ZITTING VAN 28 januari 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 van de vorige vergadering van de gemeenteraad.
De notulen van de vorige vergadering van de gemeenteraad worden met éénparigheid van stemmen
goedgekeurd.

2. VZW Toerisme Oost-Vlaanderen – Aanduiden van een vertegenwoordiger en een
plaatsvervanger om te zetelen in de Algemene Vergadering – aanduiding voor 6 jaar
De Gemeenteraad,
Overwegende dat de gemeente lid is van de vzw “Toerisme Vlaamse Ardennen”;
Gelet op het schrijven dd. 16.01.2019 van dhr. Wim Haesebeyt, regiocoördinator van de vzw, met het
verzoek een gemeentelijke vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van de vzw aan te
duiden;
Gelet op de artikelen 14 t/m 16a van statuten betreffende de aanduiding van de gemeentelijke
vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de vzw;
Gelet op de uitslag van de geheime stemming voor de aanduiding van de vertegenwoordiger:
Janna Bauters : 7 stemmen
Dieter Verscheure : 2 stemmen
Blanco of ongeldige stemmen : 2 stemmen
Gelet op de uitslag van de geheime stemming voor de aanduiding van een plaatsvervangend
vertegenwoordiger:
Guy Glorieux: 7 stemmen
Katelijn Moerman: 2 stemmen
Blanco of ongeldig: 2 stemmen
Gelet op het decreet lokaal bestuur;
BESLUIT :

Art.1. - Mevr. Janna Bauters, 1ste schepen, wonende te Horebeke, Pierkestraat 3, aan te duiden als
vertegenwoordiger van de gemeente in de algemene vergaderingen van de vzw “Toerisme Vlaamse
Ardennen”.
Art. 2. – Mr. Guy Glorieux , 3de schepen, wonende te Horebeke, Koekoekstraat 7c, aan te duiden als
plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente in de algemene vergadering van vzw ”Toerisme
Vlaamse Ardennen”.
Art.3. - Afschrift van deze beslissing zal ter kennisgeving worden overgemaakt aan de voorzitter van
de vzw “Toerisme Vlaamse Ardennen”, Veemarkt 27 te 9600 Ronse.
3. Intergemeentelijke Vereniging voor Beheer van Afvalstoffen Vlaamse Ardennen – IVLA –
Aanduiden van een bestuurder voor de termijn van 6 jaar en aanduiden van een
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering voor een termijn van 6 jaar
De Gemeenteraad,
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 artikel 445 van het Decreet Lokaal Bestuur houdende de intergemeentelijke samenwerking en
artikel 19 van de statuten waarbij wordt bepaald dat binnen de eerste drie maanden van het jaar
volgend op dat van de verkiezingen een Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen en tot de
algehele vervanging van de Raad van Bestuur wordt overgegaan;
Gelet op het van I.VL.A met de uitnodiging voor de buitengewone algemene vergadering op
28.03.2019 met alle bijhorende stukken en de volgende agenda :
1. Aanstelling en benoeming van de bestuurders in toepassing van het Decreet Lokaal Bestuur en
de gecoördineerde statuten van IVLA.
Overwegende dat de gemeente Horebeke recht heeft op 1 mandaat in de Raad van Bestuur;
Gelet op de uitslag van de geheime stemming :
Iris De Martelaere : 9 stemmen
Katelijn Moerman : 2 stemmen
Blanco of ongeldige stemmen : 0
Gelet op het schrijven van I.VL.A dat de gemeente recht heeft op 1 afgevaardigde voor de algemene
vergadering voor de duurtijd van 6 jaar:
Gelet op de uitslag van de geheime stemming:
Hendrik Blommaert: 9 stemmen
Dieter Verscheure: 2 stemmen
Blanco of ongeldige stemmen: 0
BESLUIT :
Art.1. – Mevrouw Iris De Martelaere, gemeenteraadslid, Meersestraat 25A te 9667 Horebeke voor te
dragen als kandidaat-bestuurder bij I.VL.A.
Art.2. – Meneer Hendrik Blommaert, schepen, Broekestraat 25, te 9667 Horebeke voor te dragen als
afgevaardigde voor de Algemene Vergadering bij I.VL.A.
Art.3. – De dagorde goed te keuren van de BAV van I.VL.A van 28.03.2019:
1. Aanstelling en benoeming van de bestuurders in toepassing van het Decreet Lokaal
Bestuur en de gecoördineerde statuten va IVLA.

