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NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING 
VAN 27/02/2019 
 

 
Aanwezig: Jan Laceur, raadsvoorzitter 
Herman Vijt, burgemeester 
Luk De Mey, Ann Verschelden, Koen Mettepenningen, Mieke De Keyser, Christel Vanhoyweghen, Lien De 
Vos, Kurt De Graef, Jan Ketels, Jan De Graef, Lotte Peeters, An Geerinck, Kim Peelman, Tom Vermeire, 
André Raemdonck, Jan Rosschaert, Frans Van Gaeveren, Tom Waterschoot, Henri Peelman, Evelien 
D'hooghe, Agnes Onghena, Mustafa Tokgoz, Gülcan Unan, Leo Van der Vorst, Mario Michils, 
gemeenteraadsleden 
André Reuse, algemeen directeur 
 
Verontschuldigd: Nadia Dhooghe, gemeenteraadslid 
 
 

 
 
De heer raadsvoorzitter opent de zitting. 
  
Bij de aanvang van de zitting, neemt de raad één minuut stilte in acht, ter nagedachtenis van ere-
schepen, de heer Joseph De Geyter. 
 

 

OPENBAAR 

 

O.1 Proces-verbaal van de vorige zitting - goedkeuring 
 

De gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd, 

 

Keurt het proces-verbaal van 30 januari 2019 met algemene instemming goed. 

 

 
 

O.2 Gemeentelijk kleuter- en basisonderwijs: selectieprocedure directeur gemeentelijk kleuter- en 
basisonderwijs - vaststellen algemeen kader - besluit 
 

De gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd, 

 

REGELGEVING: 

 Het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van 
het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, meer 
bepaald: 

o Artikelen 19 met betrekking tot tijdelijke aanstelling en tijdelijke personeelsleden. 
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o Artikelen 37bis §1, 40, 41 en 42 met betrekking tot selectie en bevordering. 

 Het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, meer bepaald de artikelen 73 

§1, 1°, 2° en 6° met betrekking tot de salarisfinanciering of -subsidiëring. 

 Het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2017 behoudende de minimale 
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van 
het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende 
de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn, meer bepaald de artikelen 11, 15, 17, 18, 20, 22 en 26 met betrekking tot het aanwerven 
van personeel. 

 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, meer bepaald artikel 41 met 
betrekking tot de bevoegdheden van de gemeenteraad. 

 De gemeentelijke rechtspositieregeling zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 juni 2016. 

 Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 12 februari 2019. 

 Het protocol nr 2019.2 van 25 februari 2019 van het ABOC betreffende vacantverklaring - 
algemeen kader werving en selectie 

OVERWEGINGEN:  

 Het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van 
het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding legt enkel 
de minimale wettelijke voorwaarden voor de aanstelling van een nieuw directeur. 

 Het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van 
het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding legt geen 
voorwaarden op voor de selectie van een nieuw directeur. 

MONDELINGE TUSSENKOMSTEN:  

 Toelichting schepen van onderwijs L.De Mey. 

 

BESLUIT éénparig: 

Artikel1: Dit artikel is niet van toepassing op personeelsleden die tijdelijk aangesteld worden ter 
vervanging van een tijdelijk afwezige directeur. 

Artikel 2: Er kan een wervingsreserve aangelegd worden voor de maximumduur van 3 jaar. Kandidaten 
blijven in de wervingsreserve opgenomen tot de duur verstrijkt of tenzij zij zelf vroegtijdig verzoeken 
geschrapt te worden. 

Artikel 3: De aanvullende aanwervingsvoorwaarden voor het ambt van directeur van de gemeentelijke 
kleuter of basisschool vast te stellen als volgt: 

1° Beantwoorden aan het schoolspecifiek profiel van directeur; 

2° Een attest van deelname aan een cursus voor kandidaat directeurs en/of beginnende directeurs en/of 
gevorderden bij OVSG kunnen voorleggen, uiterlijk op de vooravond van de vaste benoeming; 

3° Gunstige beoordeling van de 'tijdelijke aanstelling in afwachting van de vaste benoeming' (hierna 
verder proefperiode genoemd). 

Artikel 4: Bij de aanstelling van een directeur basisonderwijs in een vacante betrekking steeds een 
proefperiode te voorzien. De maximale duur van deze proefperiode komt overeen met de maximale duur 
zoals bepaald in artikel 42, §1, c) van het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs 
en kan worden verlengd conform de bepalingen van dit artikel. Voor de begeleiding en beoordeling van 
deze proefperiode kan het college een beroep doen op externen. 

Artikel 5: Het programma van de selectieproef bestaat uit ten minste een schriftelijk onderdeel en een 
mondeling onderdeel. Een eventueel psychosociaal-technisch onderdeel wordt afgenomen door een al 
dan niet extern psychosociaal consulent/psycholoog. 

Artikel 6: Kandidaten die al geslaagd zijn voor een selectieproef voor directeur basisonderwijs bij ons 
gemeentebestuur kunnen door het college geheel of gedeeltelijk vrijgesteld worden van deelname aan de 
selectieproeven. 
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Artikel 7: De voorwaarden tot kandideren worden als volgt bepaald: 

§1 Tussen de bekendmaking van een vacature en de uiterste datum voor de indiening van kandidaturen, 
verlopen minstens veertien kalenderdagen. De dag van de bekendmaking van de vacature is niet in de 
termijn begrepen, de uiterste datum voor de indiening van de kandidaturen wel. Als de uiterste datum op 
een zaterdag, zondag of feestdag valt, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag. 

§2 De kandidatuur wordt aangetekend per post verstuurd t.a.v. het college van burgemeester en 
schepenen. De datum van verzending van de kandidatuur (poststempel) wordt beschouwd als de datum 
waarop de kandidatuur is ingediend. 

§3 De uiterste datum van kandidaatstelling geldt op straffe van onontvankelijkheid. 

§4 De kandidatuur bestaat uit een curriculum vitae, een uittreksel uit de geboorteakte, een afschrift van 
alle diploma’s en/of getuigschriften die het bekwaamheidsbewijs vormen, een uittreksel uit het 
strafregister model 592.2SV (vroeger model 2 onderwijs). 

Artikel 8: De verspreiding van de vacature verloopt als volgt: 

§1 De vacatures worden ten minste in twee verschillende bekendmakingskanalen, waaronder ten minste 
één persorgaan of tijdschrift, bekendgemaakt. De vacature wordt daarnaast intern bekend gemaakt. 

§2 Het college van burgemeester en schepenen kiest de wijze van externe bekendmaking uit de volgende 
mogelijkheden: 

1° regionaal verschijnende kranten of weekbladen; 

2° de VDAB; 

3° de gemeentelijke website 

4° zelf geproduceerde media zoals affiches, folders,...; 

§3 Het vacaturebericht voor het persorgaan of tijdschrift bevat ten minste: 

1° omschrijving van de vacante betrekking; 

2° de aanwervings-/bevorderingsvoorwaarden; 

3° de wijze waarop men zich kandidaat kan stellen; 

4° de uiterste datum om zich kandidaat te stellen; 

5° al dan niet aanleggen van een wervingsreserve en duur ervan. 

Artikel 9: Bij de vaststelling van de concrete selectieprocedure houdt het college rekening met de 
kostprijs en met de doeltreffendheid ervan voor de vacante functie. 

 
 

O.3 Gemeentelijk kleuter- en basisonderwijs - vaststellen kaderprofiel directeur gemeentelijk kleuter- 
en basisonderwijs - besluit 
 

De gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd, 

 

REGELGEVING: 

 Het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van 
het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, meer 
bepaald: 

o Artikel 4, §5 met betrekking tot de bevoegdheden van het college van burgemeester en 
schepenen in het gesubsidieerd onderwijs ingericht door de gemeenten in het Vlaamse 
Gewest. 
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o Artikel 47ter met betrekking tot de functiebeschrijving. 

 Het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, 
meer bepaald artikel 22. 

 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, meer bepaald artikel 41 met 
betrekking tot de bevoegdheden van de gemeenteraad. 

OVERWEGINGEN:  

 Het schoolspecifiek profiel wordt best afgestemd op de algemene functiebeschrijving voor het 
ambt van directeur. 

 De besprekingen op de schoolraad van 18 februari 2019 van GBS De Dobbelsteen. 

 De besprekingen op de schoolraad van 20 februari 2019 in GKS Ondersteboven. 

 Het collegebesluit van 12 februari 2019 over de aanvullende voorwaarden. 

 

BESLUIT éénparig: 

Enig artikel: het schoolspecifiek profiel voor het ambt van directeur als volgt vast te stellen: 

1. Leidinggeven aan het onderwijsproces 

De directeur formuleert een samenhangende visie op onderwijs, organisatie en personele ontwikkeling 
om duidelijk te maken waar men met de school naar toe wil. Hij/zij houdt hierbij rekening met het 
onderwijsbeleid van het lokaal bestuur, de betrokken actoren en de neutraliteit van het gemeentelijk 
onderwijs. De directeur actualiseert en herformuleert in samenspraak met het team en in overleg met het 
schoolbestuur de visie op basis van nieuwe inzichten en/of maatschappelijke ontwikkelingen. Dit kan 
leiden tot wijzigingen aan het pedagogisch project. De directeur draagt de visie uit in woorden en daden, 
op een wijze die de teamleden inspireert en bindt. 

De directeur geeft leiding aan het onderwijsproces door het initiëren, ondersteunen en bewaken van een 
goed verloop van veranderingen. Hij/zij zorgt voor een planmatige aanpak en bewaakt de vooruitgang 
van het proces. Daarnaast heeft hij ook oog voor het ontstaan van weerstanden, hij houdt rekening met 
de weerstanden en onderneemt actie om de weerstanden om te buigen. 

De directeur maakt professioneel gedrag bespreekbaar, reflecteert samen op het professionele handelen 
en biedt ondersteuning om het leervermogen van de teamleden te vergroten. Hij/zij formuleert een 
nascholingsplan en zorgt voor een breed draagvlak binnen de school. Leren van en met collega’s wordt 
gestimuleerd. 

2. Leidinggeven aan een schoolorganisatie 

De directeur stelt het schoolbestuur in staat om haar rol op te nemen. Hij/zij geeft een actueel beeld van 
de strategische positie en het functioneren van de school en doet voorstellen met betrekking tot de door 
het schoolbestuur te nemen beslissingen. De directeur zorgt voor een goede relatie tussen het 
schoolbestuur en het schoolteam, waarbij de rol van het schoolbestuur voor iedereen duidelijk is. 

Als leidinggevende aan de schoolorganisatie analyseert en optimaliseert de directeur de inrichting van de 
schoolorganisatie op basis van onderwijskundige uitgangspunten en organisatiekundige principes. De 
directeur past de actuele regelgeving toe en beheert de werkingsmiddelen. Hij/zij doet dit oa. door het 
uitwerken van voorstellen die de schoolorganisatie optimaliseren, door zijn verantwoordelijkheid te 
nemen bij de besluitvorming, het veranderingsproces te bewaken en correct in te grijpen waar nodig. 

De directeur maakt een beleidsplan dat consistent en coherent is met het pedagogisch project, de visie en 
de doelstellingen van de school. Hij/zij bewaakt een systematische en regelmatige evaluatie en bijsturing 
van het beleid. De directeur stimuleert de teamleden om vanuit dit referentiekader plannen en 
activiteiten te ontwikkelen. 

De directeur maakt afspraken met teamleden over doelen, acties, werkwijzen en resultaten. De directeur 
stimuleert een klimaat waarin teamleden met elkaar samenwerken en communiceren. Hij/zij neemt een 
voorbeeldfunctie op en stimuleert de teamleden om een bijdrage te leveren aan het gewenste 
imago.  Vanuit het pedagogisch project expliceert de directeur de waarden en normen bij beslissingen of 
bij het bepalen van de standpunten. Vanuit observeerbaar gedrag bespreekt de directeur verbale en non- 
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verbale signalen van teamleden. De directeur confronteert teamleden met gedrag dat niet overeenstemt 
met de beroepsethiek. 

De directeur is een aanspreekpunt en neemt de taak op zich om de school naar de ouders toe te 
vertegenwoordigen. 

3. Leiderschapscompetenties 

De directeur stimuleert de teamleden om hun professionaliteit af te stemmen op de doelstellingen van de 
school en ondersteunt het teamlid om zijn persoonlijke ambitie te verbinden met het pedagogisch project 
en de doelstelling van de school. Een positieve houding wordt bevorderd, op negatieve signalen wordt 
gereageerd en er worden maatregelen genomen om dit te voorkomen en te verhelpen. 

4. Omgangscompetenties 

De directeur beheerst de communicatieve basisvaardigheden en reflecteert zelf en samen met de 
gesprekspartners op gesprekken. De directeur draagt de schoolvisie uit, in woorden en daden, naar het 
personeel, de ouders en de lokale gemeenschap. 

De directeur optimaliseert het functioneren van het team. Hij/zij hanteert verschillende gespreks– en 
communicatievormen om de gewenste houding van het team te stimuleren. Hij/zij uit zijn waardering 
voor teamleden en stimuleert de teamleden om problemen binnen de schoolcontext bespreekbaar te 
maken. 

De directeur gaat effectief en efficiënt om met probleemsituaties. Hij/zij onderkent situaties waarin 
regels en procedures moeten worden toegepast of opgesteld. De directeur zoekt hulp op die terreinen 
waar hij/zij minder sterk is. 

5. Zelfmanagement 

De directeur gaat efficiënt om met werkdruk en neemt hierbij de nodige maatregelingen. Vanuit zijn/haar 
leidinggevende positie blijft de directeur onafhankelijk in denken en oordeelsvorming in de geest van het 
pedagogisch project. Hij/zij maakt een goede inschatting van verschillende situaties en bepaalt voor 
zichzelf de gewenste rol in elke situatie. De directeur kent zijn/haar eigen mogelijkheden en beperkingen 
en handelt ernaar. 

6. Professionaliseren en leren 

De directeur reflecteert op het eigen werk vanuit de behoefte het eigen functioneren te optimaliseren en 
hij/zij onderneemt gerichte acties. De directeur stemt zijn/haar professionele ontwikkeling af op zijn/haar 
werkpunten en de schoolorganisatie. Hij/zij maakt gebruik van kwaliteiten en ervaringen van anderen en 
laat zich hierdoor inspireren. De directeur participeert aan netwerken om kennis en vaardigheden te 
delen. 

Op vlak van administratief, financieel en juridisch beheer kent en hanteert de directeur de belangrijkste 
bronnen van de onderwijswetgeving en van andere reglementeringen en past hij/zij de actuele 
regelgeving toe. De directeur zorgt voor een correcte verwerking van de personeels- en 
leerlingenadministratie, vervult alle wettelijke en administratieve verplichtingen in verband met 
schoolfunctioneren en zorgt voor een correcte informatiedoorstroming naar alle interne en externe 
participanten. 

 
 

O.4 Organogram - bepaling van de functies lid van het managementteam - goedkeuring - besluit 
 

De gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd, 
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REGELGEVING: 

 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 161 dat bepaalt dat de 
gemeenteraad het organogram vaststelt en daarin de leden van het managementteam aanduidt. 

 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 179 dat bepaalt dat het 
managementteam minimaal bestaat uit de algemeen en adjunct directeur, de financieel 
directeur, de burgemeester of een door hem aangeduide schepen en andere leden waarvan de 
deelname nuttig wordt geacht. 

 Het decreet van 25 mei 2018 houdende wijziging van het decreet van 22 december 2017, van de 
decreten van 4 mei 2018 over het samenvoegen van welbepaalde gemeentes, van het Lokaal en 
Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011 en van het Provinciedecreet van 9 december 2005, 
inzonderheid artikel 6 dat bepaalt dat ook de adjunct-financieel directeur deel uitmaakt van het 
management team. 

 Het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden 
voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het 
gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de 
rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn. 

 Het gemeenteraadsbesluit van 29 april 2009 waarbij de formatie van het gemeentepersoneel 
werd vastgesteld, en waarvan akte werd genomen door de heer gouverneur op 2 juli 2009 en die 
werd gewijzigd door latere besluiten op 16 september 2009, 21 december 2011, 23 oktober 
2013, 19 februari 2014, 25 januari 2017 en 26 april 2017. 

