldige stemmen : 0
Gelet op de uitslag van de geheime stemming voor de aanduiding van een plaatsvervangend
volmachtdrager :
Cynthia Browaeys: 9 stemmen
Katelijn Moerman : 2 stemmen
Blanco of ongeldige stemmen : 0
BESLUIT :
Art.1. – Mevrouw Janna Bauters, schepen, Pierkestraat 3, te 9667 Horebeke aan te duiden als
volmachthouder van de gemeente Horebeke om deel te nemen aan de buitengewone, bijzondere en
gewone algemene vergaderingen van de cvba Zefier.
Art.2. – Mevrouw Cynthia Browaeys, burgemeester, Dorpsstraat 69, te 9667 Horebeke aan te duiden
als plaatsvervangend volmachthouder van de gemeente Horebeke om deel te nemen aan de
buitengewone, bijzondere en gewone algemene vergaderingen van de cvba Zefier.
Art.3.- Afschrift van deze beslissing over te maken worden aan Zefier cvba.
4. Vervoerregio Vlaamse Ardennen – Aanduiden van een vertegenwoordiger

De Gemeenteraad,
Gelet op het feit dat de gemeente Horebeke deel uitmaakt van de vervoerregio Vlaamse Ardennen;
Overwegende dat de gemeente vast lid is van de vervoerregioraad en dat een vertegenwoordiger dient
te worden afgevaardigd van de gemeente Horebeke;
Gelet op het huishoudelijk reglement van de vervoerregioraad Vlaamse Ardennen;
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;
Gelet op de uitslag van de geheime stemming :
Vertegenwoordiger :
Janna Bauters : 9 stemmen
Dieter Verscheure : 2 stemmen
Blanco of ongeldige stemmen : 0
BESLUIT :
Art.1. – Mevrouw Janna Bauters, Pierkestraat 3, Horebeke aan te duiden als vertegenwoordiger van de
gemeente in de vervoerregioraad Vlaamse Ardennen, dit voor een duurtijd van 6 jaar.

Art.2. – Afschrift van deze beslissing over te maken aan de Vervoerregioraad Vlaamse Ardennen,
departement Mobiliteit en Openbare Werken.
5. Bovenscheldebekken – Aanduiding van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger in het
bekkenbestuur van het Bovenscheldebekken
De Gemeenteraad,
Gelet op het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid;
Gelet op het schrijven van de provinciegouverneur, de voorzitter van het bekkenbestuur van het
Bovenscheldebekken, van datum van 04/02/2019 mbt de vraag tot afvaardiging in het bekkenbestuur,
met name de vraag tot aanduiding van een gemeentelijke mandataris voor alle steden en gemeenten die
zich op het grondgebied van het bekken bevinden;
Overwegende dat het bekkenbestuur tot taak heeft:
1) Het bekkensecretariaat te organiseren en aan te sturen;
2) Het ontwerp van het bekkenspecifieke deel van het stroomgebiedbeheerplan goed te
keuren, rekening houdend met het advies dat de bekkenraad daarover heeft uitgebracht en
met de resultaten van het openbaar onderzoek, vermeld in art. 37, binnen een termijn van
90 dagen na het afsluiten van het openbaar onderzoek en uiterlijk 4 maanden voor het
begin van de periode waarop het stroomgebiedbeheerplan betrekking heeft;
3) Het ontwerp van het bekkenspecifieke deel van een wateruitvoeringsprogramma goed te
keuren, rekening houdend met het advies dat de bekkenraad daarover heeft uitgebracht;
4) Advies te verlenen over de waterbeleidsnota en de documenten vermeld in art. 37§1;
5) Advies te verlenen over het ontwerp van zoneringsplan, vermeld in art. 9§3 van het besluit
van de Vlaamse Regering van 10 maart 2006 houdende de vaststelling van de regels voor
de scheiding tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsverplichting en de
vaststelling van de zoneringsplannen;
6) Advies te verlenen over:
a. Ontwerpen van investeringsprogramma’s met een rechtstreekse invloed op de
watersystemen;
b. Ontwerpen van investeringsprogramma’s over openbare riolering en groot- en
kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties;
7) Het voorstellen van een adequate bevoegdheidsverdeling van de waterwegen en de
onbevaarbare waterlopen om een meer geïntegreerd , logisch samenhangend en efficiënter
beheer te realiseren;
8) Indien gewenst, de toelichting en/of bespreking van belangrijke projecten of intenties
binnen het bekken te agenderen;
Gelet op de uitslag van de geheime stemming voor de aanduiding van een gemeentelijk
mandataris :
Hendrik Blommaert : 9 stemmen
Dieter Verscheure : 2 stemmen
Blanco of ongeldige stemmen : 0
Gelet op de uitslag van de geheime stemming voor de aanduiding van een plaatsvervangend
gemeentelijk mandataris:
Guy Glorieux: 9 stemmen
Katelijn Moerman : 2 stemmen
Blanco of ongeldige stemmen : 0
BESLUIT :