Art. 4.- Afschrift van deze beslissing ter kennisgeving over te maken worden aan de heer voorzitter
van I.VL.A, Meersbloem-Melden 46a te 9700 Oudenaarde.
4. Gaselwest - Voordracht van de vertegenwoordiger op de (buitengewone) algemene
vergadering

De Gemeenteraad,
Gelet op het feit dat de gemeente voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de
opdrachthoudende vereniging Gaselwest;
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 21 december 2018 werd opgeroepen
om deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van Gaselwest die op 25
maart 2019 plaatsheeft te 8520 Kuurne, Brugsesteenweg 455, Domein Maelstede;
Gelet op de principenota die als documentatie aan de gemeente per brief van 19 november 2018
overgemaakt werd;
Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de
deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een Algemene Vergadering van een
opdrachthoudende 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 op het feit dat de vertegenwoordigers voor een Algemene Vergadering aangeduid kunnen
worden voor de volledige duurtijd van de gemeentelijke legislatuur, nl. tot einde 2024;
Gelet op het feit dat de decretale en statutaire onverenigbaarheden, zoals beschreven in het punt 2 van
het documentatiedossier dat aan de deelnemende gemeente overgemaakt werd, ook gelden voor de
vertegenwoordigers op de Algemene Vergadering en dat de vertegenwoordigers niet als kandidaat-lid
mogen voorgedragen worden voor het Regionaal Bestuurscomité (RBC) of voor de Raad van Bestuur;
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;
Gelet op de uitslag van de geheime stemming :
Vertegenwoordiger :

Plaatsvervanger :

Vander Linden Bruno : 9 stemmen
Moerman Katelijn : 2 stemmen
Blanco of ongeldige stemmen : 0

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

BESLUIT :
Art.1. – De heer Vander Linden Bruno, Vrijsbeke 28, Horebeke aan te duiden als vertegenwoordiger
van de gemeente op de (buitengewone) Algemene Vergaderingen voor de periode van heden tot het
einde van de gemeentelijke legislatuur.
Art.2. - Mevrouw Bauters Janna, Pierkestraat 3, Horebeke aan te duiden als plaatsvervangend
vertegenwoordiger (buitengewone) Algemene Vergaderingen voor de periode van heden tot het einde
van de gemeentelijke legislatuur.
Art.3. - Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging
Gaselwest, ter attentie van het secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.