OVERWEGINGEN:  

 De strategische nota bij de meerjarenplanning 2014-2019 (MJP 2014-2019)  zoals goedgekeurd 
door de gemeenteraad op 18 december 2013, uit Beleidsdoelstelling BD-2: Uitbouw 
doorgedreven personeelsbeleid: Aangezien het personeelsbestand nog steeds lager is in 
vergelijking met andere gemeenten, wordt het huidig personeelsbestand in stand gehouden. Dit 
betekent buiten bijzondere omstandigheden geen extra voorzieningen voor nieuwe functies, 
maar wel vervanging van de personeelsleden die natuurlijk afvloeien. 

 Het Actieplan AP-806 (MJP 2014-2019): Optimale invulling personeelskader: Op basis van het 
uitgebouwde personeelskader personeelsleden ter beschikking stellen van de diensten voor het 
vervullen van de taken en voorzien in de nodige arbeidsmiddelen. Het totale volume van de 
loonkost onder controle houden door wijzigende personeelsnoden waar mogelijk via interne 
budgettaire verschuivingen op te vangen en waar nodig functies in te vullen. De 
personeelsbudgetten zitten verspreid over de verschillende beleidsdomeinen in het 
gelijkblijvend beleid. 

 Met het oog op de decretaal verplichte beheersmaatregelen die dienen te worden genomen, 
n.a.v. de opstart van de nieuwe legislatuur, en ook met het oog op een verdere vlotte integratie 
gemeente-OCMW, is het noodzakelijk om spoedig het nieuwe gemeenschappelijk 
managementteam gemeente-OCMW samen te stellen, bestaande uit een niet al te uitgebreid 
team dat daadkrachtig kan vergaderen, daarbij het evenwicht tussen gemeente en OCMW 
eerbiedigend, met een algemeen overzicht, de afzonderlijke diensten overstijgend. 

 Anderzijds komt het nuttig voor, teneinde de wisselwerking met de organisatie te verzekeren, 
dat op de vergaderingen andere leidinggevenden kunnen worden uitgenodigd, naargelang hun 
betrokkenheid bij of deskundigheid inzake de geagendeerde materies. 

 Om dezelfde reden komt het ook nuttig voor om enkele malen per jaar een MATplus samen te 
roepen, waarmee wordt bedoeld een vergadering van de eigenlijke MAT-leden samen met de 
andere leidinggevenden op A-niveau van gemeente en OCMW. 

 Overwegende dat van de huidige functie bestuurssecretaris algemeen beleid bij het OCMW, de 
titularis weldra met pensioen gaat; dat daarnaast de huidige functie decretale graad adjunct-
algemeen directeur, thans bij delegatie belast met belangrijke verantwoordelijkheden bij het 
OCMW, binnen afzienbare tijd uitdovend is; dat aldus twee belangrijke leidinggevende functies 
bij het OCMW zouden verdwijnen; dat echter een voldoende uitgebouwd leidinggevend kader 
de aansturing van de diensten dient te verzekeren; dat het daarom noodzakelijk is dat deze twee 
functies toekomstgericht door minstens één functie op managementniveau worden vervangen. 

 Dat immers ook wordt vastgesteld dat, ook al wordt de facto gestreefd naar een geïntegreerde 
organisatie gemeente-OCMW, steeds rekening zal moeten worden gehouden met het feit dat 



57 
 

27227 februari 2019[Typ hier] 
 

het OCMW de jure een aparte rechtspersoon blijft; dat er aldus een voldoende sterk 
leidinggevend kader aanwezig moet zijn om met deze realiteit om te gaan. 

 Dat het daarom aangewezen is om, na het doorlopen van de vereiste administratieve stappen, 
de huidige functie bestuurssecretaris op te waarderen tot een functie van directeur welzijn met 
als instap het A4-niveau binnen het kader van het OCMW; dat deze functie dient te worden 
opgenomen in het eigenlijke managementteam. 

 Dat op die manier, via het terugbrengen van twee functies naar één functie, de totale 
personeelsuitgaven beheerst blijven; terwijl toch een minimum leidinggevend kader aanwezig 
blijft bij het OCMW. 

 De voorgestelde wijzigingen werden besproken in het college van burgemeester en schepenen 
op 15 januari 2019 en 12 februari 2019 en het vast bureau van 19 februari 2019. 

 Het organogram dient de organisatiestructuur van de gemeentelijke en OCMW-diensten weer te 
geven en geeft de gezagsverhoudingen aan. Het dient te worden aangepast in functie van 
wijzigingen in de formatie en het optimaliseren van de werking van de diensten en melding te 
maken van de leden van het managementteam. 

 Gelet op het feit dat ten spoedigste dient te worden overgegaan tot samenstelling van het 
gemeenschappelijk managementteam gemeente-OCMW, worden de lidmaatschappen van dit 
managementteam voorlopig aangeduid op de bestaande organogrammen van gemeente en 
OCMW. 

 De bespreking in de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 februari 2019. 

MONDELINGE TUSSENKOMSTEN:  

 Toelichting algemeen directeur A.Reuse; vragen raadslid A.Onghena, Groen; antwoord algemeen 
directeur A.Reuse. 

 

BESLUIT éénparig: 

Artikel 1: Het gemeenschappelijk managementteam (MAT) gemeente-OCMW wordt samengesteld met 
volgende verplichte functies: algemeen directeur, financieel directeur, adjunct-algemeen directeur en 
adjunct-financieel directeur.   

De burgemeester, of een door hem aangeduide schepen, zetelt met raadgevende stem. 

Daaraan worden volgende algemeen beleids- en organisatie ondersteunde functies toegevoegd: het 
afdelingshoofd algemene diensten van het gemeentebestuur en de functie bestuurssecretaris A-niveau 
algemeen beleid van het OCMW; deze laatste functie wordt, na het doorlopen van de vereiste 
administratieve stappen, opgewaardeerd tot directeur welzijn op A-niveau. 

Het secretariaat van het MAT wordt waargenomen door de stafmedewerker algemene diensten van het 
gemeentebestuur. 

Artikel 2: Bij het vaststellen van het gezamenlijk organogram van de gemeente- en OCMW-diensten, 
thans in voorbereiding, zal deze samenstelling van het MAT worden opgenomen. 

Artikel 3: Naast de vaste leden van het managementteam zoals aangeduid in artikel 1 van dit besluit, 
kunnen andere leidinggevenden worden uitgenodigd op de vergaderingen, naargelang hun 
betrokkenheid bij of deskundigheid inzake de geagendeerde materies. 

Artikel 4: Het eigenlijke managementteam zal een drietal maal per jaar een MATplus bijeenroepen, 
bestaande uit de leden van het eigenlijke managementteam en de andere kaderleden op A-niveau van 
gemeente en OCMW. 

Naast de vaste leden van het MATplus,  kunnen andere leidinggevenden worden uitgenodigd op de 
vergaderingen, naargelang hun betrokkenheid bij of deskundigheid inzake de geagendeerde materies. 
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O.5 Gemeentelijk autonoom bedrijf Hamme - Hamse investeringsmaatschappij - bepaling 
presentiegelden leden raad van bestuur - goedkeuring - besluit. 
 

De gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd, 

 

REGELGEVING: 

 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 238 dat 
bepaalt dat de gemeenteraad het presentiegeld en andere vergoedingen bepaalt in het kader 
van de werking van een autonoom gemeentebedrijf. 

 Het Besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2018 houdende het statuut van de lokale 
mandataris, inzonderheid artikels 15 t.e.m. 18 met betrekking tot de presentiegelden. 

 Het gemeenteraadsbesluit van 28 februari 2007, waarin bepaald wordt dat het presentiegeld 
voor een gemeenteraad wordt vastgelegd op het wettelijke maximum, zijnde 175 euro (index 
140.02%), dat de gemeenteraadsvoorzitter een dubbel presentiegeld ontvangt, dat een 
raadscommissielid 112 euro (index 140,02%) en een commissievoorzitter 175 euro (index 
140,02%), en dat een commissieraadsvoorzitter een onkostenvergoeding van maximaal 25 euro 
per voorgezeten raadscommissie kan worden toegekend. 

 Het gemeenteraadsbesluit van 23 januari 2013 en 30 januari 2019 waarin deze bepalingen 
worden bevestigd. 

OVERWEGINGEN:  

 Op 30 januari 2019 werd door de gemeenteraad van Hamme een nieuwe raad van bestuur voor 
het autonoom gemeentebedrijf Hamse Investeringsmaatschappij, afgekort HIM, benoemd. Op 
12 februari 2019 werd de nieuwe raad van bestuur geïnstalleerd. 

 Aan de leden van de raad van bestuur, met uitzondering van de leden van het college van 
burgemeester en schepenen, wordt een presentiegeld toegekend dat gelijk is aan dat van het 
bijwonen van een raadscommissie. 

 De gemeenteraad bepaalde in zitting van 30 januari 2019 de hoogte van het bedrag van de 
presentiegelden voor het bijwonen van de raadscommissies. 

 Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om naar analogie met de gemeenteraadscommissies, 
aan de leden van de raad van bestuur van het gemeentelijk autonoom bedrijf Hamse 
Investeringsmaatschappij, per bijgewoonde vergadering van de raad van bestuur, een 
presentiegeld van 136,53 euro (index 170,69%, basisbedrag 79,99 euro) toe te kennen. 

 

BESLUIT met algemene instemming: 

Artikel 1: Aan de leden van de raad van bestuur, die geen lid zijn van het college van burgemeester en 
schepenen, wordt, per bijgewoonde raad van bestuur van het gemeentelijk autonoom bedrijf Hamse 
Investeringsmaatschappij, een presentiegeld van 136,53 euro (index 170,69%, basisbedrag 79,99 euro) 
toegekend. 

Artikel 2: De bedragen van de presentiegelden volgen de evolutie van het indexcijfer der 
consumptieprijzen. 

Artikel 3: Er worden geen andere onkostenvergoedingen toegekend. 

Artikel 4: Deze beslissing heeft uitwerking vanaf 1 januari 2019. 
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O.6 Gemeentelijk autonoom bedrijf Hamme - Hamse investeringsmaatschappij - statutenwijziging - 
goedkeuring - besluit. 
 

De gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd, 

 

REGELGEVING: 

 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder hoofdstuk II, artikel 
231 tot en met artikel 244, met betrekking tot autonome gemeentebedrijven. 

 De huidige statuten van het gemeentelijk autonoom bedrijf Hamme, afgekort HIM, opgericht bij 
besluit van de gemeenteraad van 24 juni 1998 en 26 augustus 1998. 

OVERWEGINGEN:  

 De statuten dateren van 1998. Ze zijn verouderd en moeten aangepast worden aan het decreet 
van 22 december 2017 over het lokaal bestuur dat fundamentele principes wijzigt. 

 De statutenwijziging werd door de raad van bestuur van het gemeentelijk autonoom bedrijf 
Hamse Investeringsmaatschappij in zitting van 12 februari 2019 gunstig geadviseerd. 

MONDELINGE TUSSENKOMSTEN:  

 Toelichting schepen van ruimtelijke ordening J.De Graef, die o.m. de laatste (pas toegevoegde) 
versie van art. 40 voorleest; vragen van raadslid A.Onghena, Groen; antwoorden schepen J.De 
Graef; opmerking raadslid F.Van Gaeveren, Open VLD, die wijst op een vereiste correctie naar de 
juiste terminologie "commissaris-revisor"; schepen J.De Graef bevestigt dat dit zal worden 
opgenomen in de tekst. 

STEMMING: Met 23 stemmen voor (Jan Laceur, Herman Vijt, Luk De Mey, Ann Verschelden, Koen 
Mettepenningen, Mieke De Keyser, Christel Vanhoyweghen, Lien De Vos, Kurt De Graef, Jan Ketels, Jan 
De Graef, Lotte Peeters, An Geerinck, Kim Peelman, Tom Vermeire, André Raemdonck, Jan Rosschaert, 
Frans Van Gaeveren, Tom Waterschoot, Henri Peelman, Evelien D'hooghe, Leo Van der Vorst, Mario 
Michils), 3 onthoudingen (Agnes Onghena, Mustafa Tokgoz, Gülcan Unan) 

 Motivering onthouding Groen door raadslid A.Onghena: Groen vindt dat, wat betreft het ter 
beschikking stellen van onroerende goederen, bij de omschrijving "aanvaardbare prijzen" het 
woord "sociaal" moet behouden blijven, dus "sociaal aanvaardbare prijzen", teneinde te 
benadrukken dat bepaalde categorieën burgers die anders die mogelijkheid niet hebben, ook de 
kans zouden krijgen om een woning te verwerven. 

 

Artikel 1: De gemeenteraad keurt de wijziging van de statuten goed van het gemeentelijk autonoom 
bedrijf Hamse Investeringsmaatschappij, afgekort HIM. 

Artikel 2: De gecoördineerde tekst van de statuten wordt als volgt vastgesteld: 

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 1. Rechtsvorm en naam 

"Hamse Investeringsmaatschappij", afgekort HIM, is een autonoom gemeentebedrijf met 
rechtspersoonlijkheid opgericht bij besluit van de gemeenteraad van 24 juni 1998 en 26 augustus 1998. 
Het wordt hieronder “het bedrijf” genoemd. 

Artikel 2. Wettelijk kader 

Het bedrijf is onderworpen aan het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur (verder 
Decreet Lokaal Bestuur) voor zover in werking getreden (in het bijzonder hoofdstuk 2), aan de andere 
toepasselijke wetten, decreten en besluiten, en aan deze statuten voor zover zij niet van voornoemde 
regelen afwijken. 



60 
 

27227 februari 2019[Typ hier] 
 

Artikel 3. Statutenwijzigingen 

De oprichtingsbeslissing en de statuten worden samen met het verslag van het college van burgemeester 
en schepenen over de voor- en nadelen van externe verzelfstandiging, gepubliceerd via de webtoepassing 
van de gemeente. 

De wijzigingen in de statuten worden aangebracht bij beslissing van de gemeenteraad, op voorstel of na 
advies van de raad van bestuur van het bedrijf. 

De statutenwijzigingen worden op dezelfde wijze als de oprichtingsbeslissing en de statuten 
bekendgemaakt. Een volledig gecoördineerde tekst van de statuten wordt gepubliceerd via de 
webtoepassing van de gemeente. 

Artikel 4. Zetel 

De zetel van het bedrijf is gevestigd in 9220 Hamme, Marktplein 1. 

Artikel 5. Doel, activiteiten en bevoegdheden 

Het bedrijf heeft tot doel: 

 Het verwerven van gronden, verwerven en renoveren van panden, sites, handelsgebouwen ter 
verfraaiing van de gemeente en ter versterking van het economisch draagvlak. 

 Het ter beschikking stellen van onroerende goederen aan aanvaardbare prijzen ter stimulering 
van de woonfunctie in de gemeente. 

 Het verwerven en beheren van onroerende goederen. 

 Het bouwrijp maken van gronden met woon-, of industrie- of handelsfunctie. 

 het verhuren en/of vervreemden van onroerende goederen. De onroerende goederen 
aangewend ter stimulering van de woonfunctie, dienen te worden ter beschikking gesteld aan 
aanvaardbare prijzen. 

 Het realiseren van stedenbouwkundige projecten. 

 Het uitbaten of laten uitbaten van polyvalente ruimtes, inclusief het horecagebeuren. 

Het bedrijf kan leningen aangaan en giften of toelagen ontvangen binnen de grenzen, vastgesteld in de 
statuten en de beheersovereenkomst. 

Het bedrijf kan gemachtigd worden om in eigen naam en voor eigen rekening over te gaan tot 
onteigeningen die noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van zijn doelstellingen. 

Het bedrijf beslist vrij, binnen de grenzen van zijn doel, over de verwerving, de aanwending en de 
vervreemding van zijn goederen, over de vestiging of opheffing van zakelijke rechten op die goederen, 
alsook over de uitvoering van dergelijke beslissingen en over de financiering ervan. 

Het bedrijf stelt de tarieven en de tariefstructuren voor de prestaties die het levert, vast binnen de 
grenzen van de grondregels voor de tarifering, bepaald in de beheersovereenkomst. De 
maximumtarieven of de formules voor de berekening ervan die niet in de beheersovereenkomst zijn 
geregeld, worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. 

