NOTULEN – GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 29 NOVEMBER 2021

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,
Filip Hebbrecht, raadsleden;
Katrien Blommaert, algemeen directeur

VERONTSCHULDIGD :

IN OPENBARE ZITTING

Gelet op de van kracht zijnde maatregelen i.k.v. Covid-19 werd door de burgemeester op grond van art. 134 §1 en art.
135 §2 van de nieuwe gemeentewet beslist dat de gemeenteraad op digitale wijze georganiseerd wordt.
1.

Goedkeuren verslag vorige zitting - openbaar

De notulen van de vorige openbare gemeenteraadszitting worden goedgekeurd.
Stemresultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen
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.

Afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst prioritaire werken tussen de gemeente en Aquafin voor
project 22.265AV

Feiten en context
Aquafin NV dient conform het investeringsprogramma voor 2019 en conform het technisch plan volgend project uit te
voeren: Projectnummer 22.264AV – aanleggen riolering in Rokegem, Auwerikstraat, Tonnestraat, Leugenstraat,
Korsele, Koning Willemdreef en Abraham Hansstraat. Het gemeentebestuur heeft beslist om uit te voeren: gedeelte
van de wegverfraaiing en erosiewerende maatregelen langsheen het project. De werken en de opdracht dient in het
algemeen belang te worden samengevoegd. Aquafin NV wordt in de samenwerkingsovereenkomst aangeduid als
“opdrachtgevend bestuur”. De gemeente en Aquafin NV staan elk financieel in voor hun deel van de opdracht. De
voorgesteld samenwerkingsovereenkomst prioritaire werken behandelt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Opdrachtgevend bestuur
Studie, ontwerp, vergunningen, onteigening en veiligheidscoördinatie
Grondverzet/sloopopvolgingsplan
Aanneming van werken
Borgtocht
Leiding der werken
Toezicht der werken
Wijziging en verrekening
Aansprakelijkheid
Boetes en kortingen wegens minwaarde
Voorlopige en definitieve oplevering, vrijgave borgtocht
Verzekeringen

13. Waarborg
14. Onderhoud en beheer
15. Reiniging van riolering
16. Aansluitingen
17. GIPOD
18. Archeologie
19. Ketenaansprakelijkheid
20. Inwerkingtreding
Ook dient er een addendum bij de overeenkomst te worden gemaakt van 12.02.2019 omtrent de studie van het
aquafinproject 22.265AV.
Bevoegdheid
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
Juridische grond
Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten art. 48.
KB van 14 januari 2013 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken,
leveringen en diensten.

BESLUIT
Stemresultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen
Art. 1. - De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst prioritaire werken tussen Aquafin NV en het
gemeentebestuur van Horebeke goed voor het project 22.265AV
Art. 2. - De gemeenteraad keurt het addendum goed bij de overeenkomst van 12 februari 2019 omtrent de studie van
het Aquafin project 22.265AV
Art. 3. - Dit besluit wordt overgemaakt aan Aquafin en opgenomen in de besluitenlijst.

3.

Intercommunale - Goedkeuren van de agendapunten van de BAV van TMVW ov op 12.12.2021.

Feiten en context
De gemeente Horebeke is aangesloten bij TMVW ov. Op 13.10.2021 werd de oproepingsbrief ontvangen voor de
buitengewone algemene vergadering van TMVW ov op 17.12.2021, waarin de agenda wordt meegedeeld.
Bevoegdheid
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
Juridische grond
Statuten van TMVW ov.
Besluit van de gemeenteraad dd. 22.04.2020 inhoudende de afvaardiging bij geheime stemming van Bruno Vander
Linden als vertegenwoordiger en Hendrik Blommaert als plaatsvervangend vertegenwoordiger – aanduiding tot de
eerstvolgende vernieuwing van de (gemeente)raad.

BESLUIT
Stemresultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen
Art. 1. - De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan alle punten op de agenda van de buitengewone
vergadering TMVW ov van 17.12.2021 en de daarbij horende documenten:
1. Wijziging in deelnemers en/of kapitaal

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Actualisering in bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge wijzigingen in deelnemers en/of kapitaal
Evaluatie 2021, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2022 (cfr. DLB, artikel 432)
Begroting 2022 (cfr. Artikel 432 CLB)
Samenwerkingsverband De Watergroep – Farys (art. 472 DLB)
Actualisering presentievergoeding ingevolge indexaanpassing
Statutaire benoemingen
Varia