5. Gaselwest - Goedkeuring van de Agenda en voordracht van een kandidaat-lid voor het
regionaal bestuurscomité (RBC) oost
De Gemeenteraad,
Gelet op het feit dat de gemeente voor één of meerder activiteiten aangesloten is bij de
opdrachthoudende vereniging Gaselwest;
Gelet op het feit dat de gemeente/stad per aangetekend schrijven van 21 december 2018 werd
opgeroepen om deel te nemen aan de Algemene Vergadering in buitengewone zitting van Gaselwest
die op 25 maart 2019 plaatsheeft te 8520 Kuurne, Domein Maelstede, Brugsesteenweg 455;
Gelet op de principenota die als documentatie aan de gemeente op 19 november 2018 brief
overgemaakt werd;
Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 18 van de statuten alle huidige mandaten bij Gaselwest
onmiddellijk vervallen na voornoemde Algemene Vergadering en dat deze tot een algehele vervanging
van de bestuursorganen dient over te gaan;
Gelet op het feit dat de gemeente ingedeeld is bij een Regionaal Bestuurscomité (RBC).
Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 17. punt 2. van de statuten elke gemeente het recht heeft
om één (1) kandidaat-lid voor te dragen voor het Regionaal Bestuurscomité (RBC);
Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 12. punt 2 van de statuten de deelnemende gemeenten het
recht hebben om maximaal 9 kandidaat-bestuurders voor te dragen en dat het om dezelfde persoon
moet gaan die voorgedragen wordt als kandidaat-lid voor het RBC;
Gelet op het feit dat het totaal aantal door de Algemene Vergadering te benoemen leden van de Raad
van Bestuur beperkt is tot negen (9);
Gelet op het feit dat het om ‘onafhankelijke bestuurders’ moet gaan in de zin van artikel 1.1.1 §2 74°
en dat er een aantal decretale en statutaire onverenigbaarheden zijn, zoals beschreven in de
toelichtingsnota die aan de deelnemende gemeenten overgemaakt werd;
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;;
Gelet op de uitslag van de geheime stemming :
Blommaert Hendrik : 9 stemmen
Verscheure Dieter : 2 stemmen
Blanco of ongeldige stemmen : 0
BESLUIT :
Art.1.- Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Algemene Vergadering in buitengewone
zitting van de opdrachthoudende vereniging d.d. 25 maart 2019 met als enig agendapunt ‘Statutaire
ontslagnemingen en benoemingen’.
Art.2.- De heer Blommaert Hendrik, schepen, Broekestraat 25, 9667 Horebeke
voor te dragen als kandidaat-lid voor het Regionaal Bestuurscomité (RBC) Oost van de
opdrachthoudende vereniging, voor een duur van zes jaar, vanaf de algemene vergadering van 25
maart 2019 tot aan de eerste Algemene Vergadering in het jaar 2025.
Art.3.- De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Algemene Vergadering in
buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging op 25 maart 2019, op te dragen zijn/haar
stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake
voormelde artikelen;
Art.4.- Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging
Gaselwest, ter attentie van het secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.

6. TMVS dv – Aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor de algemene
vergadering voor een termijn van 6 jaar
De Gemeenteraad,
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij TMVS dv;
Gelet op de statuten van TMVS dv;
Gelet op de oproepingsbrief voor de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv op 20 maart
2019 , waarin de agenda werd meegedeeld;
Gelet op de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur;
Gelet op de uitslag van de geheime stemming op grond van art. 34 van het Decreet Lokaal Bestuur:
Vertegenwoordiger :

Plaatsvervanger :

Roobroeck Sabine : 9 stemmen
Moerman Katelijn : 2 stemmen
Blanco of ongeldige stemmen : 0

Glorieux Guy : 9 stemmen
Verscheure Dieter: 2 stemmen
Blanco of ongeldige stemmen : 0

BESLUIT :
Art.1.- Mevrouw Roobroeck Sabine, gemeenteraadslid, wonende Broekestraat 77, Horebeke, wordt
aangeduid om de gemeenteraad te vertegenwoordigen in de algemene vergadering van TMVS dv en
wordt gevolmachtigd in naam van de gemeenteraad deel te nemen aan al de beraadslagingen en
stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere documenten te tekenen, en in het algemeen
alles te doen wat nodig is om de belangen van de gemeenteraad te behartigen op deze vergaderingen.
Art. 2. – De heer Glorieux Guy, schepen, wonende Koekoekstraat 7C, Horebeke wordt aangeduid als
plaatsvervanger.
Art. 3. – Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende
vernieuwing van de gemeenteraad.
Art.4. – De dagorde van de algemene vergadering goed te keuren:
1.
2.
3.
4.

Toetredingen en uittredingen
Actualisering van de statuten ingevolge diverse toetredingen en uittredingen
Benoemingen van de raad van bestuur
Mededelingen
Varia

Art. 5. - Een afschrift van dit besluit zal:
hetzij per post tav TMVS dv, p/a TMVW, stropstraat 1 te 9000 Gent
hetzij per elektronische post, 20190320BAVTMVS@farys.be gestuurd worden.