Artikel 6. Participaties 

Het bedrijf kan andere rechtspersonen oprichten, erin deelnemen of zich erin laten vertegenwoordigen, 
als dat past in zijn opdrachten. De oprichting, deelname of vertegenwoordiging mag geen speculatieve 
oogmerken nastreven en gebeurt in overeenstemming met het gelijkheidsbeginsel, de regelgeving over 
de mededinging en de staatssteun en de voorwaarden, vermeld in de beheersovereenkomst. De 
beslissing tot oprichting, deelname of vertegenwoordiging toont aan dat aan de voormelde voorwaarden 
is voldaan. 

De deelname is onderworpen aan de voorwaarde dat aan het bedrijf minstens een mandaat van 
bestuurder wordt toegekend. 
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Artikel 7. Rechtspersoonlijkheid en duur 

Het bedrijf verkrijgt rechtspersoonlijkheid op de datum van de oprichtingsbeslissing. Het bedrijf wordt 
opgericht voor onbepaalde duur. 

HOOFDSTUK II: EXTERNE VERHOUDINGEN 

Artikel 8. Bevoegdheid van het bedrijf 

Het bedrijf is verantwoordelijk voor de externe aspecten van zijn activiteiten in de ruimste zin van het 
woord. 

Binnen de grenzen van het in artikel 5 omschreven doel onderhoudt het bedrijf contacten, pleegt het 
overleg, voert het onderhandelingen, regelt het de samenwerking, maakt het afspraken, en sluit het 
overeenkomsten met andere natuurlijke personen en met publiek- zowel als privaatrechtelijke 
rechtspersonen. 

Het bedrijf onderhandelt met alle bevoegde instanties zowel federaal als op gewestelijke als op lokaal 
niveau over investeringen, financiële tussenkomsten en alle andere aanverwante aangelegenheden. 

Het bedrijf kan met deze instanties over voormelde materies overeenkomsten afsluiten voor zover deze 
niet in strijd zijn met zijn doel of met de beheersovereenkomst die gesloten is met de gemeente. 

Artikel 9. Beheersovereenkomst 

Tussen de gemeente en het bedrijf wordt na onderhandeling een beheersovereenkomst gesloten. Bij het 
onderhandelen over de beheersovereenkomst wordt de gemeente vertegenwoordigd door het college 
van burgemeester en schepenen en het bedrijf door de raad van bestuur. 

De gemeente en het bedrijf nemen de nodige initiatieven, minstens via de webtoepassing van de 
gemeente, voor de openbaarheid van de beheersovereenkomst, inclusief alle wijzigingen ervan. 

Zolang het bedrijf geen eigen regels heeft vastgesteld voor het aangaan van verbintenissen, de 
kredietbewaking, de wetmatigheidscontrole of de ondertekening van de girale betalingsorders, zijn artikel 
266, 267, 269 en 272, § 1, tweede en derde lid Decreet Lokaal Bestuur, van toepassing op het bedrijf. In 
dat geval zijn bovendien artikel 265, 268 en 272, § 1, eerste lid, en § 2, eerste lid Decreet Lokaal Bestuur, 
van toepassing op het bedrijf, met dien verstande dat de volgende woorden worden gelezen als volgt: 

 1° "de gemeente" als "het bedrijf"; 

 2° "de gemeenteraad" als "de raad van bestuur"; 

 3° "de algemeen directeur" als "de voorzitter van de raad van bestuur"; 

 4° "het college van burgemeester en schepenen" als "de raad van bestuur". 

Onder voorbehoud van de mogelijkheid tot verlenging, wijziging, schorsing en ontbinding van de 
beheersovereenkomst, wordt die gesloten voor een periode die eindigt uiterlijk zes maanden na de 
volledige vernieuwing van de gemeenteraad. 

De beheersovereenkomst en de uitvoering ervan worden jaarlijks geëvalueerd door de gemeenteraad. 

Als bij het verstrijken van de beheersovereenkomst geen nieuwe beheersovereenkomst in werking is 
getreden, wordt de bestaande overeenkomst van rechtswege verlengd. 

Als geen nieuwe beheersovereenkomst in werking is getreden binnen een jaar na de verlenging, vermeld 
in het derde lid, of als een beheersovereenkomst is ontbonden of geschorst, kan de gemeenteraad na 
overleg met het bedrijf voorlopige regels vaststellen voor de aangelegenheden, vermeld in de 
beheersovereenkomst. Die voorlopige regels zullen als beheersovereenkomst gelden tot op het ogenblik 
dat een nieuwe beheersovereenkomst in werking treedt. 

De beheersovereenkomst regelt minstens de volgende aangelegenheden: 

1° de concretisering van de wijze waarop het bedrijf zijn taken moet vervullen en van de doelstellingen 
ervan; 
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2° de toekenning van middelen voor de eigen werking en de uitvoering van de doelstellingen van het 
bedrijf; 

3° de voorwaarden waaronder eigen inkomsten of andere financieringen mogen worden verworven en 
aangewend; 

4° de wijze waarop de tarieven voor de geleverde prestaties door de raad van bestuur vastgesteld en 
berekend worden; 

5° de gedragsregels inzake dienstverlening door het bedrijf; 

6° de voorwaarden waaronder het bedrijf andere personen kan oprichten, erin kan deelnemen of zich 
erin kan laten vertegenwoordigen; 

7° de informatieverstrekking door het bedrijf aan de gemeente 

8° de rapportering door het bedrijf aan de gemeente 

9° de wijze waarop het bedrijf zal voorzien in een systeem van interne controle; 

10° de maatregelen bij niet-naleving door een partij van haar verbintenissen uit hoofde van de 
beheersovereenkomst en de bepalingen inzake beslechting van geschillen die rijzen bij de uitvoering van 
de beheersovereenkomst; 

11° de omstandigheden waarin en de wijze waarop de beheersovereenkomst kan worden verlengd, 
gewijzigd, geschorst en ontbonden. 

De gemeenteraad kan aan het bedrijf middelen, infrastructuur of, mits naleving van de terzake geldende 
rechtspositieregeling en onverminderd de bepalingen van artikel 21 van de statuten, personeel ter 
beschikking stellen of overdragen. 

HOOFDSTUK III: ORGANEN 

Afdeling 1: Inleidende bepaling 

Artikel 10. Structuur en openbaarheid 

Het bedrijf wordt bestuurd door een raad van bestuur en een directiecomité. Er zijn geen andere organen 
met beslissingsbevoegdheid binnen het bedrijf. 

De vergaderingen van de raad van bestuur en het directiecomité zijn niet openbaar. 

Een lijst met besluiten van de raad van bestuur wordt via de webtoepassing van de gemeente 
gepubliceerd overeenkomstig artikel 286 van het Decreet Lokaal Bestuur. Die webtoepassing vermeldt 
ook de wijze waarop het publiek inzage kan krijgen in de notulen van de raad van bestuur en van het 
directiecomité. 

Het bedrijf bezorgt onmiddellijk na elke vergadering een lijst met de besluiten van zijn raad van bestuur, 
met een beknopte omschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden, aan de gemeente, zodat ze 
kunnen worden bekendgemaakt op de webtoepassing van de gemeente, overeenkomstig artikel 285, § 1 
van het Decreet Lokaal Bestuur. 

Het bedrijf bezorgt ook onmiddellijk na de behandeling ervan door de raad van bestuur zijn 
beleidsrapporten aan de gemeente, zodat ze kunnen worden bekendgemaakt op de webtoepassing van 
de gemeente, overeenkomstig artikel 286, § 1 van het Decreet Lokaal Bestuur. 

Afdeling 2: Raad van Bestuur 

Artikel 11. Samenstelling 

De gemeenteraad benoemt de leden van de raad van bestuur. Het aantal leden van de raad van bestuur 
bedraagt ten hoogste de helft van het aantal gemeenteraadsleden, maar met een absoluut maximum van 
twaalf. Ten hoogste twee derde van de leden van de raad van bestuur is van hetzelfde geslacht. 

De mandaten van bestuurder worden over de verschillende fracties verdeeld zoals bepaald in artikel 235 
van het Decreet Lokaal Bestuur. 
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Het mandaat van lid van de raad van bestuur is hernieuwbaar. De gemeenteraad kan de leden van de 
raad van bestuur op elk moment ontslaan. Na de volledige vernieuwing van de gemeenteraad wordt tot 
volledige vernieuwing van de raad van bestuur overgegaan. In dat geval blijven de leden van de raad van 
bestuur in functie tot de nieuwe gemeenteraad hen vervangt. 

Volgende personen komen niet in aanmerking als bestuurslid van het bedrijf: 

1° de provinciegouverneur, de provinciegriffiers, de arrondissementscommissarissen en de adjunct-
arrondissementscommissarissen van het ambtsgebied waarin de maatschappelijke zetel van het bedrijf is 
gevestigd; 

 2° de magistraten, de plaatsvervangende magistraten en de griffiers bij de hoven en de rechtbanken, de 
administratieve rechtscolleges en het Grondwettelijk Hof; 

 3° de leden van het operationeel, administratief of logistiek kader van de politiezone waar de gemeente 
toe behoort die het bedrijf heeft opgericht of die erin deelneemt; 

 4° de personen die op commerciële wijze of met een winstoogmerk activiteiten uitoefenen in dezelfde 
beleidsdomeinen als het bedrijf en waarin het bedrijf niet deelneemt, alsook de werknemers en de leden 
van een bestuurs- of controleorgaan van die personen; 

 5° de personen die in een andere lidstaat van de Europese Unie een ambt of een functie uitoefenen, 
gelijkwaardig aan een ambt of een functie als vermeld in dit artikel, en de personen die in een lokale 
basisoverheid van een andere lidstaat van de Europese Unie een ambt of een mandaat uitoefenen dat 
gelijkwaardig is aan dat van gemeenteraadslid, schepen of burgemeester. 

Artikel 12. Voorzitterschap 

De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter die deel uitmaakt van het college van 
burgemeester en schepenen van de oprichtende gemeente. Daarnaast kiest de raad van bestuur een 
ondervoorzitter en een secretaris. 

Artikel 13. Vergaderingen 

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter telkens als de belangen van het bedrijf het 
vereisen en minstens 4 maal per jaar. 

De raad van bestuur beraadslaagt op de zetel van het bedrijf of, indien de omstandigheden dit vereisen, 
op een andere plaats die wordt bepaald door de voorzitter. De vergaderingen zijn niet openbaar. 

Op gemotiveerd verzoek van minstens 1/3 van de bestuurders is de voorzitter verplicht de raad bijeen te 
roepen binnen de veertien dagen na de aanvraag. 

De uitnodigingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden tenminste vijf 
vrije dagen voor de vergadering per e-mail verzonden. De uitnodiging is vergezeld van alle bijhorende 
documenten. 

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt de raad van bestuur voorgezeten door een bestuurder die door 
de voorzitter daartoe wordt aangeduid. Bij gebreke aan de aanduiding van een vervangende voorzitter, 
zal de oudste aanwezige bestuurder de raad van bestuur voorzitten. De regelmatigheid van de 
bijeenroeping kan niet worden betwist wanneer alle bestuurders aanwezig of regelmatig 
vertegenwoordigd zijn. 

Artikel 14. Aanwezigheid 

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden 
aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet wordt bereikt, kan een nieuwe raad 
bijeengeroepen worden met dezelfde agenda. Die zal geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste 
twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De tweede oproeping moet geschieden 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 13 en er moet vermeld worden dat de oproeping voor de 
tweede maal geschiedt. Bovendien moet het eerste lid van huidig artikel in de tweede oproeping 
woordelijk worden overgenomen. Iedere bestuurder kan schriftelijk of via e-mail aan een bestuurder 
volmacht geven om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag 
niet meer dan één volmacht uitoefenen. 
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Artikel 15. Stemming 

Elke bestuurder heeft één stem.  

Een beslissing is slechts geldig genomen wanneer zij genomen wordt met de vereiste meerderheid van de 
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. 

De vereiste meerderheid is de eenvoudige meerderheid, uitgezonderd wanneer de wet of de statuten 
een andere meerderheid voorzien. 

De leden van de raad van bestuur stemmen mondeling, behalve bij benoemingen en voordrachten, waar 
de stemmingen geheim zijn. 

Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld. 

In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend; bij geheime stemming 
evenwel wordt de beslissing verworpen. 

Artikel 16. Aansprakelijkheid 

De bestuurders zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van het bedrijf. 

De bestuurders zijn aansprakelijk zonder hoofdelijkheid voor de tekortkomingen bij de normale 
uitoefening van hun bestuur. Bij overtredingen waaraan ze geen deel hebben gehad, worden de 
bestuurders van de aansprakelijkheid ontheven als hen geen schuld treft en als ze de overtredingen 
hebben aangeklaagd bij de gemeenteraad binnen een maand nadat ze er kennis van hebben gekregen. 

De gemeenteraad beslist jaarlijks over de aan de bestuurders te verlenen kwijting, na goedkeuring van de 
rekeningen. Die kwijting is alleen rechtsgeldig als de ware toestand van het bedrijf niet wordt verborgen 
door enige weglating of onjuiste opgave in de rekeningen of in de rapportering over de uitvoering van de 
beheersovereenkomst. 

Artikel 17. Verboden handelingen 

Een bestuurder mag niet: 

1° aanwezig zijn bij de bespreking en de stemming over aangelegenheden waarin hij een rechtstreeks 
belang heeft, hetzij persoonlijk, hetzij als vertegenwoordiger, of waarbij de echtgenoot, of bloed- of 
aanverwanten tot en met de vierde graad een persoonlijk en rechtstreeks belang hebben. Dat verbod 
strekt niet verder dan de bloed- en aanverwanten tot en met de tweede graad als het gaat om de 
voordracht van kandidaten, benoemingen, ontslagen, afzettingen en schorsingen. Voor de toepassing van 
deze bepaling worden personen die een verklaring van wettelijke samenwoning als vermeld in artikel 
1475 van het Burgerlijk Wetboek, hebben afgelegd, met echtgenoten gelijkgesteld; 

2° rechtstreeks of onrechtstreeks een overeenkomst sluiten, behalve in geval van een schenking aan het 
bedrijf of de gemeente, of deelnemen in een opdracht voor aanneming van werken, leveringen of 
diensten, verkoop of aankoop ten behoeve van het bedrijf of de gemeente, behalve in de gevallen waarbij 
de bestuurder een beroep doet op een door het bedrijf of de gemeente aangeboden dienstverlening en 
ten gevolge daarvan een overeenkomst aangaat; 

3° rechtstreeks of onrechtstreeks als advocaat of notaris tegen betaling werken in geschillen ten behoeve 
van het bedrijf. Dat verbod geldt ook voor de personen die in het kader van een associatie, groepering, 
samenwerking of op hetzelfde kantooradres met de bestuurder werken; 

4° rechtstreeks of onrechtstreeks als advocaat of notaris werkzaam zijn in geschillen ten behoeve van de 
tegenpartij van het bedrijf of ten behoeve van een personeelslid van het bedrijf in het kader van 
beslissingen over de tewerkstelling binnen het bedrijf. Dat verbod geldt ook voor de personen die in het 
kader van een associatie, groepering, samenwerking of op hetzelfde kantooradres met de bestuurder 
werken. 

Artikel 18. Notulen 

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die door de secretaris en de 
voorzitter worden ondertekend. 
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De notulen van de vergaderingen worden meegestuurd met de uitnodiging voor de volgende vergadering 
waar ze ter goedkeuring worden voorgelegd. 

Deze goedgekeurde notulen worden in een speciaal register opgenomen dat wordt bewaard op de zetel 
van het bedrijf. 

De volmachten worden aan de notulen gehecht. 

De kopieën of uittreksels die bij een rechtspleging of in andere gevallen moeten worden voorgelegd, 
worden ondertekend door de voorzitter of een gevolmachtigde. 

Artikel 19. Bevoegdheden 

De raad van bestuur is bevoegd voor alles wat niet uitdrukkelijk bij decreet, in de statuten of in de 
beheersovereenkomst aan de gemeenteraad is voorbehouden. 

De raad van bestuur vertegenwoordigt het bedrijf in rechte als eiser of als verweerder. 

De raad van bestuur is binnen de grenzen, vastgesteld in de statuten, bevoegd voor alle 
personeelsaangelegenheden. 

