NOTULEN – OCMW-RAAD
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
1.

Goedkeuren verslag vorige zitting OCMW- openbaar

De notulen van de vorige openbare OCMW-raadszitting worden goedgekeurd met:
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 OCMW-raad geldt de
audio-opname als zittingsverslag.

2.

BCSD - Ontslag lid en aanstelling nieuw lid voordrachtakte

Feiten en context
Mevrouw Chantal Larno verkozen als lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst, op voordracht van de
verkozenen van de lijst Volksbelangen na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018, heeft bij brief van
27.10.2021 ter kennis gebracht afstand te nemen van haar mandaat als lid van het bijzonder comité voor de sociale
dienst.
Op de akte van voordracht van Volksbelangen werd als opvolger vermeld de heer Joseph Browaeys. De OCMW-raad
dient de geloofsbrieven van het nieuwe lid te onderzoeken. Er werden geen bezwaren ingediend inzake de
geloofsbrieven. Uit de ingewonnen inlichtingen (met name een recent uittreksel uit het bevolkingsregister en het
strafregister) en de verklaring op eer blijkt dat het toekomstige lid nog steeds aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden
voldoet en zich niet in één van gevallen van onverenigbaarheid wegens het uitoefenen van bepaalde ambten, functies
of wegens bloed- of aanverwantschap bevindt overeenkomstig art. 10 van het decreet lokaal bestuur.
Derhalve kunnen de geloofsbrieven worden goedgekeurd en kan de heer Joseph Browaeys toegelaten worden tot de
eedaflegging ten einde het mandaat te kunnen opnemen.
De eedaflegging vindt plaats ten overstaan van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn in
aanwezigheid van de algemeen directeur.
Bevoegdheid
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
Juridische grond
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 105 §1, 95, 92, 94, 96.
Lokaal en provinciaal kiesdecreet meer bepaald art. 87, 95, 100 en 101

BESLUIT
Stemresultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen
Art. 1. - De geloofsbrieven van het kandidaat-lid, mr Joseph Browaeys, van het BCSD worden goedgekeurd.
Derhalve wordt mr. Joseph Browaeys verkozen verklaard. De eedaflegging vindt plaats ten overstaan van de
voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn en in aanwezigheid van de algemeen directeur.
3.

Patrimonium - vaststellen pachtprijscoëfficiënt 2021

Feiten en context
Het OCMW van Horebeke verpacht percelen aan landbouwers in het kader van de Kerstdagpacht. De
pachtprijscoëfficiënt wordt opnieuw vastgesteld voor de bepaling van de pachtprijzen. De pachtprijscommissie heeft
de pachtprijscoëfficiënt bepaald op: 5.08 (Oost-Vlaanderen, zandleemgrond).
Bevoegdheid
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
Juridische grond
Wet van 04 november 1969 art. 2 §2 tot beperking van de pachtprijzen.
KB van 11 september 1989 art. 13 betreffende de pachtprijzencommissie zoals gewijzigd bij besluit van de Vlaamse
Regering van 03 juni 2016.
MB van 10 september 2019.
Voor Oost-Vlaanderen blijft , ongewijzigd ten opzicht van voorgaande jaren, vastgesteld
Financiële gevolgen
Invordering van de pachten.
BESLUIT
Stemresultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen
Art. 1. - De pachtprijscoëfficiënt blijft, ongewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren, vastgesteld op 5.08.
Art. 2. - De pachters worden verzocht om tot betaling van de pachtprijs over te gaan.
Art. 3. - Dit besluit wordt via de besluitenlijst overgemaakt aan de Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen.
4.

Vragen en antwoorden

Aldus vastgesteld in voormelde zitting
Namens de OCMW-raad :

De algemeen directeur,

Katrien Blommaert

De burgemeester-voorzitter,

Cynthia Browaeys