7. TMVW ov – Aanduiden van 2 vertegenwoordigers en een plaatsvervanger voor de algemene
vergadering voor een termijn van 6 jaar en het aanduiden van 1 vertegenwoordiger voor het
Regionaal Advies Comité Domeindiensten Zuid
De Gemeenteraad,
Gelet op de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur;

Gelet op de email van 21.11.2018 aangaande de vernieuwing van de bestuursorganen van TMVW ov;
Gelet op artikel 12 van de wet van 22 december 1986 op de intercommunales;
Gelet op artikel 64 van de statuten van de TMVW;
Overwegende dat ingevolge de vernieuwing van de gemeenteraad op 02 januari 2019 er aanleiding toe
bestaat twee vertegenwoordigers en een plaatsvervanger aan te duiden om de gemeente te
vertegenwoordigen in de Algemene Vergaderingen van de TMVW;
Overwegende dat de gemeenteraad 1 vertegenwoordiger kan aanduiden voor het ‘Regionaal
Adviescomité Domeindiensten Zuid’;
Gelet op de uitslag van de geheime stemming , gehouden op grond van art. 35 § 2-2° van het
gemeentedecreet :
1ste vertegenwoordiger :

Hendrik Blommaert : 9 stemmen
Dieter Verscheure : 2 stemmen
Ongeldige en blanco stemmen : 0

2de vertegenwoordiger:

Bruno Vander Linden : 9 stemmen
Katelijn Moerman : 2 stemmen
Ongeldige en blanco stemmen : 0

plaatsvervanger :

Cynthia Browaeys : 9 stemmen
Dieter Verscheure : 2 stemmen
Ongeldige en blanco stemmen : 0

Regionaal adviescomité
Domeindiensten Zuid:

Sabine Roobroeck : 9 stemmen
Dieter Verscheure : 1 stem
Katelijn Moerman: 1 stem
Ongeldige en blanco stemmen : 0

BESLUIT :
Art.1.- De heer Blommaert Hendrik, schepen, Broekestraat 25 wonende te 9667 Horebeke, en de heer
Bruno Vander Linden, wonende Vrijsbeke 28 te 9667 Horebeke, worden aangeduid om de gemeente
te vertegenwoordigen in de gewone en buitengewone Algemene Vergaderingen van de TMVW en
wordt gevolmachtigd in naam van de gemeente deel te nemen aan al de beraadslagingen en
stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere documenten te tekenen, en in het algemeen
alles te doen wat nodig is om de belangen van de gemeente te behartigen op deze vergaderingen.
Art.2. – Mevrouw Cynthia Browaeys, burgemeester, wonende te Horebeke, Dorpsstraat 69, wordt
aangeduid als plaatsvervanger.
Art.3. – Mevrouw Roobroeck Sabine, Broekestraat 77, 9667 Horebeke, wordt aangeduid als
vertegenwoordiger in het Regionaal Adviescomité Domeindiensten Zuid.
Art.4. - Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept blijft het geldig tot de eerstvolgende
vernieuwing van de gemeenteraad.
Art.5. - Een afschrift van dit besluit zal aan de TMVW gestuurd worden.

8. Aanduiden van een gemeentelijke vertegenwoordiger in de vzw “Centrum voor Informatica”
(CEVI )
De Gemeenteraad,
Overwegende dat de gemeente lid is van de vzw “Centrum voor Informatica” (CEVI) met
maatschappelijke zetel te Gent;
Gelet op artikel 12 van de statuten in verband met de aanduiding van de vertegenwoordiging van de
gemeente in de algemene vergaderingen van de vzw;
Gelet op de uitslag van de geheime stemming :
Guy Glorieux : 9 stemmen
Katelijn Moerman: 2 stemmen
Blanco of ongeldige stemmen : 0
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
BESLUIT :
Art. 1. - Dhr. Guy Glorieux, schepen, Koekoekstraat 7C te 9667 Horebeke, aan te duiden als
vertegenwoordiger van de gemeente in de algemene vergaderingen van de vzw “Centrum voor
Informatica” (CEVI) met maatschappelijke zetel te Gent.
Art. 2. - Afschrift van deze beslissing zal ter kennisgeving overgemaakt worden aan de heer Voorzitter
van de VZW.
9. Aanduiden van een gemeentelijke vertegenwoordiger in LOGO Gezond Plus
De Gemeenteraad,
Overwegende dat de gemeente lid is van de Logo Gezond Plus, met maatschappelijke zetel te Gent;
Gelet op artikel 12 van de statuten in verband met de aanduiding van de vertegenwoordiging van de
gemeente in de algemene vergaderingen van de vzw;
Gelet op de uitslag van de geheime stemming :
Guy Glorieux : 9 stemmen
Verscheure Dieter: 2 stemmen
Blanco of ongeldige stemmen : 0
Gelet op het decreet lokaal bestuur;
BESLUIT :
Art. 1. - Dhr. Guy Glorieux, schepen, Koekoekstraat 7C te 9667 Horebeke, aan te duiden als
vertegenwoordiger van de gemeente in de algemene vergaderingen van Logo Gezond Plus met
maatschappelijke zetel te Gent.
Art. 2. - Afschrift van deze beslissing zal ter kennisgeving overgemaakt worden aan de heer Voorzitter
van de VZW.