Wanneer het belang van het bedrijf zulks vereist, beslist de voorzitter of, bij diens afwezigheid, een door 
hem gemachtigd bestuurder, rechtsgeldig en zonder verdere formaliteit over het instellen van 
rechtsvorderingen en over het treffen van maatregelen tot bewaring van recht in de meest ruime zin van 
het woord, in en buiten gerechtelijke procedures; van de instelling van rechtsvorderingen wordt 
mededeling gedaan aan de eerstvolgende raad van bestuur. 

De raad van bestuur controleert het bestuur van het directiecomité. 

Telkens indien de gemeenteraad hem daartoe verzoekt, brengt de raad van bestuur verslag uit over alle 
of sommige activiteiten van het bedrijf, conform de modaliteiten vastgelegd in de beheersovereenkomst. 

Het raad van bestuur stelt de tarieven en de tariefstructuren voor de door het bedrijf geleverde prestaties 
vast binnen de grenzen van de in de beheersovereenkomst bepaalde grondregelen inzake tarifering. De 
maximumtarieven of de formules voor hun berekening die niet in de beheersovereenkomst zijn geregeld, 
worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. 

Het bedrijf wordt ten overstaan van derden geldig vertegenwoordigd door de voorzitter van de raad van 
bestuur of twee bestuurders samen. 

Tenzij de raad van bestuur een bijzondere lastgeving verstrekt, en behoudens een andere regeling in het 
huishoudelijk reglement, worden de akten en alle andere stukken of briefwisseling ondertekend door de 
voorzitter van de raad van bestuur en één bestuurder 

De raad van bestuur is bevoegd om binnen de grenzen van de statuten zijn werking nader te regelen in 
een huishoudelijk reglement. 

Artikel 20. Bevoegdheidsdelegatie 

De raad van bestuur kan de uitoefening van bepaalde bevoegdheden delegeren aan het directiecomité: 

1° het dagelijks personeelsbeheer, de bevoegdheid voor het aanstellen en het ontslaan van het 
personeel, alsook de sanctie- en tuchtbevoegdheid ten aanzien van het personeel; 
2° het dagelijkse bestuur; 
3° de vertegenwoordiging met betrekking tot dat bestuur; 
4° de voorbereiding en uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur. 
 
De raad van bestuur benoemt de leden van het directiecomité. 

Artikel 21. Personeel 

Het personeel van het bedrijf kan in statutair of contractueel verband worden aangesteld. 
 
De overeenstemmende rechtspositieregeling en deontologische code van het gemeentepersoneel zijn 
van toepassing op het personeel van het bedrijf. Het bedrijf stelt de afwijkingen van die 
rechtspositieregeling vast, als het specifieke karakter van het bedrijf dat verantwoordt. Het bedrijf 
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bepaalt de rechtspositieregeling van de betrekkingen die niet bestaan binnen de gemeente. 
 
Behalve in geval van gemotiveerde afwijking kan geen enkel personeelslid van het bedrijf een jaarsalaris 
worden toegekend dat gelijk is aan of hoger is dan het jaarsalaris van de algemeen directeur van de 
overeenkomstige gemeente. 

Artikel 22. Vergoedingen 

De gemeenteraad bepaalt het bedrag van het presentiegeld en de andere vergoedingen die in het kader 
van de bestuurlijke werking van het bedrijf worden toegekend, binnen de limieten en overeenkomstig de 
toekenningsvoorwaarden, bepaald door de Vlaamse Regering. 

De burgemeester en de schepenen mogen, naast de vergoedingen, vermeld in artikel 149, 150, 151, 152 
en 154 van het Decreet Lokaal Bestuur, geen aanvullende vergoedingen, wedden en presentiegelden 
krijgen ten laste van het bedrijf, om welke reden of onder welke benaming ook. 

Artikel 23. Einde van de mandaten 

Het mandaat van lid van de raad van bestuur is hernieuwbaar. De gemeenteraad kan de leden van de 
raad van bestuur op elk moment ontslaan. Na de volledige vernieuwing van de gemeenteraad wordt tot 
volledige vernieuwing van de raad van bestuur overgegaan. In dat geval blijven de leden van de raad van 
bestuur in functie tot de nieuwe gemeenteraad hen vervangt. 

Een lid van de raad van bestuur kan zijn mandaat opzeggen door kennisgeving via aangetekend schrijven 
aan de gemeenteraad die zijn ontslag uitdrukkelijk moet aanvaarden. Tenzij het ontslagnemend lid 
daardoor zelf een aanmerkelijke schade mocht lijden die niet louter financieel van aard is, volbrengt het 
zijn mandaat tot de eerstvolgende gemeenteraad die volgt op de kennisgeving. 

Afdeling 3: Directiecomité 

Artikel 24. Samenstelling 

Het directiecomité is samengesteld uit 6 leden aangesteld door de raad van bestuur. De voorzitter is de 
voorzitter van de raad van bestuur. 

Artikel 25. Einde van de mandaten 

Alle mandaten vallen samen met de duur van de gemeentelijke legislatuur. In elk geval neemt het 
mandaat van lid van het directiecomité een einde op de eerste vergadering van de raad van bestuur die 
volgt op de installatie van de gemeenteraad. 

Het lid van het directiecomité waarvan het mandaat voortijdig een einde neemt, wordt geacht van 
rechtswege ontslagnemend te zijn. De raad van bestuur regelt zijn vervanging. De raad van bestuur kan te 
allen tijde het mandaat van lid van het directiecomité herroepen. 

Artikel 26. Bevoegdheden 

Het directiecomité is belast met het dagelijks bestuur, met de vertegenwoordiging met betrekking tot dat 
bestuur en met de voorbereiding en uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur. 

Het directiecomité is daarenboven bevoegd voor alle materies die door de raad van bestuur worden 
gedelegeerd. 

Het directiecomité is verantwoording verschuldigd aan de raad van bestuur. Het verschaft de raad van 
bestuur informatie over zijn beslissingen en licht hem in over al zijn handelingen. Het bedrijf wordt ten 
aanzien van derden en binnen de grenzen van het dagelijks bestuur geldig vertegenwoordigd door de 
voorzitter van het directiecomité. 

Artikel 27. Beraadslaging en stemming 

Het directiecomité beraadslaagt op de zetel van het bedrijf of, indien de omstandigheden dit vereisen, op 
een andere plaats zoals wordt bepaald door de voorzitter. 

Het directiecomité wordt voorgezeten door de voorzitter. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt het 
directiecomité voorgezeten door een ander lid die door de voorzitter daartoe wordt aangeduid. Indien 
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geen vervangende voorzitter werd aangeduid door de voorzitter zit de ondervoorzitter de vergadering 
voor. 

De besluiten van het directiecomité worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. De 
leden van het directiecomité stemmen mondeling. In geval van staking van stemmen is de stem van de 
voorzitter doorslaggevend. 

Artikel 28. Vergaderingen 

Het directiecomité vergadert telkens wanneer de aangelegenheden die onder zijn bevoegdheden vallen 
het vereisen en wordt door de voorzitter bijeengeroepen. 

Artikel 29. Notulen 

De beraadslagingen van het directiecomité worden vastgelegd in notulen. De notulen worden tijdens de 
eerstvolgende vergadering ter goedkeuring voorgelegd en ondertekend door de voorzitter van het 
directiecomité en een ander lid van het directiecomité. 

Artikel 30. Vergoedingen 

De leden van het directiecomité ontvangen hiervoor geen vergoeding. 

Artikel 31. Aansprakelijkheid 

De leden van het directiecomité zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van het bedrijf. 

De leden van het directiecomité zijn aansprakelijk zonder hoofdelijkheid voor de tekortkomingen in de 
normale uitoefening van hun bestuur. Ten aanzien van de overtredingen waaraan zij geen deel hebben 
gehad, worden ze van die aansprakelijkheid ontheven als hun geen schuld kan worden verweten en als zij 
die overtredingen hebben aangeklaagd bij de gemeenteraad binnen een maand nadat zij er kennis van 
hebben gekregen. 

HOOFDSTUK IV CONTROLE 

Artikel 32. Wettelijke controle van de jaarrekening en van de geconsolideerde jaarrekening 

Het bedrijf is onderworpen aan de bepalingen, vermeld in boek V, titel VII, hoofdstuk II van het Wetboek 
van Vennootschappen. De controle wordt uitgevoerd door een commissaris-revisor, benoemd door de 
gemeenteraad overeenkomstig artikel 130 van het Wetboek van Vennootschappen. 

Artikel 33. Taakinhoud 

De commissaris-revisor is belast met het toezicht op de financiële toestand en de jaarrekening van het 
bedrijf. De commissaris-revisor kan ten allen tijde ter plaatse inzage nemen van de boeken, brieven, 
notulen en in het  algemeen van alle documenten en geschriften van het bedrijf. De commissaris-revisor 
kan van de bestuurders, de gemachtigden en de aangestelden van het bedrijf alle ophelderingen en 
inlichtingen vorderen en alle verificaties verrichten die zij nodig achten. De in dit artikel bedoelde 
bevoegdheden  kunnen door de commissaris-revisor, alleen of gezamenlijk handelend, worden 
uitgeoefend. De commissaris-revisor kan zich bij de uitoefening van zijn taak, op zijn kosten, doen bijstaan 
door aangestelden of andere personen voor wie hij instaat. 

In hun verslag vermelden en rechtvaardigen de commissaris-revisoren nauwkeurig en duidelijk het 
eventueel voorbehoud en de bezwaren die zij menen te moeten maken. Zo niet, dan vermelden zij 
uitdrukkelijk dat zij noch voorbehoud noch bezwaar te maken hebben. 

Artikel 34. Duur van de mandaten 

De commissaris-revisor wordt benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. 

Onverminderd hetgeen bepaald wordt in het vorige lid, moet de commissaris-revisor, indien de 
jaarrekening niet tijdig is opgesteld door de raad van bestuur, verder zijn functie uitoefenen tot de 
vergadering waarop de gemeenteraad beraadslaagt over de jaarrekening of tot zijn regelmatige 
vervanging. Op straf van schadevergoeding kan de commissaris-revisor tijdens zijn opdracht alleen om 
wettige redenen door de gemeenteraad worden ontslagen. 
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Artikel 35. Audit 

In het bedrijf wordt periodiek een audit uitgevoerd door Audit Vlaanderen, vermeld in artikel III.115 van 
het Bestuursdecreet van 7 december 2018. 

Audit Vlaanderen bezorgt de verslagen van de audits aan de voorzitter van de  raad van bestuur, die ze 
bezorgt aan de leden van de raad van bestuur. 

Audit Vlaanderen evalueert de organisatiebeheersing, gaat na of ze adequaat is en formuleert 
aanbevelingen tot verbetering daarvan. Audit Vlaanderen kan daarvoor organisatie- en procesaudits 
uitvoeren en is gemachtigd alle bedrijfsprocessen en activiteiten te onderzoeken. 

Audit Vlaanderen is ook bevoegd voor het uitvoeren van forensische audits. 

Artikel 36. Taakinhoud 

Om zijn bevoegdheid te kunnen uitoefenen, heeft Audit Vlaanderen toegang tot alle informatie en 
documenten, ongeacht de drager ervan, en tot alle gebouwen, ruimtes en installaties waar taken worden 
uitgevoerd van het bedrijf. Audit Vlaanderen kan aan ieder personeelslid de inlichtingen vragen die het 
voor de uitvoering van zijn opdrachten nodig acht. Ieder personeelslid is ertoe gehouden zo snel mogelijk 
en zonder voorafgaande machtiging op een volledige wijze te antwoorden en alle relevante informatie en 
documenten te verstrekken. 

Elk personeelslid heeft het recht om Audit Vlaanderen rechtstreeks op de hoogte te brengen van 
onregelmatigheden die hij in de uitoefening van zijn functie vaststelt. 

Buiten de gevallen van kwade trouw, persoonlijk voordeel of valse aangifte die een dienst of een persoon 
schade toebrengen, kan een rapportering aan Audit Vlaanderen nooit aanleiding geven tot een 
tuchtsanctie of een ontslag. Dergelijke verklaringen vallen niet onder het inzagerecht, tenzij het 
betrokken personeelslid daarvoor zijn instemming verleent. 

HOOFDSTUK V FINANCIËN 

Artikel 37. Beleids-en beheerscyclus 

Het bedrijf is ingevolge artikel 241 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere 
wijzigingen onderworpen aan de toepasselijke regels met betrekking tot planning en financieel beheer uit 
het decreet en het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheers cyclus (BBC) van 
de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. De modaliteiten 
omtrent de toepassing van de BBC op het bedrijf zullen worden geregeld in de beheersovereenkomst. 

Artikel 38. Inkomsten en uitgaven 

Binnen de grenzen van de beheersovereenkomst, ontvangt het bedrijf de inkomsten van alle activiteiten 
die het uitvoert en draagt de lasten van deze activiteiten. De raad van bestuur beslist vrij over de omvang, 
de technieken en de voorwaarden van zijn externe financiering binnen de grenzen van deze 
beheersovereenkomst. Het bedrijf kan onder meer toelagen, giften en legaten ontvangen en leningen 
aangaan. 

Artikel 39. Boekhouding en boekjaar 

Het bedrijf is onderworpen aan de wet van 17 juli 1975 over de boekhouding van de ondernemingen en 
latere wijzigingen. 

Het boekjaar valt samen met een kalenderjaar. 

Artikel 40. Bestemming van het resultaat 

Aan het resultaat wordt de volgende bestemming gegeven: 

Bij winst: 

 voorafneming van 10% voor de vorming van een onbeschikbare reserve; 

 de raad van bestuur beslist over het al dan niet reserveren of overdragen van het resultaat; 

 het saldo zal in de vorm van een dividend aan de gemeente worden uitgekeerd; 
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 de raad van bestuur beslist over de bestemming van het saldo, met in acht name van de ter zake 
afgesloten beheersovereenkomst. 

Bij verlies: 

 eventuele verliezen worden vereffend door afneming van de reserves; 

 wanneer de reserves ontoereikend zijn, wordt het verlies naar het volgende boekjaar 
overgedragen. 

Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het 
door de gemeente ingebracht kapitaal, dan moet de gemeenteraad bijeenkomen binnen een termijn van 
ten hoogste 2 maanden, nadat het verlies is vastgesteld, om in voorkomend geval, te beraadslagen en te 
besluiten over de maatregelen die de raad van bestuur voorstelt in een plan opgesteld ter sanering van 
de financiële toestand. 

Artikel 41. Alarmbelprocedure 

Wanneer ten gevolge van een geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het 
door de gemeente ingebracht kapitaal, dan moet de raad van bestuur het college van burgemeester en 
schepenen notificeren van dit feit en het college van burgemeester en schepenen verzoeken de 
gemeenteraad uit te nodigen om binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is 
vastgesteld bijeen te komen teneinde in voorkomend geval te beraadslagen en te besluiten over de 
maatregelen die de raad van bestuur voorstelt in een plan opgesteld ter sanering van de financiële 
toestand. 

HOOFDSTUK VI ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 42. Ontbinding en vereffening 

§1. De gemeenteraad kan altijd beslissen om tot ontbinding en vereffening van het bedrijf over te gaan. 

In de beslissing tot ontbinding wijst de gemeenteraad de vereffenaars aan. Alle andere organen vervallen 
op het ogenblik van de ontbinding. 

§2. Het personeel in statutair dienstverband van het bedrijf wordt overgenomen door de gemeente. 

De gemeente waarborgt de rechten die het bedrijf op het ogenblik van ontbinding voor het overgenomen 
personeel had vastgesteld. 

§3. De rechten en verplichtingen van het ontbonden bedrijf worden overgenomen door de gemeente. 

§4. In afwijking van paragraaf 2 en 3 kan de gemeenteraad in het ontbindingsbesluit de personeelsleden 
in statutair dienstverband, die daarmee moeten instemmen, en de rechten en verplichtingen aanwijzen 
die overgenomen worden door de overnemer of de overnemers van de activiteiten van het bedrijf. 

Artikel 43. Algemene bepalingen 

Al wat niet uitdrukkelijk is opgenomen in de statuten, wordt geregeld door het Decreet Lokaal Bestuur en, 
indien van toepassing, door het huishoudelijk reglement. 