Art.1.- Zich akkoord te verklaren met de deelname van de gemeente in het Bovenscheldebekken
onder voorzitterschap van de gouverneur. Hiertoe worden volgende gemeentelijke mandatarissen
aangeduid. Effectief lid: Hendrik Blommaert, Plaatsvervanger: Guy Glorieux.
Art.2.- Het antwoordformulier wordt ingevuld gezonden naar het secretariaat Bovenscheldebekken,
Raymonde de Larochelaan 1, 9051 Sint-Denijs-Westrem of
secretariaat.bovenscheldebekken@vlaamsewaterweg.be

6. EVA – Interlokale Vereniging Erfgoed Vlaamse Ardennen – Aanduiding van een effectief lid
en een plaatsvervangend lid van het beheerscomité
De Gemeenteraad,
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is EVA, Interlokale Vereniging Erfgoed Vlaamse
Ardennen
Gelet op de statuten van EVA, art 12: De gemeenten worden als lid in het beheercomité uitsluitend
vertegenwoordigd door gemeenteraadsleden. Voor elke effectief lid wordt door de gemeenteraad een
vervanger aangeduid met hetzelfde mandaat;
Gelet op het schrijven van EVA dd. 30.01.2019;
Gelet op de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur;
Gelet op de uitslag van de geheime stemming :
Vertegenwoordiger :

Plaatsvervanger :

Roobroeck Sabine : 9 stemmen
Diter Verscheure : 2 stemmen
Blanco of ongeldige stemmen : 0

Bauters Janna : 9 stemmen
Katelijn Moerman: 2 stemmen
Blanco of ongeldige stemmen : 0

BESLUIT :
Art.1.- Mevrouw Roobroeck Sabine, gemeenteraadslid, wonende Broekestraat 77, Horebeke, wordt
aangeduid als effectief lid van het beheerscomité van de interlokale vereniging EVA voor de gemeente
Horebeke.
Art. 2. – Mevrouw Janna Bauters, schepen, wonende Pierkestraat 3, Horebeke wordt aangeduid als
plaatsvervangend lid van het beheerscomité van de interlokale vereniging EVA voor de gemeente
Horebeke.
Art. 3. - Een afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan de Interlokale Vereniging Erfgoed
Vlaamse Ardennen.

7. RLVA – Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen - Aanduiden 1 vertegenwoordiger, 1
plaatsvervangend vertegenwoordiger en 1 lid van de Raad van Bestuur
De Gemeenteraad,
Gelet op de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur;
Gelet op het schrijven van RLVA vzw dd. 24.01.2019 inhoudende de vraag naar vernieuwing van de
mandaten van RLVA vzw waarin de vraag wordt gesteld om aan te duiden 1 vertegenwoordiger voor
de algemene vergadering, 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering, 1
bestuurslid voor de raad van bestuur van RLVA vzw;

Gelet op de statuten van RLVA vzw meer bepaald;
Gelet op de uitslag van de geheime stemming :
Vertegenwoordiger AV:

Plaatsvervanger :