10. Aanvullend agendapunt ingediend door Groen: Voorstel om voor 15.02.2019 een aanvraag
in te dienen bij “Vlaanderen Mooi”, om in aanmerking te komen voor een coachingtraject om
een efficiënt zwerfvuil- en sluitstortbeleid uit te bouwen
De Gemeenteraad,
Gelet op art. 21, art. 74 en art. 291 van het Decreet Lokaal Bestuur mbt punten die kunnen toegevoegd
worden aan de dagorde van de gemeenteraad;
Gelet op het project “Vlaanderen Mooi” waarbij de gemeente kan beslissen om voor 15.02.2019 een
aanvraag in te dienen voor de opstart van 20 nieuwe coachingtrajecten in de strijd tegen zwerfvuil;
Gelet op de toelichting die wordt gegeven door gemeenteraadslid Filip Hebbrecht;
Gelet op het antwoord van schepen Hendrik Blommaert;
Gelet op de diverse acties die kunnen uitgewerkt worden via ‘Mooimakers’;
Gelet op het decreet lokaal bestuur;
BESLUIT met 4 ja stemmen van de fractie Groen en N-VA/CD&V en 7 neen stemmen :
Art. 1. – Het voorstel om een aanvraag in te dienen voor 15.02.2019 om een coachingtraject op te
starten via “Vlaanderen Mooi” wordt niet aangenomen.
Art. 2. - Afschrift van deze beslissing zal ter kennisgeving overgemaakt worden aan de
provinciegouverneur.

11. Aanvullend agendapunt ingediend door Groen: Voorstel tot het oprichten van een
werkgroep communicatie en het geven van een mandaat aan deze groep om een concreet plan
voor te stellen om de communicatie tussen de gemeente en de burger te optimaliseren
De Gemeenteraad,
Gelet op art. 21, art. 74 en art. 291 van het Decreet Lokaal Bestuur mbt punten die kunnen toegevoegd
worden aan de dagorde van de gemeenteraad;
Gelet op het aanvullend agendapunt ingediend door Groen: oprichten van een werkgroep
communicatie en het geven van een mandaat aan de groep om een concreet plan voor te stellen om de
communicatie tussen de gemeente en de burger te optimaliseren;
Gelet op de toelichting van gemeenteraadslid Petra De Sutter;
Gelet op het antwoord van schepen Janna Bauters;
Gelet op het decreet lokaal bestuur;
BESLUIT met 4 ja stemmen van de fractie Groen en N-VA/CD&V en 7 neen stemmen :
Art. 1. – Het voorstel om een werkgroep communicatie op te richten wordt niet aangenomen.
Art. 2. - Afschrift van deze beslissing zal ter kennisgeving overgemaakt worden aan de
provinciegouverneur.
11. Aanvullend agendapunt ingediend door N-VA/CD&V: Voorstel tot het conformeren
signalisatie aan de wettelijke voorschriften op de Smarre