 
 

O.7 Politiereglement aangaande de verkiezingspropaganda voor de gelijktijdige verkiezingen van het 
Europees Parlement, het federaal Parlement en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen van 26 
mei 2019 – goedkeuring – besluit 
 

De gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd, 
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REGELGEVING: 

 Het Algemeen Politiereglement Politiezone Hamme-Waasmunster, zoals laatst aangepast in de 
gemeenteraad van 18 juni 2014. 

 Het Gemeentelijk Reglement Gemeentelijke Administratieve sancties, zoals laatst aangepast in 
de gemeenteraad van 18 juni 2014. 

 Het Koninklijk Besluit van 14 december 1959 waarbij regels worden opgesteld op het aanplakken 
en reclame maken, laatst gewijzigd in het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2004. 

 De Wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor 
de verkiezingen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de financiering en de open 
boekhouding van de politieke partijen, inzonderheid artikel 5 §1. 

 De Wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven 
van het Europees Parlement, inzonderheid artikel 5 §1. 

 De Wet van 19 mei 1994 tot regeling van de verkiezingscampagne en tot beperking en aangifte 
van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement, het Waals 
Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige 
Gemeenschap, alsmede tot vaststelling van de toetsingsnorm inzake officiële mededelingen van 
de overheid, inzonderheid artikel 5 §1. 

 Het Algemeen Kieswetboek. 

 De Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid artikels 119 en 119bis met betrekking tot de 
bevoegdheden van de gemeenteraad in het kader van het opmaken van gemeentelijke 
reglementen en politieverordeningen. 

 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 41§3 met 
betrekking tot de gemeentelijke reglementen. 

OVERWEGINGEN:  

 Overwegende dat op 26 mei 2019 de gelijktijdige verkiezingen voor het Europees Parlement, het 
federaal Parlement en van de Gewest- en Gemeenschapsparlementen georganiseerd worden. 

 Overwegende dat in het belang van de openbare rust en goede ruimtelijke ordening, een aantal 
regels dienen vastgelegd te worden inzake het voeren van verkiezingspropaganda op het 
gemeentelijk grondgebied. 

 De lokale partijvoorzitters hebben een ontwerp van het reglement voor advies ontvangen en 
hadden hierop geen bemerkingen. 

 Het advies van de Politiezone Hamme-Waasmunster. 

MONDELINGE TUSSENKOMSTEN:  

 Vraag raadslid M.Michils, Vl.Bel., antwoord burgemeester H.Vijt; vraag raadslid M.Tokgoz; 
antwoord burgemeester H.Vijt. 

STEMMING: Met 23 stemmen voor (Jan Laceur, Herman Vijt, Luk De Mey, Ann Verschelden, Koen 
Mettepenningen, Mieke De Keyser, Christel Vanhoyweghen, Lien De Vos, Kurt De Graef, Jan Ketels, Jan 
De Graef, Lotte Peeters, An Geerinck, Kim Peelman, Tom Vermeire, André Raemdonck, Jan Rosschaert, 
Frans Van Gaeveren, Tom Waterschoot, Henri Peelman, Evelien D'hooghe, Leo Van der Vorst, Mario 
Michils), 3 onthoudingen (Agnes Onghena, Mustafa Tokgoz, Gülcan Unan) 

 Motivering onthouding Groen door raadslid M.Tokgoz: In het politiereglement dient een verbod 
op gemotoriseerde konvooien te worden ingelast; deze konvooien hebben nog weinig zin en 
belasten nodeloos het leefmilieu. 

 

Hoofdstuk 1 – toepassingsgebied 

Artikel 1: 
§1. Dit reglement is van toepassing op andere zaken dan degene die opgesomd worden in het Algemeen 
Politiereglement Politiezone Hamme-Waasmunster, dewelke gesanctioneerd worden met gemeentelijke 
administratieve sancties. 

§2. Behoudens de bepalingen van het Algemeen Politiereglement Politiezone Hamme-Waasmunster, 
dewelke gesanctioneerd worden met gemeentelijke administratieve sancties, worden alle overtredingen 
van dit politiereglement bestraft met politiestraffen. 
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Artikel 2: 
In dit reglement wordt verstaan onder verkiezingsaffiches: alle affiches, beeld- en fotografische 
voorstellingen, vlugschriften, opschriften en plakbriefjes die bestemd zijn voor de gelijktijdige 
verkiezingen van het Europees Parlement, het federaal Parlement en van de Gewest- en 
Gemeenschapsparlementen van 26 mei 2019. 

Hoofdstuk 2 – verkiezingspropaganda: aanplakkingen, manifestaties en optochten 

Artikel 3: 
§1. 1° De partijen zullen hun verkiezingsaffiches niet zelf aanplakken, maar afgeven op de dienst 
burgerzaken, Marktplein 1, 9220 Hamme, vanaf 5 april 2019. 

2° De verkiezingsaffiches zullen door de gemeentelijke diensten aangeplakt worden vanaf 12 april 2019 
op daartoe speciaal door het college van burgemeester en schepenen beschikbaar gestelde 
aanplakborden. De volgende aanplakking gebeurt telkens één week later. 

3° Voor elke partij wordt dezelfde oppervlakte voorzien, hetzij 0,80 m op 1,20 m. 

§2. In geval van bezwaar of klacht bij de politie omtrent aanplakkingen op privé-eigendommen, zal aan de 
desbetreffende partijsecretaris of aangestelde verantwoordelijke gevraagd worden het schriftelijk 
toelatingsbewijs voor de aanplakking, gegeven door de eigenaar of door de gebruiksgerechtigde, voor te 
leggen. 

Artikel 4: 
Aan de stemlokalen zal alleen propaganda gemaakt worden op de borden speciaal daartoe door het 
gemeentebestuur ter beschikking gesteld. De uitvoeringsdiensten zullen voor de aanplakking zorgen. 
Daartoe dienen de plakbrieven, die uitsluitend het lijstnummer en de partijnaam mogen vermelden, 
binnengebracht te worden op de dienst burgerzaken, Marktplein 1, 9220 Hamme, uiterlijk tegen 
maandag 20 mei 2019. 

Artikel 5: 
De verkiezingsaffiches en opschriften die aangebracht worden op andere plaatsen dan deze voorzien in 
onderhavig besluit of die in strijd zijn met de bepalingen van het Algemeen Politiereglement Politiezone 
Hamme-Waasmunster, zullen onmiddellijk door de gemeentelijke diensten verwijderd worden. 

Hoofdstuk 3 – verkiezingspropaganda: manifestaties en optochten 

Artikel 6: 
Het begin en einde van een gemotoriseerde optocht moet duidelijk zichtbaar zijn aangebracht op de 
eerste en laatste wagen. De samenstelling en de lengte van de gemotoriseerde optocht mogen geen 
aanleiding geven tot het verstoren van de openbare orde, de rust en de veiligheid van het verkeer. 

Artikel 7: 
Tussen 22u en 7u is het verboden verkiezingsaffiches aan te brengen, zelfs op plaatsen waar aanplakken 
overeenkomstig hoofdstuk 2 van dit reglement is toegestaan. 

Artikel 8: 
Het is verboden tussen 22u en 7u gemotoriseerde optochten met het oog op publiciteit in het kader van 
de verkiezingen te organiseren. 

Hoofdstuk 4 – stopzetten en verwijderen van verkiezingspropaganda 

Artikel 9: §1. Op de dag van de verkiezingen geldt het verbod zoals beschreven in artikel 7 ook tussen 7u 
en 15u. 

§2. Op de dag van de verkiezingen geldt het verbod zoals beschreven in artikel 8 ook tussen 7u en 15u. 

Artikel 10: 
De partijen zorgen ervoor alle verkiezingspropaganda te verwijderen ten laatste 14 dagen na de 
verkiezingen. 

Raadslid H.Peelman, Open VLD, verlaat de zitting. 
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O.8 Politieverordening betreffende het verbod op het schenken van dranken in glazen recipiënten 
tijdens carnaval Hamme 2019 – vaststelling – besluit 
 

De gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd, 

 

REGELGEVING: 

 De Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid artikels 119 en 119bis met betrekking tot de 
bevoegdheden van de gemeenteraad in het kader van het opmaken van gemeentelijke 
reglementen en politieverordeningen en artikel 135, §2 met betrekking tot de bevoegdheden 
van de gemeenten in het kader van de veiligheid. 

 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 41§3 met 
betrekking tot de gemeentelijke reglementen. 

 Gemeenteraadsbesluit van 27 april 2011 betreffende de invoering van de gemeentelijke 
administratieve sancties. 

 Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties. 

 Het reglement gemeentelijke administratieve sancties, vastgesteld in gemeenteraadszitting van 
18 juni 2014 

 Ministeriële omzendbrief OOP 41 van 31 maart 2014 betreffende de operationalisering van het 
referentiekader CP 4 over het genegotieerd beheer van de publieke ruimte naar aanleiding van 
gebeurtenissen die de openbare orde aanbelangen. 

OVERWEGINGEN:  

 De wuitenscavalcade van zondag 31 maart 2019 en de festiviteiten die daarop volgen. 

 Het is aangewezen om in het kader van het tegengaan van openbare overlast en ter garantie van 
de veiligheid een extra maatregel te bepalen inzake het schenken van dranken in glazen 
recipiënten door o.a. de horecazaken die zich bevinden in een welbepaalde perimeter. 

 De besprekingen met de politiezone Hamme-Waasmunster. 

MONDELINGE TUSSENKOMSTEN:  

 Vraag raadslid M.Michils, Vl.Bel.; bedenkingen en voorstellen raadslid M.Tokgoz, Groen; 
antwoorden burgemeester H.Vijt. 

 

BESLUIT éénparig: 

Artikel 1: De politieverordening geldt vanaf zondag 31 maart 2019, 7u30, tot en met dinsdag 2 april 2019, 
14u00. 

Artikel 2: De perimeter waarin deze politieverordening geldt wordt vastgelegd als volgt: Koning-
Albertplein, Museumstraat, Hoogstraat, De Ring, Kerkstraat, met inbegrip van het Varkensmarktje, 
Jagerstraat, Roodkruisstraat, Kapellestraat, Marktplein, Tweebruggenplein en de straten rondom het 
Tweebruggenplein (met inbegrip van Sportpleinstraat - Guido-Gezellelaan, Veldstraat, Loystraat), 
Hospitaalstraat, Slangstraat, Posthoornstraat. 

Artikel 3: Binnen de perimeter zoals bepaald in artikel 2 is het verboden om dranken te schenken in 
glazen recipiënten zodat er geen glazen recipiënten verspreid worden. 

Artikel 4: Overtreding van deze politieverordening is strafbaar volgens de modaliteiten bepaald in de wet 
van 24 juni 2013 betreffende de invoering van de gemeentelijke administratieve sancties en zoals bepaald 
in het reglement gemeentelijke administratieve sancties, vastgesteld in gemeenteraadszitting van 18 juni 
2014. 

Artikel 5: Afschrift van dit besluit wordt gestuurd naar de griffie van de rechtbank van eerste aanleg, de 
griffie van de politierechtbank, de lokale politie en de cel administratieve sancties van de Provincie Oost-
Vlaanderen. 
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Raadslid H.Peelman, Open VLD, vervoegt opnieuw de zitting. 

 
 

O.9 Intergemeentelijke samenwerking - Ronde van Vlaanderen cyclo - interlokale vereniging - 
goedkeuring - besluit 
 

De gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd, 

 

REGELGEVING: 

 De grondwet, meer bepaald: 
o Artikel 41 met betrekking tot de gemeentelijke belangen. 
o Artikel 162 met betrekking tot de. gemeentelijke instellingen. 

 Artikelen 1, 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 
bestuurshandelingen. 

 Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer. 

 Koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende de oprichting van de Commissies voor 
Dringende Geneeskundige Hulpverlening, inzonderheid artikel 7 § 2, 1°, met betrekking tot de 
taken van het Bureau. 

 Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties. 

 Nieuwe gemeentewet, meer bepaald: 
o Artikelen 119 en 119bis met betrekking tot de bevoegdheden van de gemeenteraad 
o Artikel 135 § 2 met betrekking tot de bevoegdheden van de gemeenten. 

 Ministeriële omzendbrief OOP 41 van 31 maart 2014 van de minister van Binnenlandse Zaken 
houdende gecoördineerde algemene onderrichtingen inzake ordehandhaving. 

 Het bestuursdecreet van 7 december 2018. 

 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, meer bepaald:  
o Artikelen 40 en 41 met betrekking tot de bevoegdheden van de gemeenteraad. 
o Artikelen 326 tot en met 335 met betrekking het bestuurlijk toezicht. 
o Artikelen 392 tot en met 395 met betrekking tot samenwerkingsverbanden. 

 

OVERWEGINGEN:  

 Op zaterdag 6 april 2019 doorkruist het wielerevenement "Ronde van Vlaanderen cyclo” het 
grondgebied van de gemeente Hamme. 

 Dit massa-evenement met 16.000 deelnemers houdt ernstige risico’s in en daarom zijn 
bovenlokale afspraken in het kader van de openbare orde aangewezen. 

 De doortocht van dit wielerevenement brengt traditioneel veel hinder voor de plaatselijke 
bevolking met zich mee. 

 Veel deelnemers respecteren de wegcode niet en brengen daardoor de 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. 

 Het is echter praktisch bijna onmogelijk om deze waarborg ten aanzien van elke gemeente 
individueel te regelen. 

 Een bovenlokaal samenwerkingsverband is aangewezen om eenvormigheid in afspraken te 
bereiken en om de waarborg te kunnen beheren. 

 Een interlokale vereniging is de meest eenvoudige vorm van intergemeentelijke samenwerking. 
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 De burgemeester is, inherent aan zijn bevoegdheden, het best geplaatst om de gemeente te 
vertegenwoordigen. 

 De inhoud van het convenant, alsook de statuten van de interlokale vereniging ‘Peloton’. 

 Tijdens de bestuurlijke coördinatievergadering van 6 december 2018 wensten noch de lokale 
besturen, noch de organisator inhoudelijke wijzigingen aan te brengen. 

MONDELINGE TUSSENKOMSTEN:  

 Toelichting schepen van sport L.De Mey. 

 

BESLUIT éénparig: 

Artikel 1: Het convenant waarin afspraken met de organisator van de 'Ronde van Vlaanderen cyclo' 
worden gemaakt rond veiligheid, milieu en communicatie, wordt goedgekeurd. 

Artikel 2: In uitvoering van artikel 26 van het convenant, wordt de onderlinge overeenkomst tot 
oprichting van de interlokale vereniging 'Ronde van Vlaanderen voor cyclo' goedgekeurd. 

Artikel 3: De statuten, getiteld, 'overeenkomst interlokale vereniging 'Ronde van Vlaanderen cyclo' zoals 
vastgesteld in bijlage, worden goedgekeurd. 

Artikel 4: De gemeente Wortegem-Petegem wordt aangeduid als beherende gemeente en diens 
financieel directeur wordt gemachtigd tot het betalen en innen van de afgesproken bedragen, bepaald in 
het convenant. 

Artikel 5: De burgemeester van de vaste leden wordt aangeduid als lid van het beheerscomité van de 
interlokale vereniging. 

CONVENANT TUSSEN DE ONDERTEKENENDE GEMEENTEBESTUREN EN 
PELOTON NAAR AANLEIDING VAN DE RONDE VAN VLAANDEREN CYCLO 

PROCEDURE 

Artikel 1 

§1 Het evenement vindt hoofdzakelijk plaats op de openbare weg. De organisatie dient in het kader van 
de openbare orde een vergunning aan te vragen bij het gemeentebestuur. De aanvraag bevat alle 
noodzakelijke gegevens van de organisator, alsook het voorlopig parcours en een tijdschema. 

§2 De aanvraag bevat als bijlage per gemeente een kaart (stratenplan) van het voorlopig parcours waarop 
alle elementen worden opgenomen die gerelateerd zijn aan het evenement, o.a. de 
bevoorradingsposten, commerciële activiteiten, sanitaire voorzieningen, afvalcontainers, waarschuwings- 
en aankondigingsborden,…. 

§3 In overleg met de politie en het gemeentebestuur past de organisatie het parcours of de 
voorzieningen aan in functie van andere geplande evenementen of uit veiligheidsoverwegingen of 
praktische overwegingen. 

§4 De aanvraag dient te worden overgemaakt ten laatste drie maanden voor het evenement, al dient er 
rekening worden gehouden met het feit dat de organisator qua timing afhankelijk is van het vrijgeven van 
het parcours voor eliterenners. 