Vander Linden Bruno : 7 stemmen
Verscheure Dieter : 2 stemmen
Blanco of ongeldige stemmen : 2

Bauters Janna : 7 stemmen
Moerman Katelijn: 2 stemmen
Blanco of ongeldige stemmen : 2

Raad van bestuur RLVA:

Janna Bauters : 7 stemmen
Katelijn Moerman: 2 stemmen
Ongeldige en blanco stemmen : 2

BESLUIT :
Art.1.- Meneer Bruno Vander Linden, Vrijsbeke 28, wonende te 9667 Horebeke wordt aangeduid om
de gemeente te vertegenwoordigen in de Algemene Vergaderingen van RLVA.
Art.2. – Mevrouw Cynthia Browaeys, burgemeester, wonende te Horebeke, Dorpsstraat 69, wordt
aangeduid als plaatsvervangend lid in de Algemene Vergadering van RLVA.
Art.3. – Mevrouw Janna Bauters, Pierkestraat 3 9667 Horebeke, wordt aangeduid als bestuurslid voor
de Raad van Bestuur van RLVA vzw.
Art.4. - Een afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan RLVA, Robert Gruwez, Veemarkt
27, 9600 Ronse

8. Buitengewone Algemene Vergadering TMVW ov – Goedkeuren van de agenda van BAV
De Gemeenteraad,
Gelet op het schrijven van Farys, dd. 17.01.2019 inhoudende de oproeping tot de algemene
vergadering van TMVW ov, op vrijdag 22.03.2019;
Overwegende dat TMVW ov de dagorde overmaakt van de algemene vergadering zijnde:
1. Toetredingen, uitbreiding van toetredingen, en gedeeltelijke uittredingen;
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen,
uitbreiding van toetredingen en gedeeltelijke uittredingen;
3. Benoemingen van de Raad van Bestuur;
4. Benoemingen regionale adviescomités Domeindiensten;
5. Benoemingen adviescomité Secundaire Diensten;
6. Mededelingen
Varia
Gelet op het decreet lokaal bestuur;
BESLUIT met éénparigheid van stemmen :
Art. 1. – De dagorde van de algemene vergadering van TMVW ov wordt goedgekeurd zijnde:
1. Toetredingen, uitbreiding van toetredingen, en gedeeltelijke uittredingen;

2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen,
uitbreiding van toetredingen en gedeeltelijke uittredingen;
3. Benoemingen van de Raad van Bestuur;
4. Benoemingen regionale adviescomités Domeindiensten;
5. Benoemingen adviescomité Secundaire Diensten;
6. Mededelingen
Varia
Art. 2. - Afschrift van deze beslissing zal ter kennisgeving overgemaakt worden aan TMVWov,
Stropstraat 1, 9000 Gent
9. SOLVA – Aanduiden van 1 vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur, aanduiden van 1
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering, 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger voor
de algemene vergadering
De Gemeenteraad,
Overwegende dat de gemeente Horebeke aangesloten is bij SOLVA, intergemeentelijk
samenwerkingsverband in de vorm van een dienstverlenende vereniging;
Gelet op het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;
Gelet op de statuten van SOLVA, zoals laatst gewijzigd bij besluit van de algemene vergadering van
12 december 2018;
Gelet op art. 445 van voormeld decreet en op art. 16 van voormelde statuten, volgens dewelke - binnen
de eerste drie maanden van het jaar dat volgt op dat van de verkiezingen met oog op de algehele
vernieuwing van de gemeenteraden - een algemene vergadering bijeengeroepen wordt, waarbij tot een
algehele vervanging van de raad van bestuur wordt overgegaan;
Gelet op art. 445 van voormeld decreet en op art. 14/1 van voormelde statuten, volgens dewelke de
raad van bestuur max. 15 leden mag bedragen die allemaal gemeenteraadsleden moeten zijn; dat deze
bestuursleden voorgedragen worden door de deelnemers van SOLVA;
Gelet op art. 445 van voormeld decreet en op art. 14/2 van voormelde statuten, volgens dewelke de
voorgedragen bestuursleden zich kunnen laten bijstaan door deskundigen;
Gelet op art. 445 van voormeld decreet en op art. 14/3 van voormelde statuten, volgens dewelke
tenslotte aan de vergaderingen van de raad van bestuur kan deelgenomen worden door ten hoogste vijf
bestuurders met raadgevende stem, die steeds gemeenteraadsleden zijn die verkozen zijn op een lijst
waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op het schrijven van 12.02.2019 inhoudende de bijzondere algemene vergadering van
28.03.2019 met de vraag de agenda en de inhoud goed te keuren op de gemeenteraad en de vraag tot
aanduiding van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering en de aanduiding van een
plaatsvervanger;
Gelet op de uitslag van de geheime stemming :
Vertegenwoordiger AV:

Plaatsvervanger AV:

Hendrik Blommaert : 7 stemmen
Dieter Verscheure : 2 stemmen

Guy Glorieux : 7 stemmen
Moerman Katelijn: 2 stemmen

Blanco of ongeldige stemmen : 2

Raad van bestuur SOLVA

Blanco of ongeldige stemmen : 2

(vanaf 1 april 2022 tot aan de volgende algehele vernieuwing van de raad van
bestuur - vanaf de algemene vergadering van 28 maart 2019 tot en met 31
maart 2022 als deskundige in de raad van bestuur van SOLVA)
Sabine Roobroeck : 7 stemmen
Dieter Verscheure : 2 stemmen
Ongeldige en blanco stemmen : 2

Raad van bestuur SOLVA

(vanaf de algemene vergadering van 28 maart 2019 tot en met 31 maart 2022
in de raad van bestuur van SOLVA)

Gemeente Brakel: 7 stemmen
Stad Zottegem: 2 stemmen
Ongeldige of blancostemmen: 2
BESLUIT :
Art. 1.- De gemeente Horebeke draagt de bestuurder van de gemeente Brakel voor als bestuurder
in de raad van bestuur van SOLVA, vanaf de algemene vergadering van 28 maart 2019 tot en met
31 maart 2022;
Art. 2.- De gemeente Horebeke draagt de mevrouw Roobroeck Sabine voor als bestuurder in de
raad van bestuur van SOLVA, vanaf 1 april 2022 tot aan de volgende algehele vernieuwing van de
raad van bestuur ingevolge de verkiezingen met oog op de algehele vernieuwing van de
gemeenteraden;
Art. 3.- De gemeente Horebeke draagt mevrouw Roobroeck Sabine voor als deskundige in de raad
van bestuur van SOLVA, vanaf de algemene vergadering van 28 maart 2019 tot en met 31 maart
2022;
Art. 4. – De gemeente Horebeke duidt Hendrik Blommaert, schepen, aan als vertegenwoordiger in
de algemene vergadering van Solva en Guy Glorieux, schepen, als plaatsvervangend
vertegenwoordiger in de algemene vergadering.
Art. 5. – De dagorde van de agenda van de bijzondere algemene vergadering van 28.03.2019 wordt
goedgekeurd zijnde:
1. Samenstelling van het bureau
2. Aanpassen van het kapitaalsaandeel van de deelnemende steden en gemeenten
3. Benoemen van de bestuurders op voordracht van de deelnemers.
Art. 6. – Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan SOLVA, Gentsesteenweg 1B, 9520 SintLievens-Houtem
10. Provincie Oost-Vlaanderen – ERSV VZW en VZW ERS regioraad
De Gemeenteraad,
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij vzw ERSV Oost-Vlaanderen en ERS vzw;
Gelet op het schrijven van de provincie Oost-Vlaanderen tot het aanduiden van een lid in de algemene
vergadering van vzw ERSV Oost-Vlaanderen – een plaatsvervanger is niet voorzien;

Gelet op het schrijven van de provincie Oost-Vlaanderen tot het aanduiden van een effectief lid van de
regioraad en een plaatsvervangend lid van de regioraad;
Gelet op het schrijven van 12.02.2019;
Gelet op de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur;
Gelet op de uitslag van de geheime stemming :
Vertegenwoordiger vzw ERSV :
Bruno Vander Linden : 9 stemmen
Dieter Verscheure : 2 stemmen
Blanco of ongeldige stemmen : 0
Vertegenwoordiger ERS vzw:

Plaatsvervanger ERS vzw :

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

Glorieux Guy : 9 stemmen
Katelijn Moerman: 2 stemmen
Blanco of ongeldige stemmen : 0

BESLUIT :
Art.1.- Meneer Vander Linden Bruno, gemeenteraadslid, wonende Vrijsbeke 28, Horebeke, wordt
aangeduid als vertegenwoordiger in de algemene vergadering voor de gemeente Horebeke van vzw
ERSV.
Art. 2. – Meneer Blommaert Hendrik, schepen, wonende Broekestraat , Horebeke wordt aangeduid als
effectief lid van de regioraad ESF vzw en meneer Glorieux Guy, gemeenteraadslid, Koekoekstraat,
Horebeke wordt aangeduid als plaatsvervangend lid in de regioraad van
Art. 3. - Een afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan de Interlokale Vereniging Erfgoed
Vlaamse Ardennen.

11. Eredienst. - Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart. – Advies jaarrekening 2018.
De Gemeenteraad,
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering dd. 30 september 2005 houdende vaststelling van de
criteria voor de erkenning van de plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen van de erkende
erediensten, gewijzigd bij besluit van 21 december 2012;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement
op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de
erkende erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de
boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van 13
oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de eredienst
en van de centrale besturen van de eredienst,

Gelet op de rekening over het boekjaar 2018 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart te
Horebeke, vastgesteld door de kerkraad op 17.01.2019 met een exploitatieoverschot van € 16.910,04
en met een investeringsoverschot van € 1.695,91 zodat het totaal te verantwoorden bedrag € 18.605,95
bedraagt;
Overwegende dat uit de stand van de financiële rekeningen op 31.12.2018 blijkt dat het boekjaar 2017
wordt afgesloten met een batig saldo van € 18.605,95;
Overwegende dat het saldo van de rekening over het boekjaar 2018 in overeenstemming is met de
stand van de financiële rekeningen op 31.12.2018;
BESLUIT EENPARIG :
Art.1. -. Een gunstig advies te verlenen betreffende de jaarrekening 2018 van de kerkfabriek OnzeLieve-Vrouw-Hemelvaart, zoals vastgesteld door de kerkraad in zitting van 17.01.2019 :
Exploitatieuitgaven :

€ 16.912,28

Investeringsuitgaven :

€ 0,00

Exploitatieontvangsten :

€ 9.458,10

Investeringsontvangsten

€ 0,00

Tekort :

€ 7.454,18

Overschot :

€ 0,00

Overschot vorige jaren :

€ 11.353,74

Exploitatietoelage gemeente :

€ 13.010,48

Positief resultaat :

€ 16.910,04

Tekort vorige jaren :

€ 1.695,91

Resultaat

€ 1.695,91

Art.2. - Een afschrift van deze beslissing over te maken aan de Kerkfabriek Onze-Lieve-VrouwHemelvaart, de Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen en aan het Bisdom Gent, erkend
representatief orgaan.
12. Politiezone Brakel – Aanvraag tot principiële toestemming voor het plaatsen en gebruiken
van mobiele en tijdelijke of verplaatsbare camera’s (ANPR) door de politiezone in een niet
besloten plaats;

De Gemeenteraad,
Gelet op het Europees Verdrag ter bescherming van de Rechten van de Mens en fundamentele
vrijheden;
Gelet op Verord. (EU) nr. 2016/679, 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die
gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG;
Gelet op de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte
van de verwerking van persoonsgegevens (deze wet zal opgeheven worden door de nieuwe Wet
bescherming natuurlijke personen in verband met verwerking persoonsgegevens; reeds aangenomen in
plenaire Kamer op 19 juli 2018, nog niet gepubliceerd; de bestaande wetten, koninklijke besluiten en
elke andere reglementering die verwijzen naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, worden geacht te
verwijzen naar de nieuwe wet);
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 2, § 2;