De Gemeenteraad,
Gelet op art. 21, art. 74 en art. 291 van het Decreet Lokaal Bestuur mbt punten die kunnen toegevoegd
worden aan de dagorde van de gemeenteraad;
Gelet op het voorstel van N-VA/CD&V tot het conformeren van de signalisatie aan de wettelijke
voorschriften op de Smarre meer bepaald de plaatsing van een onderbord en een richtlijnen voor
fietsers;
Gelet op de toelichting van gemeenteraadslid Dieter Verscheure;
Gelet op het antwoord en de toelichting die wordt gegeven door schepen Blommaert;
Gelet op het antwoord en de toelichting van schepen Janna Bauters;
Gelet op de wegverkeerswet (KB 16 maart 1968)
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende aanvullende
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 aangaande de aanvullende reglementen;
Gelet op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het decreet lokaal bestuur;
BESLUIT met éénparigheid van stemmen :
Art. 1. – De verkeerssignalisatie op de Smarre wordt herbekeken en geconformeerd met de wettelijke
voorschriften.
Art. 2. - Afschrift van deze beslissing zal ter kennisgeving overgemaakt worden aan de
provinciegouverneur.

12. Aanvullend agendapunt ingediend door N-VA/CD&V: Inrichten van een
informatievergadering omtrent een gedeeltelijke herziening van het mobiliteitsplan
De Gemeenteraad,
Gelet op art. 21, art. 74 en art. 291 van het Decreet Lokaal Bestuur mbt punten die kunnen toegevoegd
worden aan de dagorde van de gemeenteraad;
Gelet op het voorstel van N-VA/CD&V tot het inrichten van 2 informatievergaderingen rond het
mobiliteitsplan en tot het herzien van het mobiliteitsplan;
Gelet op de toelichting van gemeenteraadslid Dieter Verscheure;
Gelet op het antwoord en de toelichting die wordt gegeven door schepen Blommaert;
Gelet op het antwoord en de toelichting van schepen Janna Bauters;
Gelet op het decreet ‘basisbereikbaarheid’ van de Vlaamse Regering van 20.07.2018;
Gelet op de start in 2019 van de vervoersregioraden en de vervoersregio’s;
Gelet op het decreet lokaal bestuur;
BESLUIT met éénparigheid van stemmen :
Art. 1. – Het gemeentebestuur richt een infovergadering in over het mobiliteitsplan.

BESLUIT met 2 ja-stemmen van de fractie N-VA/CD&V, 2 onthoudingen van de fractie Groen en 7
neen-stemmen van de fractie :
Art. 2. – Het voorstel tot het herzien van het mobiliteitsplan wordt niet aangenomen.
Art. 3. - Afschrift van deze beslissing zal ter kennisgeving overgemaakt worden aan de
provinciegouverneur.
12. Aanvullend agendapunt ingediend door N-VA/CD&V: Betalen met de bankkaart bij de
administratieve diensten in het gemeentehuis
De Gemeenteraad,
Gelet op art. 21, art. 74 en art. 291 van het Decreet Lokaal Bestuur mbt punten die kunnen toegevoegd
worden aan de dagorde van de gemeenteraad;
Gelet op het voorstel van N-VA/CD&V om betalen met de bankkaart mogelijk te maken bij de
administratieve diensten in het gemeentehuis;
Gelet op de toelichting van gemeenteraadslid Dieter Verscheure;
Gelet op het antwoord en de toelichting die wordt gegeven door schepen Blommaert;
Gelet op het antwoord en de toelichting van schepen Janna Bauters;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 17.01.2019 inhoudende de
goedkeuring tot de aankoop van een kassasysteem gekoppeld aan een bancontact, dit na de
indiensttreding van de nieuwe medewerker;
Gelet op het decreet lokaal bestuur;
BESLUIT met éénparigheid van stemmen :
Art. 1. – Het gemeentebestuur voorziet een bancontactsysteem voor betalingen met de bankkaart bij de
administratieve diensten.
Art. 2. - Afschrift van deze beslissing zal ter kennisgeving overgemaakt worden aan de
provinciegouverneur.

Sluiting van de zitting
Namens de Raad,

Blommaert Katrien
Algemeen directeur

Browaeys Cynthia
Voorzitter van de gemeenteraad