§5  Deelnemers dienen vooraf in te schrijven voor het evenement. Er worden maximaal 16.000 
deelnemers toegelaten. 

Artikel 2 

§1 Alle partijen engageren zich om nauwgezet de bepalingen van het convenant na te komen. In overleg 
met de betrokken partijen kunnen bijkomende afspraken gemaakt worden. 

§2 De organisatie is verantwoordelijk voor de volledige omkadering van het evenement, inclusief het 
leveren van logistieke en personele steun die voorafgaandelijk wordt bepaald. 

§3 De bevoegde overheid staat in voor het nemen van de noodzakelijke politiebesluiten en het leveren 
van logistieke en personele steun die voorafgaandelijk wordt bepaald. 
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Artikel 3 

De organisator dient in het bezit te zijn van een globale verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid voor het 
gehele evenement, alsook een verzekering lichamelijke ongevallen voor de deelnemers. Een kopie van de 
verzekeringspolis zal uiterlijk worden overgemaakt 3 weken voor het evenement aan de ondertekenende 
gemeenten. 

Artikel 4 

De organisator maakt in het kader van de veiligheid een intern noodplan op. Dit bestaat minimaal uit een 
risico-analyse van de cruciale punten langs het parcours en de genomen maatregelen om dit risico 
beheersbaar te maken. Dit noodplan wordt ten laatste 20 dagen vóór het evenement ter beschikking 
gesteld van de lokale overheden. 

Artikel 5 

De gemeentebesturen leveren ten laatste 3 weken voor het evenement de vergunning af. Na deze 
vervaldatum wordt de aanvraag als vergund beschouwd. 

SIGNAALGEVERS 

Artikel 6 

De gemachtigde signaalgevers geven aanwijzingen om het evenement vlot en veilig te laten verlopen. Zij 
oefenen hun bevoegdheden uit en zijn uitgerust overeenkomstig de bepalingen van de wegcode. 

Artikel 7 

§1 De burgemeester bepaalt één maand na ontvangst van het in artikel 1 §1 bedoelde parcours, op advies 
van de lokale politie op welke kruispunten/plaatsen al dan niet signaalgevers worden ingezet. De 
Burgemeester kent eveneens een competentiecode (1 of 2) toe aan de te bezetten punten. Op de 
plaatsen met code 1, worden de meest competente signaalgevers ingezet. 

§2 De organisator maakt een lijst met naam, adres, geboortedatum en opstelplaats van de signaalgevers 
over aan de Burgemeester ten laatste 8 dagen voor aanvangsdatum van het evenement. De 
burgemeester machtigt de signaalgevers. 

Artikel 8 

§1 De Burgemeester bepaalt eveneens tijdens welke uren de punten dienen bezet te worden. 

§2 De signaalgever mag maximaal 4 uren onafgebroken ingezet worden. Indien de tijdsvork groter is dan 
4 uren dient de organisatie te voorzien in een doublure of een tijdelijke vervanging van minstens een half 
uur. 

§3 De namen van de vervangers worden eveneens overgemaakt met de lijst waarvan sprake in artikel 
7§2. 

Artikel 9 

§1 De organisatie staat in voor de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid en Lichamelijke Ongevallen, 
de uitrusting, de bevoorrading en de verloning van de signaalgevers. 

§2 De organisatie stelt conform artikel 20§3 een telefoonnummer ter beschikking van de signaalgevers 
waar zij terecht kunnen om problemen te signaleren. 

Artikel 10 

De organisatie staat in voor een voorafgaande briefing van de signaalgevers met betrekking tot de 
filosofie van hun optreden en de praktische uitvoering. De politie kan haar hierin bijstaan. 
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MILIEUHYGIENE 

Artikel 11: De gemeenten staan in voor een inspectie en het preventief schoonmaken van de fietspaden 
op hun grondgebied. Aan de gouverneur zal gevraagd worden hetzelfde te vragen aan de andere 
wegbeheerders. 

Artikel 12 

De organisatie dient preventieve initiatieven te ontwikkelen ter voorkoming van afval. Zij kan dit 
ondermeer doen door helder te communiceren aan de deelnemers en te voorzien in de nodige 
afvalrecipiënten en sanitaire voorzieningen. 

Artikel 13 

De organisatie dient er voor te zorgen dat er voldoende afvalcontainers zijn langs het traject en op de 
kritieke punten: 

* ter hoogte van de bevoorrading en in voldoende mate erna; 

* op de top van de hellingen (+ kasseistroken) en in voldoende mate erna; 

Artikel 14 

De organisatie dient er voor te zorgen dat er voldoende sanitaire voorzieningen zijn ter hoogte van de 
bevoorrading en op in overleg bepaalde plaatsen langsheen het traject. 

Artikel 15 

Het aantal afvalcontainers en sanitaire voorzieningen wordt bepaald in overleg met het 
gemeentebestuur. 

Artikel 16 

Na het evenement staat de gemeente in voor het ruimen van het afval op de openbare weg alsook in de 
bermen ter hoogte van de bevoorrading, op de hellingen en in voldoende mate erna. 

HULPVERLENING 

Artikel 17 

§1 De organisatie staat in voor een netwerk van materiaalposten, hetzij vast, hetzij mobiel. 

§2 Ze zorgt ook voor opvang en vervoer van deelnemers die onderweg wegens materiële schade hun 
deelname aan het evenement stopzetten. 

Artikel 18 

§1 De organisatie richt zich tot de provinciale commissie voor dringende geneeskundige hulpverlening 
met betrekking tot de medische hulpverlening in het algemeen (EHBO-posten, inzet ziekenwagens, inzet 
MUG,...). Conform het KB van 18 augustus 1998 betreffende de oprichting van de provinciale commissie 
voor dringende geneeskundige hulpverlening maakt de commissie ten laatste 3 weken vóór het 
evenement het advies over aan de organisator en de bestuurlijke overheid. 

§2 De aanvraag dient minimaal twee maanden voor het evenement ingediend te worden. 

Artikel 19 

§1 De organisatie moet in staat zijn om aan de hand van het inschrijvingsnummer de identiteit van de 
deelnemer te achterhalen. 

§2 Zij zorgt er tevens voor dat ze per deelnemer beschikt over minstens één ICE (in case of emergency). 
De deelnemers dienen dit verplicht in te vullen bij hun inschrijving. 

§3 De organisatie stelt minstens twee telefoonnummers ter beschikking van de deelnemers om een 
antwoord te kunnen bieden aan problemen van welke aard ook (medisch, technisch,...). Alle 
telefoonoproepen moeten gelijktijdig kunnen beantwoord worden. 

§4 De personalia van de deelnemers zullen ten laatste op de ochtend van het evenement, om 7.00 uur 
beschikbaar zijn van de hulpdiensten in het communicatie- en coördinatiecentrum, bepaald in artikel 20. 
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COMMUNICATIE EN COORDINATIE 

Artikel 20 

§1 Er wordt een multidisciplinair communicatie- en coördinatiecentrum ingericht, waar minimaal vier 
vertegenwoordigers van de organisatie aanwezig zijn. 

§2 In het communicatie- en coördinatiecentrum moet de organisatie kunnen reageren op de oproepen 
van de deelnemers. Hiervoor beschikt de organisatie over minstens twee mobiele telefoonverbindingen 
(Cfr Art 19§3). 

§3 Daarnaast dient de organisatie te beschikken over een intern communicatienetwerk. Dit moet toelaten 
om vanuit het coördinatiecentrum te kunnen communiceren met de vertegenwoordigers van de 
organisatie op het terrein, alsook met de verantwoordelijken van de signaalgeversverenigingen. Dit 
communicatienetwerk kan bestaan uit een mobiele telefoonverbinding, maar is verschillend van de 
mobiele telefoonverbindingen waarvan sprake in §2. 

VEILIGHEID 

Artikel 21 

§1 De organisator maakt een intern reglement op om het niet-respecteren van de wegcode, het niet-
respecteren van het milieu en de overlast in het algemeen te kunnen beteugelen. 

Er wordt een intern sanctioneringsysteem voorzien. 

§2 De deelnemers van het evenement dienen dit intern reglement te respecteren. 

§3 De organisator zal 20 gemotoriseerde stewards inzetten om op de naleving van het reglement toe te 
zien. 

§4 De organisator dient bovendien in samenspraak met de politiediensten een plan op te maken om het 
aantal inbreuken op de wegcode te doen dalen. Ook de politiediensten zullen hun bijdrage leveren in de 
vorm van (mobiele) politiemensen die verkeersinbreuken kunnen verbaliseren. 

§5 De fietsuitrusting dient reglementair in orde te zijn. Indien gereden wordt bij duisternis dienen de 
deelnemers te beschikken over aangepaste verlichting. 

Artikel 21 bis 

§1 Waar de deelnemers een drukke rijbaan dienen over te steken, zal door de politie of door een 
signaalgever een sas worden gecreëerd, of zal door de organisator een waarschuwingsbord worden 
geplaatst ‘opgelet fietsers’ om de automobilisten te wijzen op gevaar. 

§2 Bij gevaarlijke afdalingen wordt door de organisator voor de deelnemers een waarschuwingsbord 
‘gevaarlijke afdaling’ geplaatst. 

§3 Andere gevaarlijke punten worden door de organisator voor de deelnemers aangekondigd met een 
waarschuwingsbord ‘gevaar’. 

§4 De locaties waar de bepalingen uit §1, §2 en §3 dienen te worden toegepast, worden vastgesteld in 
samenspraak met de politiediensten, overeenkomstig de bepalingen van artikel 1, §2 en §3. Deze borden 
kunnen ook vervangen worden door duidelijke pictogrammen. 

Artikel 21 ter 

§1 Om het aantal deelnemers op de openbare weg te beperken tot 16.000 kan een gemeente in 
samenspraak met de politiediensten en met de organisator, een tijdelijk politiereglement uitvaardigen 
om enkel officiële deelnemers aan het evenement toe te laten op bepaalde cruciale stroken van het 
parcours. 

§2 Deze deelnemers zijn identificeerbaar aan het officiële stuurnummer. 

§3 De interlokale vereniging 'Ronde van Vlaanderen cyclo dient erover te waken dat er minimum 3 
stroken enkel toegankelijk gemaakt worden voor officieel ingeschreven deelnemers.  

§4 De politiediensten zullen, samen met stewards van de organisatie, toezien op de naleving van dit 
politiereglement. 



78 
 

27227 februari 2019[Typ hier] 
 

§5 De organisator plaatst opvallende signalisatie op deze stroken en zal ze nadien verwijderen. 

§6 Deze stroken zullen vooraf kenbaar gemaakt worden tijdens een persmoment georganiseerd door de 
organisator en de interlokale vereniging. 

INFORMATIE 

Artikel 22 

Het welslagen van het evenement is in belangrijke mate afhankelijk van het correct en volledig 
informeren van alle betrokken partijen. De organisatie moet een belangrijke rol spelen en dit in 
partnership met de andere actoren. 

Artikel 23 

§1 Het gemeentebestuur is verantwoordelijk voor het informeren van de plaatselijke bevolking over het 
evenement. De concrete invulling hiervan maakt het voorwerp uit van aparte afspraken met de 
organisator. 

§2  De organisatie staat in voor het preventief informeren van de deelnemers met betrekking tot het 
respecteren van de wegcode, een hoffelijk optreden en respect voor het milieu en de omgeving. 

§3 De verwittiging van verwanten in geval van incidenten maakt het voorwerp uit van overleg in de 
schoot van het coördinatiecentrum. 

Artikel 24 

De organisatie informeert de deelnemers correct over het intern reglement, de verzekering, de 
bevoorrading, het parcours, de medische en technische dienstverlening, de GSM-nummers waarop de 
organisatie kan gecontacteerd worden,... . 

WAARBORG 

Artikel 25 

§1 Teneinde deze convenant een dwingend  karakter te geven dient de organisatie een waarborg te 
betalen van 10.000,00 EUR. 

§2 Deze waarborg wordt gestort één maand vóór het evenement. 

§3 De gemeenten richten voor het beheer van deze waarborg een interlokale vereniging op. 

§4 Het gemeentebestuur kan de interlokale vereniging verzoeken een deel van de waarborg in te houden. 
De omvang van het bedrag komt overeen met de werkelijke of fictieve kost die het rechtstreeks gevolg is 
van het niet nakomen door de organisator van de bepalingen uit het convenant. 

§5 Het gemeentebestuur richt zijn verzoek tot inhouding van de waarborg ten laatste één maand na het 
evenement aan de voorzitter van het beheerscomité van de interlokale vereniging. Het gemeentebestuur 
brengt de organisator op de hoogte en motiveert omstandig de omvang van het gevorderde bedrag.  

§6 De organisator wordt de mogelijkheid geboden om mondeling of schriftelijk zijn verweer kenbaar te 
maken aan de voorzitter van het beheerscomité van de interlokale vereniging. 

§7 De interlokale vereniging beoordeelt de verzoeken tot inhouding en geeft opdracht aan zijn financieel 
beheerder tot het geheel of gedeeltelijk terugstorten van de waarborg aan de organisator en het 
doorstorten van de gevraagde en goedgekeurde bedragen aan de gemeenten. 

§8 In geval van betwisting is de burgerlijke rechtbank van Oudenaarde bevoegd. 

INTERLOKALE VERENIGING 

Artikel 26 

§1 Een interlokale vereniging is een samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid en vindt zijn 
oorsprong in het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur. 

§2 Bij elke aanpassing van de tekst van dit convenant geeft elke gemeenteraad zijn akkoord over de 
aanpassingen. 
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§3 Er zal een overeenkomst met statutaire draagkracht worden afgesloten door de deelnemende 
gemeenten tot oprichting van de interlokale vereniging. 

§4 De gouverneur zit de interlokale vereniging voor met raadgevende stem. 

SLOTBEPALINGEN 

Artikel 27 

Na verloop van het evenement wordt het convenant geëvalueerd door de betrokken partijen. 

  

  
 

O.10 Intergemeentelijke samenwerking - INTERGEM - buitengewone algemene vergadering 21 
maart 2019 - goedkeuren agenda - voordracht kandidaat lid Regionaal bestuurscomité (RBC) en 
(eventueel) voor de Raad van bestuur - besluit 
 

De gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd, 

 

REGELGEVING: 

 Artikel 41, §2, 4° van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur met betrekking 
tot de bevoegdheden van de gemeenteraad met betrekking tot beslissingen inzake de 
vertegenwoordiging van de gemeente in agentschappen, instellingen, verenigingen en 
ondernemingen. 

 Artikel 445 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur met betrekking tot de 
mandaten van de organen in een dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging. 

OVERWEGINGEN:  

 De gemeente is voor één of meerdere activiteiten aangesloten bij de opdrachthoudende 
vereniging Intergem. 

 De gemeente werd per aangetekend schrijven van 27 december 2018 opgeroepen om deel te 
nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van Intergem die op 21 maart 2019 
plaats heeft te 9120 Beveren, Hotel Beveren, Gentseweg 280. 

 De principenota die als documentatie aan de gemeente op 31 oktober 2018 per brief 
overgemaakt werd. 

 Het feit dat overeenkomstig artikel 18 van de statuten alle huidige mandaten bij Intergem 
onmiddellijk vervallen na voornoemde algemene vergadering en dat deze tot een algehele 
vervanging van de bestuursorganen dient over te gaan. 

 Het feit dat de gemeente ingedeeld is bij een regionaal bestuurscomité (RBC). 

 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). 

 Het feit dat overeenkomstig artikel 12. punt 2 van de statuten de deelnemende gemeenten het 
recht hebben om maximaal 6 kandidaat-bestuurders voor te dragen en dat het om dezelfde 
persoon moet gaan die voorgedragen wordt als kandidaat-lid voor het RBC. 

 Het feit dat het totaal aantal door de algemene vergadering te benoemen leden van de raad van 
bestuur beperkt is tot zes (6). 

 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. 

 De beraadslagingen en het voorstel van het college van burgemeester en schepenen. 
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BESLUIT met algemene instemming: 

Artikel 1: Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering in buitengewone 
zitting van de opdrachthoudende vereniging van 21 maart 2019 met als enig agendapunt 'Statutaire 
ontslagnemingen en benoemingen'. 