Art. 2. - De raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger(s)/plaatsvervangend vertegenwoordiger op om namens het
bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de buitengewone algemene vergadering van TMVW ov
vastgesteld op 17 december 2021 te onderschrijven en haar/zijn (hun) stemgedrag af te stemmen op het in de
beslissing van de gemeenteraad van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van
voormelde algemene vergadering.
Art. 3. - De heer Bruno Vander Linden wordt aangeduid om de (gemeente)raad te vertegenwoordigen in de algemene
vergaderingen van TMVW ov en wordt gevolmachtigd in naam van de (gemeente)raad 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)raad te behartigen op deze
vergaderingen. De heer Hendrik Blommaert wordt aangeduid als plaatsvervanger.
Art. 4. - Een afschrift van dit besluit zal:
• hetzij per post tav Farys/TMVW, Stropkaai 1 te 9000 Gent
• hetzij per elektronische post, 20211217BAVTMVS@farys.be
gestuurd worden.
4.

Intercommunale - Goedkeuren van de agenda van de BAV van SOLVA van 21.12.2021

Feiten en context
De gemeente Horebeke is aangesloten bij SOLVA. Op 03.11.2021 werd de oproepingsbrief ontvangen voor de
buitengewone algemene vergadering van SOLVA op 03.11.2021, waarin de agenda wordt meegedeeld.
Bevoegdheid
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017
Juridische grond
Statuten van SOLVA.
Besluit van de gemeenteraad van 25.02.2019 inhoudende de aanstelling van de heer Hendrik Blommaert, 2de schepen,
wonende in de Broekestraat 25 te Horebeke als gemeentelijk vertegenwoordiger tot het eind van de lopende
legislatuur; dat hij nog steeds gemeenteraadslid is en geen deel uitmaakt van de bestuursorganen van SOLVA;

BESLUIT
Stemresultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen
Art. 1. - De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan alle punten op de agenda van de buitengewone
vergadering SOLVA van 21.12.2021 en de daarbij horende documenten:
1. Goedkeuring schriftelijke en digitale vergaderwijze wegens uitzonderlijke omstandigheden
2. Samenstelling van het bureau
3. Actieplan en budget 2022
4. Benoeming van bestuurders voor mandaten opengevallen sinds de laatste algemene vergadering
5. Varia
Art. 2. - De raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger(s)/plaatsvervangend vertegenwoordiger op om namens het
bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de buitengewone algemene vergadering van SOLVA
vastgesteld op 21.12.2021, te onderschrijven en haar/zijn (hun) stemgedrag af te stemmen op het in de

beslissing van de gemeenteraad van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van
voormelde algemene vergadering.
Art. 3. - De heer/mevrouw Hendrik Blommaert, Broekestraat 25, 9667 Horebeke wordt aangeduid om de
(gemeente)raad te vertegenwoordigen in de bijzondere algemene vergaderingen van SOLVA en wordt
gevolmachtigd in naam van de (gemeente)raad 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)raad te behartigen op deze vergaderingen.
Art. 4. - Een afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan SOLVA.
5.

Intercommunale - Goedkeuren van de agenda van de BAV van IVLA van 16.12.2021

Feiten en context
De gemeente Horebeke is aangesloten bij de Intergemeentelijke vereniging voor het beheer van afvalstoffen Vlaamse
Ardennen (IVLA). Op 22.10.2021 werd de oproepingsbrief ontvangen voor de buitengewone algemene vergadering
van IVLA op 16.12.2021 waarin de agenda wordt meegedeeld.
Bevoegdheid
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
Juridische grond
Statuten van IVLA.
Besluit van de gemeenteraad van 28.01.2019 inhoudende de aanstelling van de heer Hendrik Blommaert, 2de schepen,
wonende in de Broekestraat 25 te Horebeke als gemeentelijk vertegenwoordiger tot het eind van de lopende
legislatuur; dat hij nog steeds gemeenteraadslid is en geen deel uitmaakt van de bestuursorganen van IVLA;

BESLUIT
Stemresultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen
Art. 1. - De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan alle punten op de agenda van de buitengewone
vergadering IVLA van op 16.12.2021 en de daarbij horende documenten:
1. Beleidsnota IVLA 2022
2. Begroting 2022
3. Varia
Art. 2. - De vertegenwoordiger van de gemeente, de heer Hendrik Blommaert, schepen, op te dragen om zijn
stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in onderhavig raadsbesluit.
Art. 3. - Een afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan de heer voorzitter van I.VL.A, Meersbloem-Melden
46a te 9700 Oudenaarde.
6.

Vragen en antwoorden

Namens de Gemeenteraad :

De algemeen directeur,

Katrien Blommaert

De burgemeester-voorzitter,

Cynthia Browaeys