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 186 en artikel 187;
Gelet op de Wet Politieambt van 5 augustus 1992, , art. 25/4, § 1, 1°4;
Gelet op het koninklijk besluit van 10 februari 2008 tot vaststelling van de wijze waarop wordt
aangegeven dat er camerabewaking plaatsvindt;
Gelet op de beslissing van de politieraad van 8 maart 2018 tot aankoop en plaatsing van vaste ANPRcamera’s;
Gelet op de toestemmingsaanvraag ingediend door de waarnemend korpschef van de lokale
politiezone Brakel/Horebeke/Maarkedal/Zwalm op 11 januari 2019, waarin het type camera, de
doeleinden, de gebruiksmodaliteiten, de plaats en een impact- en risicoanalyse op het vlak van de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer en op operationeel niveau beschreven worden;
Overwegende dat de aanwezigheid van camera met automatische nummerplaatherkenning (ANPRcamera’s) op het grondgebied van de politiezone vanuit politioneel oogpunt zal toelaten om de
volgende nationale doeleinden te bereiken:
De politiezone Brakel/Horebeke/Maarkedal/Zwalm zal deze camera en de opnames ervan enkel
gebruiken in uitvoering van de opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie, zoals bepaald in de
Wet Politieambt en mits de beperkingen die deze Wet oplegt. Voor opdrachten van gerechtelijke
politie, gedefinieerd in art. 15 Wet politieambt, geldt geen beperking voor het gebruik van de data,
gegenereerd door deze camera. Voor opdrachten van bestuurlijke politie, gedefinieerd in art. 14 Wet
Politieambt, geldt volgende beperking voor het gebruik van de data, gegenereerd door deze camera’s:
“Art. 25/3 § 2. Het zichtbare gebruik van camera's voor het inwinnen van informatie van bestuurlijke
politie bedoeld in artikel 44/5, § 1, is uitsluitend toegelaten in de gevallen bedoeld in artikel 44/5, § 1,
eerste lid, 2° tot 6°. Wat artikel 44/5, § 1, eerste lid, 5°, betreft, kan dat gebruik bovendien alleen
worden toegelaten ten aanzien van de categorieën van personen bedoeld in artikelen 18, 19 en 20.".
Om deze doelen te kunnen realiseren wenst de politiezone Brakel/Horebeke/Maarkedal/Zwalm
gebruik te maken van het centrale beheerssysteem van de federale politie, die dienst doet als
technische gegevensbank voor het nationale A.N.P.R.-netwerk. Dit impliceert volgende modaliteiten
om deze technische gegevensbanken te mogen gebruiken, cf. art. 44/11/3/septies Wet Politieambt:
“De opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie die een technische gegevensbank1
rechtvaardigen, zijn de volgende:
1° de hulp bij de uitvoering van de opdrachten van gerechtelijke politie betreffende:
a) het opsporen en de vervolging van wanbedrijven en misdaden, met inbegrip van de uitvoering van
straffen of vrijheidsbeperkende maatregelen;
b) de inbreuken betreffende de politie over het wegverkeer, met toepassing van artikel 62 van de
wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer;
c) het opsporen van personen van wie de verdwijning onrustwekkend is, wanneer er ernstige
vermoedens of aanwijzingen bestaan dat de fysieke integriteit van de vermiste persoon in onmiddellijk
gevaar is;
2° de hulp bij de uitvoering van de opdrachten van bestuurlijke politie voor de categorieën van
personen bedoeld in artikel 44/5, § 1, eerste lid, 2° tot 5°;
Wat artikel 44/5, § 1, eerste lid, 5°, betreft, kan dat alleen betrekking hebben op de categorieën van
personen bedoeld in de artikelen 18, 19 en 20.”
Overwegende dat de aanwezigheid van ANPR-camera op het grondgebied van de politiezone zal
toelaten om de volgende lokale doeleinden te bereiken: het delen van geanonimiseerde data met de
wegbeheerders en de gemeentelijke overheden in het raam van de mobiliteit. Het betreft het delen van
telgegevens over het aantal voertuigen dat de camera’s voorbij reed en bevat geen persoonsgegevens,
noch elementen die verbonden zijn met het beroepsgeheim van de politiefunctie;

1

De technische gegevensbank wordt gedefinieerd in art. 44/2 Wet Politieambt.