Artikel 2: Mevrouw Lotte Peeters, schepen, Clement Rottiersstraat 42 bus 13, 9220 Hamme, voor te 
dragen als kandidaat-lid voor het regionaal bestuurscomité (RBC) Noord van de opdrachthoudende 
vereniging, voor een duur van zes jaar, vanaf de algemene vergadering van 21 maart 2019 tot aan de 
eerste algemene vergadering in het jaar 2025. 

Artikel 3: Dezelfde persoon vermeld in artikel 2 tevens voor te dragen als kandidaat-lid voor de raad van 
bestuur van de opdrachthoudende vereniging, voor een duur van zes jaar, vanaf de algemene vergadering 
van 4 april 2019 tot aan de eerste algemene vergadering in het jaar 2025. 

Artikel 4: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering in 
buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging op 21 maart 2019, op te dragen zijn 
stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde 
artikelen. 

Artikel 5: 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 
lntergem, ter attentie van het secretariaat, secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle. 

 
 
 
 

O.11 Intergemeentelijke samenwerking - INTERGEM - buitengewone algemene vergadering 21 
maart 2019 - aanduiden vertegenwoordiger - besluit 
 

De gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd, 

 

REGELGEVING: 

  Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, meer bepaald: 
o Artikel 41, §2, 4° met betrekking tot de bevoegdheden van de gemeenteraad met 

betrekking tot beslissingen inzake de vertegenwoordiging van de gemeente in 
agentschappen, instellingen, verenigingen en ondernemingen. 

o Artikel 432, alinea 3 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. 

o Artikel 445 met betrekking tot de mandaten van de organen in een dienstverlenende of 
opdrachthoudende vereniging. 

OVERWEGINGEN:  

 De gemeente is voor één of meerdere activiteiten aangesloten bij de opdrachthoudende 
vereniging Intergem. 

 De gemeente werd per aangetekend schrijven van 27 december 2018 opgeroepen om deel te 
nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van Intergem die op 21 maart 2019 
plaats heeft te 9120 Beveren, Hotel Beveren, Gentseweg 280. 

 Op 31 oktober 2018  werd een principenota aan de gemeente overgemaakt. 

 Het feit dat de vertegenwoordigers voor een algemene vergadering aangeduid kunnen worden 
voor de volledige duurtijd van de gemeentelijke legislatuur, nl. tot einde 2024. 
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 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. 

 De beraadslagingen en het voorstel van het college van burgemeester en schepenen. 

 

BESLUIT met algemene instemming: 

Artikel 1: De heer Herman Vijt, burgemeester, Roggemanstraat 29a, 9220 Hamme, aan te duiden als 
vertegenwoordiger op de (Buitengewone) Algemene Vergaderingen voor de periode van heden tot het 
einde van de gemeentelijke legislatuur. 

Artikel 2: De heer Tom Vermeire, schepen, Wielstraat 60, 9220 Hamme, aan te duiden als 
plaatsvervangend vertegenwoordiger op de (Buitengewone) Algemene Vergaderingen voor de periode 
van heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur. 

Artikel 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 
lntergem, ter attentie van het secretariaat, secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle. 

 
 
 

O.12 Intergemeentelijke samenwerking - IGS WESTLEDE - algemene vergadering 19 maart 2019 - 
aanduiden vertegenwoordiger - voordracht lid raad van bestuur - besluit 
 

De gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd, 

 

REGELGEVING: 

 De statuten van IGS Westlede. 

 Artikel 41, §2, 4° van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur met betrekking 
tot de bevoegdheden van de gemeenteraad met betrekking tot beslissingen inzake de 
vertegenwoordiging van de gemeente in agentschappen, instellingen, verenigingen en 
ondernemingen. 

OVERWEGINGEN:  

 De oproeping van IGS Westlede van 10 januari 2019 voor de algemene vergadering van 19 maart 
2019. 

 De documentatie van IGS Westlede in verband met het enig agendapunt: samenstelling raad van 
bestuur. 

 De gemeente Hamme is aandeelhouder van IGS Westlede. 

 De beraadslagingen en het voorstel van het college van burgemeester en schepenen. 

 De ingediende voordrachten. 

 

BESLUIT met algemene instemming: 

Artikel 1: Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de bijzondere algemene vergadering van IGS 
Westlede van 19 maart 2019. 

Artikel 2: De heer Luk De Mey, schepen, voor te dragen als kandidaat lid raad van bestuur. 

Artikel 3: Mevrouw Agnes Onghena, gemeenteraadslid, voor te dragen als kandidaat lid raad van bestuur 
met raadgevende stem. 
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Artikel 4: De heer Luk De Mey, schepen, voor te dragen als vertegenwoordiger algemene vergadering. 

Artikel 6: De vertegenwoordiger van de gemeente, Luk De Mey, die zal deelnemen aan de algemene 
vergadering in bijzondere zitting van IGS Westlede op 19 maart 2019 wordt aangeduid met een positief 
mandaat. 

 
 

O.13 Intergemeentelijke samenwerking - TMVW ov - buitengewone algemene vergadering 22 maart 
2019 - aanduiden lid regionaal adviescomité domeindiensten - voordracht kandidaat bestuurder 
activiteit domeindiensten in RvB - besluit 
 

De gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd, 

 

REGELGEVING: 

 De statuten van TMVW ov (opdrachthoudende vereniging). 

 Artikel 41, §2, 4° van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur met betrekking 
tot de bevoegdheden van de gemeenteraad met betrekking tot beslissingen inzake de 
vertegenwoordiging van de gemeente in agentschappen, instellingen, verenigingen en 
ondernemingen. 

OVERWEGINGEN:  

 De oproepingsbrief voor de buitengewone algemene vergadering van TMVW ov op 22 maart 
2019, waarin de agenda werd meegedeeld. 

 Het feit dat gemeente Hamme aangesloten is bij TMVW ov. 

 Het feit dat gemeente Hamme aangesloten is bij TMVW ov voor de activiteit Domeindiensten. 

MONDELINGE TUSSENKOMSTEN:  

 Vraag raadslid F.Van Gaeveren, Open VLD; antwoord burgemeester H.Vijt. 

 

BESLUIT met algemene instemming: 

Artikel 1: Beslist geen voordracht in te dienen voor een lid van het regionaal adviescomité 
Domeindiensten van TMVW ov. 

Artikel 2: Beslist geen voordracht in te dienen voor een kandidaat bestuurder in de raad van bestuur van 
TMVW ov voor de activiteit Domeindiensten. 

Artikel 3: Een afschrift van dit besluit zal gestuurd worden: 

 Hetzij per post t.a.v. TMVW ov, Stropstraat 1 te 9000 Gent. 

 Hetzij per elektronische post, 20190322BAVTMVW@farys.be. 

 
 
 

O.14 Intergemeentelijke samenwerking - TMVW ov - buitengewone algemene vergadering 22 maart 
2019 - goedkeuren agenda - aanduiden vertegenwoordigers - besluit 
 

De gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd, 
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REGELGEVING: 

 De statuten van TMVW ov (opdrachtgevende vereniging). 

 Artikel 41, §2, 4° van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur met betrekking 
tot de bevoegdheden van de gemeenteraad met betrekking tot beslissingen inzake de 
vertegenwoordiging van de gemeente in agentschappen, instellingen, verenigingen en 
ondernemingen. 

OVERWEGINGEN:  

 De oproepingsbrief voor de buitengewone algemene vergadering van TMVW ov op 22 maart 
2019, waarin de agenda werd meegedeeld. 

 Het feit dat gemeente Hamme aangesloten is bij TMVW ov. 

 

BESLUIT met algemene instemming: 

Artikel 1: De heer Jan De Graef, schepen, wonende Koningin Astridlaan 19 te 9220 Hamme, 
Jan.degraef@hamme.be, wordt aangeduid om de gemeenteraad te vertegenwoordigen in de algemene 
vergaderingen van TMVW ov 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. 
Mevrouw Ann Verschelden, schepen, wonende Hebbestraat 6 te 9220 Hamme, 
ann.verschelden@hamme.be, wordt aangeduid om de gemeenteraad te vertegenwoordigen in de 
algemene vergaderingen van TMVW ov 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. 

Artikel 2: De heer Kurt De Graef, gemeenteraadslid, wonende Spurt 37 te 9220 Hamme, 
kurtdegraef@hotmal.com, wordt aangeduid als plaatsvervanger. 

Artikel 3: Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende 
vernieuwing van de gemeenteraad. 

Artikel 4: De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de 
buitengewone algemene vergadering TMVW ov van 22 maart 2019 en de daarbij behorende 
documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten: 

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 raad van bestuur. 

4. Benoemingen regionale adviescomités Domeindiensten. 

5. Benoemingen adviescomité Secundaire Diensten. 

6. Mededelingen. 
Varia. 

Artikel 5: De gemeenteraad draagt de aangeduide vertegenwoordigers op om namens het bestuur alle 
akten en bescheiden met betrekking tot de buitengewone algemene vergadering van TMVW ov 
vastgesteld op 22 maart 2019, te onderschrijven en 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. 

Artikel 3: Een afschrift van dit besluit zal gestuurd worden: 

 Hetzij per post t.a.v. TMVW ov, Stropstraat 1 te 9000 Gent. 

 Hetzij per elektronische post, 20190322BAVTMVW@farys.be. 
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O.15 Intergemeentelijke samenwerking - TMVS dv - buitengewone algemene vergadering 20 maart 
2019 - voordracht kandidaat bestuurder (regio 1) - besluit 
 

De gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd, 

 

REGELGEVING: 

 De statuten van TMVS dv (dienstverlenende vereniging). 

 Artikel 41, §2, 4° van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur met betrekking 
tot de bevoegdheden van de gemeenteraad met betrekking tot beslissingen inzake de 
vertegenwoordiging van de gemeente in agentschappen, instellingen, verenigingen en 
ondernemingen. 

OVERWEGINGEN:  

 Het feit dat gemeentebestuur Hamme aangesloten is bij TMVS dv. 

 De oproepingsbrief voor de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv op 
20 maart 2019, waarin de agenda werd meegedeeld. 

 

BESLUIT met algemene instemming: 

Artikel 1: Beslist geen voordracht in te dienen voor kandidaat bestuurder in de raad van bestuur van 
TMVS (regio 1). 

Artikel 2: Een afschrift van dit besluit zal gestuurd worden: 

 Hetzij per post t.a.v. TMVS dv, p/a TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent. 

 Hetzij per elektronische post, 20190320BAVTMVS@farys.be. 

 
 
 

O.16 Intergemeentelijke samenwerking - TMVS dv - buitengewone algemene vergadering 20 maart 
2019 - goedkeuren agenda - aanduiden vertegenwoordigers - besluit 
 

De gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd, 

 

REGELGEVING: 

 De statuten van TMVS dv (dienstverlenende vereniging). 

 Artikel 41, §2, 4° van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur met betrekking 
tot de bevoegdheden van de gemeenteraad met betrekking tot beslissingen inzake de 
vertegenwoordiging van de gemeente in agentschappen, instellingen, verenigingen en 
ondernemingen. 

 Artikel 445 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur met betrekking tot de 
mandaten van de organen in een dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging. 

OVERWEGINGEN:  

 Het feit dat gemeentebestuur Hamme aangesloten is bij TMVS dv. 
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 De oproepingsbrief voor de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv op 
20 maart 2019, waarin de agenda werd meegedeeld. 

 

BESLUIT met algemene instemming: 

Artikel 1: De heer Jan Rosschaert, gemeenteraadslid, wonende Hospitaalstraat 31 te 9220 Hamme, 
jan_rosschaert@hotmail.com, wordt aangeduid om de gemeenteraad te vertegenwoordigen in de 
algemene vergaderingen 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 
(gemeente)raad te behartigen op deze vergaderingen. 

Artikel 2: Mevrouw Kim Peelman, gemeenteraadslid, wonende De Ring 1 bus 11 te 9220 Hamme, 
kim.peelman@hotmail.com, wordt aangeduid als plaatsvervanger. 

Artikel 3: Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende 
vernieuwing van de gemeenteraad. 

Artikel 4: De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de 
buitengewone algemene vergadering TMVS dv van 20 maart 2019 en de daarbij behorende documentatie 
nodig voor het onderzoek van de agendapunten: 

1. Toetredingen en uittredingen. 

2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen en uittredingen. 

3. Benoeming raad van bestuur. 

4. Mededelingen. 
Varia 

Artikel 5: De raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger op om namens het bestuur alle akten en 
bescheiden met betrekking tot de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv vastgesteld op 
20 maart 2019, te onderschrijven en zijn 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. 

Artikel 6: Een afschrift van dit besluit zal gestuurd worden: 

 Hetzij per post t.a.v. TMVS dv, p/a TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent. 

 Hetzij per elektronische post, 20190320BAVTMVS@farys.be. 

 
 
 

O.17 Intergemeentelijke samenwerking - vzw Verenigde Ziekenhuizen van Waas en Durme 
(voorheen AZ Nikolaas) - algemene vergadering - vertegenwoordiging - besluit 
 

De gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd, 

 

REGELGEVING: 

 De gemeenteraadsbesluiten van 27 maart 2013, 24 februari 2016 en 23 mei 2018 met betrekking 
tot de afvaardiging bij de vzw "Verenigde Ziekenhuizen van Waas en Durme". 

 Artikel 41, §2, 4° van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur met betrekking 
tot de bevoegdheden van de gemeenteraad met betrekking tot beslissingen inzake de 
vertegenwoordiging van de gemeente in agentschappen, instellingen, verenigingen en 
ondernemingen. 

mailto:20190320BAVTMVS@farys.be
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 De bepalingen in de statuten van de ziekenhuisvereniging “Verenigde ziekenhuizen van Waas en 
Durme” zoals geagendeerd op de gemeenteraad van 24 januari 2018. 

OVERWEGINGEN:  

 Naar aanleiding van de nieuwe legislatuur, dient er een nieuwe vertegenwoordiger binnen de 
Algemene Vergadering van de Verenigde Ziekenhuizen van Waas en Durme aangesteld te 
worden. 

 De bespreking in het college van burgemeester en schepenen in zitting van 12 februari 2019. 

 De heer André Raemdonck, gemeenteraadslid, wordt voorgesteld om dit mandaat op te nemen. 

 

BESLUIT met algemene instemming: 

Artikel 1: De heer André Raemdonck, gemeenteraadslid, wordt afgevaardigd als vertegenwoordiger voor 
de gemeente Hamme in de Algemene Vergadering van de vzw Verenigde Ziekenhuizen van Waas en 
Durme. 

Artikel 2: Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Verenigde Ziekenhuizen van Waas en Durme. 

 
 
 

O.18 Intergemeentelijke samenwerking - BLIJDORP - algemene vergadering 19 maart 2019 - 
aanduiden vertegenwoordiger - voordracht bestuurder - goedkeuren agenda - besluit 
 

De gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd, 

 

REGELGEVING: 

 De vernieuwing van de gemeenteraad op 3 januari 2019. 

 Artikel 41, §2, 4° van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur met betrekking 
tot de bevoegdheden van de gemeenteraad met betrekking tot beslissingen inzake de 
vertegenwoordiging van de gemeente in agentschappen, instellingen, verenigingen en 
ondernemingen. 

OVERWEGINGEN:  

 Het schrijven van 1 februari 2019 van Blijdorp, waarbij gevraagd wordt 1 lasthebber aan te 
duiden die gemandateerd is om deel te nemen aan de bespreking en de stemming in de 
Algemene Vergadering, alsook om 1 kandidaat voor te dragen voor de Raad van Bestuur van 
Blijdorp. 

 De statuten van Blijdorp. 

 Het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de mevrouw An Geerinck, 
gemeenteraadslid, Pannenkouter 7 te 9220 Hamme, aan te duiden als lasthebber en voor te 
dragen voor de Raad van Bestuur. 

 

BESLUIT met algemene instemming: 

Artikel 1: Mevrouw An Geerinck, gemeenteraadslid, Pannenkouter 7 te 9220 Hamme, aan te duiden als 
lasthebber voor de Algemene Vergadering van Blijdorp. 

Artikel 2: De heer Kurt De Graef, gemeenteraadslid, Spurt 37 te 9220 Hamme, aan te duiden als 
plaatsvervanger. 