Overwegende dat voorgesteld wordt om ANPR-camera’s op zichtbare wijze door de politie te
gebruiken om de criminaliteit beter en meer informatiegestuurd aan te pakken op het grondgebied van
de
gemeente(n)
Brakel,
Horebeke,
Maarkedal,
Zwalm
en
politiezone
Brakel/Horebeke/Maarkedal/Zwalm met het gebruik van een ANPR-camera .
Overwegende dat de politiezone de camera kan plaatsen en gebruiken op het grondgebied dat onder
zijn bevoegdheid valt, na voorafgaande principiële toestemming van de betrokken gemeenteraden;
BESLUIT EENPARIG :
Art. 1.- De gemeenteraad geeft een principiële toestemming voor het gebruik van een mobiele of
tijdelijk vaste ANPR-camera op zichtbare wijze door de politiediensten op het grondgebied van de
gemeente.
Art. 2. - Deze toestemming wordt ter kennis gebracht aan de korpschef, die instaat voor het gebruik
van de camera’s op zichtbare wijze door de politiediensten conform de overeenkomstige wettelijke
bepalingen. Deze toestemming wordt ter kennis gebracht aan de procureur des Konings.
Art. 3. -Deze toestemming wordt openbaar gemaakt voor wat betreft de opdrachten van bestuurlijke
politie. Dit besluit wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website.
13. Huishoudelijk reglement gemeenteraad - Vaststelling
De Gemeenteraad,
Overwegende dat de gemeenteraadsleden opmerkingen wensen te formuleren;
Overwegende dat de burgemeester-voorzitter voorstelt om de opmerkingen over te maken aan het CBS
tegen 08.03.2019;
BESLUIT met éénparigheid van stemmen :
Art. 1. – Het agendapunt ‘Vaststelling huishoudelijk reglement wordt verdaagd naar een volgende
gemeenteraadszitting’.
14. Voorstel van subsidiereglement voor de aankoop van herbruikbare luiers
De Gemeenteraad,
Gelet op het voorstel ingediend door de fractie Groen tot invoering van een subsidiereglement voor de
aankoop van herbruikbare luiers;
Gelet op de toelichting van gemeenteraadslid Petra De Sutter;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18.12.2002 tot vaststelling van het nieuwe
uitvoeringsplan huishoudelijke afvalstoffen dat het gebruik van herbruikbare luiers wil stimuleren;
Gelet op het cijfermateriaal dat aangereikt wordt:
1) Rekening houdende met het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2002 tot vaststelling
van het nieuwe Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen dat het gebruik van herbruikbare luiers
wil stimuleren.
2) Meer dan 8 procent van het huishoudelijke restafval bestaat uit wegwerpluiers. En die gaan allemaal
de verbrandingsoven in.
Per kindje is dat zo’n 260 kilo per jaar ofwel 22 kilo per maand!

Gemiddeld draagt een kind meer dan 5.300 luiers, bijna 5 per dag, voordat het zindelijk wordt. Je helpt
het milieu het meest als je herbruikbare luiers gebruikt. Je spaart daarmee grondstoffen, energie en
water uit.
3) de relatieve onbekendheid en de hoge aankoopprijs van een startpakket voor herbruikbare luiers een
aantal mensen afschrikt. Door hen te ondersteunen met een subsidie zorgen we voor een verlaging van
die drempel.
Gelet op het voorstel:
1. Er wordt een premie toegekend voor de aankoop of huur van een pakket voorgevormde
herbruikbare luiers met bijhorende benodigdheden volgens de voorwaarden die hierna worden
vastgelegd.
2. Om deze premie te ontvangen moet de vader, moeder of wettelijke voogd een aanvraagformulier
indienen met daarbij een aankoop- of huurbewijs op naam en met vermelding van de factuurprijs.
3. De premie bedraagt de helft van de factuurprijs met een maximum van 200 euro per kind .
4. De premie aanvraag wordt ingediend voor de derde verjaardag van het kind bij de gemeentelijke
milieudienst.
5. De aanvrager dient ingeschreven te zijn in het bevolkingsregister van de gemeente Horebeke.
6. De aanvrager kan slechts eenmalig een premie aanvragen voor eenzelfde kind.
7. Deze beslissing heeft betrekking op aankoop en huur van herbruikbare luiers vanaf 1 januari 2019.
Gelet op de simulatie van de kostprijs van 600 euro / jaar aan premies;
Gelet op de toelichting van schepen Hendrik Blommaert;
BESLUIT met 4 ja stemmen van de fractie Groen en de fractie N-VA/CD&V en 7 neen stemmen van
de fractie Volksbelangen :
Art. 1. – Het voorstel van subsidiereglement voor de aankoop van herbruikbare luiers wordt niet
goedgekeurd.

16. Voorstel om gescheiden afvalverwerking te voorzien op de gemeentelijke kerkhoven
De Gemeenteraad,
Gelet op het voorstel ingediend door de fractie Groen tot het voorzien van gescheiden afvalverwerking
op de gemeentelijke kerkhoven;
Gelet op de toelichting van gemeenteraadslid Filip Hebbrecht;
Gelet op het antwoord van schepen Hendrik Blommaert;
BESLUIT EENPARIG :
Art. 1. – Op de gemeentelijke kerkhoven van Sint-Maria-Horebeke en Sint-Kornelis-Horebeke wordt
een gescheiden afvalverwerking voorzien.
17. Oprichting van een gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening
De Gemeenteraad,
Gelet op het voorstel ingediend door de fractie Groen tot het oprichten van een gemeentelijke
commissie voor ruimtelijke ordening;

Gelet op de toelichting bij dit punt van gemeenteraadslid Filip Hebbrecht;
Gelet op het antwoord van schepen Janna Bauters;
Gelet op de subsidieoproep van het departement omgeving tot het oprichten van een
intergemeentelijke commissie ruimtelijke ordening;
Overwegende dat Solva het initiatief heeft genomen en een oproep heeft gericht naar de participerende
gemeenten;
BESLUIT EENPARIG :
Art. 1. – Dit punt wordt verdaagd naar een volgende zitting, nadat er duidelijkheid is over de oprichtig
van een intergemeentelijke commissie ruimtelijke ordening.

17. Uitbreiding uitdoofplan openbare verlichting
De Gemeenteraad,
Gelet op het voorstel ingediend door de fractie Groen om het uitdoofplan voor de openbare verlichting
uit te breiden;
Gelet op de tussenkomsten van gemeenteraadslid Filip Hebbrecht, schepen Hendrik Blommaert en
gemeenteraadslid Dieter Verscheure;
Gelet op het Masterplan voor het doven van de openbare verlichting goedgekeurd dd. 7.07.2016;
BESLUIT met 7 neen-stemmen van de fractie Volksbelangen, met 2 onthoudingen en 2 ja-stemmen :
Art. 1. – Het voorstel tot uitbreiding van het uitdoofplan openbare verlichting wordt niet goedgekeurd.
18. Oprichting van een lokaal overleg kinderopvang
De Gemeenteraad,
Gelet op het voorstel ingediend door de fractie N-VA/CD&V
Gelet op de toelichting van gemeenteraadslid Dieter Verscheure;
Gelet op het antwoord van Glorieux Guy;
Overwegende dat er een nieuwe adviesraad wordt georganiseerd in Brakel; dat er opnieuw statuten
dienen worden vastgelegd;
BESLUIT EENPARIG:
Art. 1. – Het voorstel wordt verdaagd tot wanneer er meer duidelijkheid is omtrent de oprichting van
het lokaal overleg kinderopvang te Brakel.
19. Vragen en antwoorden

Sluiting van de zitting

Namens de Raad,
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