Artikel 3: Mevrouw An Geerinck, gemeenteraadslid, Pannenkouter 7 te 9220 Hamme, voor te dragen als 
kandidaat voor de Raad van Bestuur. 
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Artikel 4: Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering van Blijdorp van 19 
maart 2019: 

 Goedkeuring verslag vorige vergadering (04/12/2018). 

 Benoeming leden Raad van Bestuur. 

 Toelichting bij de werking van Blijdorp Ill en Blijdorp vzw. 

 Toelichting evaluatierapport Raad van Bestuur. 

 Akteneming van de fusie gemeenten Puurs en Sint-Amands. 

 Varia 

Artikel 5: De vertegenwoordiger van de gemeente, An Geerinck, die zal deelnemen aan de Algemene 
Vergadering van 19 maart 2019 wordt aangeduid met een positief mandaat. 

Artikel 6: Afschrift van deze beslissing over te maken aan Blijdorp. 

 

 
 

O.19 Intergemeentelijke samenwerking - Regionaal Landschap Schelde-Durme (RLSD) - aanduiden 
vertegenwoordigers - besluit 
 

De gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd, 

 

REGELGEVING: 

 De besluiten van het college van burgemeester en schepenen van 9 november 2004 en 12 april 
2005 m.b.t. de principiële toetreding tot het op te richten Regionaal Landschap Schelde-Durme. 

 Artikel 41, §2, 4° van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur met betrekking 
tot de bevoegdheden van de gemeenteraad met betrekking tot beslissingen inzake de 
vertegenwoordiging van de gemeente in agentschappen, instellingen, verenigingen en 
ondernemingen. 

OVERWEGINGEN:  

 Vraag van Regionaal Landschap Schelde-Durme, van 16 januari 2019 om, n.a.v. de 
bestuurswissels, een nieuwe vertegenwoordiger en plaatsvervanger aan te duiden. 

 Het voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 5 februari 2019 om mevrouw 
Lotte Peeters, schepen bevoegd voor leefmilieu aan te duiden als effectief vertegenwoordiger en 
de heer Tom Vermeire, schepen van toerisme, als plaatsvervanger. 

 

BESLUIT met algemene instemming: 

Artikel 1: Mevrouw Lotte Peeters, schepen bevoegd voor leefmilieu, Clement Rottiersstraat 42, bus 13 te 
9220 Hamme, wordt aangeduid om de gemeente als stemgerechtigd lid te vertegenwoordigen in de 
Algemene Vergadering van het Regionaal Landschap Schelde-Durme. 

Artikel 2: De heer Tom Vermeire, schepen van toerisme, Wielstraat 60 te 9220 Hamme, wordt aangeduid 
als plaatsvervanger om de gemeente als stemgerechtigd lid te vertegenwoordigen in de Algemene 
Vergadering van het Regionaal Landschap Schelde-Durme. 

Artikel 3: Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan het Regionaal Landschap Schelde-
Durme, Markt 1 te 9230 Wetteren. 
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O.20 Intergemeentelijke samenwerking - Benedenscheldebekken - aanduiding vertegenwoordiger 
bekkenbestuur - besluit 
 

De gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd, 

 

REGELGEVING: 

 Gelet op het decreet van 18 juli 2003 houdende het integraal waterbeleid, in het bijzonder 
artikel 27 met betrekking tot de taak van het bekkenbestuur. 

 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. 

 Artikel 41, §2, 4° van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur met betrekking 
tot de bevoegdheden van de gemeenteraad met betrekking tot beslissingen inzake de 
vertegenwoordiging van de gemeente in agentschappen, instellingen, verenigingen en 
ondernemingen. 

OVERWEGINGEN:  

 Gelet op het schrijven van de provinciegouverneur, voorzitter van het bekkenbestuur 
Benedenscheldebekken, met betrekking tot de vraag tot afvaardiging van een gemeentelijk 
mandataris in het bekkenbestuur, waarvan gemeente Hamme deel uitmaakt. 

 Overwegende dat het bekkenbestuur tot taak heeft, conform artikel 27 van het decreet van 18 
juli 2003: 

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 , binnen een termijn van 
90 dagen na het afsluiten van het openbaar onderzoek en uiterlijk vier 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; 
5. advies te verlenen over het ontwerp van zoneringsplan, vermeld in artikel 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 rioleringen 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. 

 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 2 februari 2019. 
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BESLUIT met algemene instemming: 

Artikel 1: Zich akkoord te verklaren met de deelname van de gemeente in het Benedenscheldebekken 
onder voorzitterschap van de gouverneur van de provincie Antwerpen en de gouverneur van de provincie 
Oost-Vlaanderen.  
Hiertoe worden volgende gemeentelijke mandatarissen aangeduid: 

 Effectief lid: Herman Vijt, burgemeester, Roggemanstraat 29A, 9220 Hamme. 

 Plaatsvervanger: Lotte Peeters, schepen, Clement Rottiersstraat 42, bus 3, 9220 Hamme. 

Artikel 2: Het antwoordformulier wordt ingevuld gezonden naar het bekkensecretariaat 
Benedenscheldebekken, Anna Bijns-gebouw, Lange Kievitstraat 111-113 bus 44, 2018 Antwerpen. 

 
 

O.21 Intergemeentelijke samenwerking - VERKO - bijzondere algemene vergadering 21 maart 2019 - 
samenstelling Raad van Bestuur - besluit 
 

De gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd, 

 

REGELGEVING: 

 De statuten van het intergemeentelijk samenwerkingsverband VERKO. 

 Artikel 41, §2, 4° van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur met betrekking 
tot de bevoegdheden van de gemeenteraad met betrekking tot beslissingen inzake de 
vertegenwoordiging van de gemeente in agentschappen, instellingen, verenigingen en 
ondernemingen. 

 Artikels 432 tot en met 460 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur met 
betrekking tot dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen. 

OVERWEGINGEN:  

 De brief van 15 januari 2019 vanwege VERKO waarbij de gemeenteraad verzocht wordt om, met 
het oog op het opnieuw samenstellen van de bestuursorganen van Verko, 2 bestuurders voor te 
dragen, evenals 2 bestuurders met raadgevende stem uit de oppositie. 

 De aangetekende brief van 29 januari 2019 vanwege VERKO met oproeping tot de algemene 
vergadering van 21 maart 2019. 

 De voordrachten ingediend door de verschillende politieke partijen in verband met de 
aanduiding van bestuurders. 

 De intrekking, bij de aanvang van de zitting, van de voordracht van Vlaams Belang, voor 
bestuurder met raadgevende stem; de kandidaten vanuit Open VLD en Groen worden 
voorgedragen. 

 Het voorstel van het college van burgemeester en schepenen. 

 

BESLUIT met algemene instemming: 

Artikel 1: Navolgende personen worden voorgedragen als bestuurder van de intercommunale Verko: 

 Lotte Peeters, Clement Rottiersstraat 42 bus 13 te 9220 Hamme, schepen, 
lotte.peeters@hamme.be. 

 Kurt De Graef, Spurt 37 te 9220 Hamme, gemeenteraadslid, kurtdegraef@hotmail.com. 

Artikel 2: Navolgende personen worden voorgedragen als bestuurder met raadgevende stem uit de 
oppositie, voor de intercommunale Verko: 

 De heer Henri Peelman, Donkstraat 10 te 9220 Hamme, gemeenteraadslid, 
henri.peelman@telenet.be, 12 jaar ononderbroken anciënniteit in de gemeenteraad - 
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plaatsvervanger mevrouw Evelien D'Hooghe, Ekelbeke 255 te 9220 Hamme, 
contact@eveliendhooghe.be, geen anciënniteit in de gemeenteraad. 

 De heer Mustafa Tokgoz, Verbindingsstraat 39 te 9220 Hamme, gemeenteraadslid, 
mustafatokgoz@yahoo.com, geen anciënniteit in de gemeenteraad. 

Artikel 3: Afschrift van dit besluit wordt toegezonden aan de intercommunale Verko. 

 

 
 

O.22 Intergemeentelijke samenwerking - VERKO - bijzondere algemene vergadering 21 maart 2019 - 
aanduiden en vaststellen mandaat vertegenwoordigers - besluit 
 

De gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd, 

 

REGELGEVING: 

 Artikel 41, §2, 4° van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur met betrekking 
tot de bevoegdheden van de gemeenteraad met betrekking tot beslissingen inzake de 
vertegenwoordiging van de gemeente in agentschappen, instellingen, verenigingen en 
ondernemingen. 

 De statuten van het intergemeentelijk samenwerkingsverband VERKO. 

OVERWEGINGEN:  

 De aangetekende brief van 29 januari 2019 vanwege VERKO met oproeping tot de algemene 
vergadering van 21 maart 2019 en vraag om tot de aanstelling van 4 lasthebbers en 4 
plaatsvervangers. 

 Dat het mandaat van deze lasthebbers dient te worden vastgesteld, dit wil zeggen het bepalen 
van hun wijze van deelneming aan de vergadering en in voorkomend geval, hun wijze van 
deelneming aan de stemmingen. 

 De voordrachten ingediend door de verschillende politieke partijen in verband met de 
aanduiding van lasthebbers en hun plaatsvervangers. 

 Het voorstel van het college van burgemeester en schepenen. 

 De agenda: 
1. Verwelkoming. 
2. Aanduiden van een secretaris en twee stemopnemers (art. 18 van de statuten). 
3. Verslag van de Bijzondere en Buitengewone Algemene Vergadering van 10 

december 2018 en het verslag van de Buitengewone Algemene Vergadering van 
18 december 2018. 

4. Benoeming van bestuurders. 
5. Vaststelling van de rangorde van de door de gemeenten aangeduide 'bestuurders 

met raadgevende stem'. 
6. Diversen. 

 

BESLUIT met algemene instemming: 

Artikel 1: Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de bijzondere algemene vergadering van 21 
maart 2019. 

Artikel 2: Navolgende personen worden aangeduid als lasthebber van de gemeente Hamme voor de 
algemene vergaderingen van VERKO, voor de periode van heden tot het einde van de gemeentelijke 
legislatuur: 

 Mieke De Keyser - plaatsvervanger Lien De Vos. 
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 Lien de Vos - plaatsvervanger Mieke De  Keyser. 

 Jan Laceur - plaatsvervanger Jan De Graef. 

 Jan Rosschaert - plaatsvervanger André Raemdonck. 

Artikel 3: De vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de bijzondere algemene 
vergadering op 21 maart 2019, op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen 
genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen. 

Artikel 4: Afschrift van dit besluit wordt toegezonden aan de intercommunale Verko. 

 

 
 

O.23 Intergemeentelijke samenwerking - De Leesdijk - aanduiding vertegenwoordiger - besluit 
 

De gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd, 

 

REGELGEVING: 

 Het gemeenteraadsbesluit van 22 december 2004 waarin de structuur en de statuten van de 
Interlokale Vereniging De Leesdijk werden goedgekeurd. 

 Artikel 41, §2, 4° van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur met betrekking 
tot de bevoegdheden van de gemeenteraad met betrekking tot beslissingen inzake de 
vertegenwoordiging van de gemeente in agentschappen, instellingen, verenigingen en 
ondernemingen. 

OVERWEGINGEN:  

 Artikel 8 van bovenvermelde statuten stelt dat per deelnemende gemeente een gemeentelijk 
vertegenwoordiger dient te worden aangeduid om te zetelen in het beheerscomité. 

 De gemeentelijke vertegenwoordiger dient, na de vernieuwing van de gemeenteraad van 3 
januari 2019, te worden aangeduid voor het beheerscomité, evenals een plaatsvervanger. 

 Het voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 5 februari 2019. 

 

BESLUIT met algemene instemming: 

Artikel 1: Mevrouw Lotte Peeters, schepen van cultuur, jeugd, informatica (ICT), milieu en zwerfvuil, 
wonende Clement Rottiersstraat 42 bus 13 te 9220 Hamme, wordt aangeduid als vertegenwoordiger in 
het beheerscomité van de interlokale vereniging De Leesdijk. 

Artikel 2: De heer Luk De Mey, schepen van financiën en begroting, economaat, sport en recreatie, 
onderwijs, markten (ook jaarmarkten) en foren, wonende Sint-Annastraat 256 te 9220 Hamme, wordt 
aangeduid als plaatsvervanger. 

Artikel 3: Een afschrift van dit besluit zal worden toegestuurd aan de beherende gemeente van de 
vereniging De Leesdijk en aan de gemeentelijke openbare bibliotheek Hamme. 
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O.24 Intergemeentelijke samenwerking - DDS BAV 21 maart 2019 - aanduiden en vaststellen 
mandaat vertegenwoordigers - besluit 
 

De gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd, 

 

REGELGEVING: 

 Artikel 41, §2, 4° van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur met betrekking 
tot de bevoegdheden van de gemeenteraad met betrekking tot beslissingen inzake de 
vertegenwoordiging van de gemeente in agentschappen, instellingen, verenigingen en 
ondernemingen. 

 De statuten van de intercommunale DDS. 

OVERWEGINGEN:  

 De aangetekende brief van 29 januari 2019 vanwege DDS met oproeping tot de bijzondere 
algemene vergadering van 21 maart 2019 en vraag tot de aanstelling van 4 lasthebbers en 4 
plaatsvervangers. 

 Dat het mandaat van deze lasthebbers dient te worden vastgesteld, dit wil zeggen het bepalen 
van hun wijze van deelnemen aan de vergadering en in voorkomend geval, hun wijze van 
deelneming aan de stemmingen. 

 De voordrachten ingediend door de politieke partijen in verband met de aanduiding van 
lasthebbers en hun plaatsvervangers. 

 Het voorstel van het college van burgemeester en schepenen. 

 De agenda: 
1. Verwelkoming. 
2. Aanduiden van een secretaris en twee stemopnemers (art. 17 van de statuten). 
3. Verslag van de Bijzondere en Buitengewone Algemene Vergadering van 10 december 

2018 en het verslag van de Buitengewone Algemene Vergadering van 18 december 
2018. 

4. Benoeming van bestuurders. 
5. Vaststelling van de rangorde van de door de gemeenten aangeduide 'bestuurders met 

raadgevende stem'. 
6. Diversen. 

 De aangetekende brief van 22 februari 2019 vanwege DDS waarin wordt gemeld dat de geplande 
Bijzondere Algemene Vergadering van DDS van donderdag 21 maart 2019 verplaatst wordt naar 
donderdag 4 april 2019 om 19.00 uur, met dezelfde agenda. 

 

BESLUIT met algemene instemming: 

Artikel 1: Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de bijzondere algemene vergadering van 4 april 
2019. 

Artikel 2: Navolgende personen worden aangeduid als lasthebber van de gemeente Hamme voor de 
algemene vergaderingen van DDS, voor de periode van heden tot het einde van de gemeentelijke 
legislatuur: 

 Jan Ketels - plaatsvervanger Christel Vanhoyweghen. 

 Christel Vanhoyweghen - plaatsvervanger Jan Ketels. 

 Kim Peelman - plaatsvervanger Jan De Graef. 

 Jan Rosschaert - plaatsvervanger André Raemdonck. 

Artikel 3: De vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de bijzondere algemene 
vergadering op 4 april 2019, op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen 
genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen. 
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Artikel 4: Afschrift van dit besluit wordt toegezonden aan de intercommunale DDS. 

 

 
 

O.25 Intergemeentelijke samenwerking VVSG - aanduiden vertegenwoordigers - besluit 
 

De gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd, 

 

REGELGEVING: 

 Artikel 41, §2, 4° van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur met betrekking 
tot de bevoegdheden van de gemeenteraad met betrekking tot beslissingen inzake de 
vertegenwoordiging van de gemeente in agentschappen, instellingen, verenigingen en 
ondernemingen. 

OVERWEGINGEN:  

 Het schrijven van 31 januari 2019 vanwege vzw Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten 
(VVSG). 

 Gemeente Hamme is lid van de VVSG. 

 Elke aangesloten gemeente heeft recht op een afgevaardigde (en eventueel een 
plaatsvervanger) voor de algemene vergadering. 

 Het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om André Raemdonck, 
gemeenteraadslid, aan te duiden als afgevaardigde van de gemeente Hamme voor het bijwonen 
van de algemene vergadering van VVSG en Jan Laceur, schepen, aan te duiden als 
plaatsvervanger. 

 

BESLUIT met algemene instemming: 

Artikel 1: De heer André Raemdonck, gemeenteraadslid, wonende Evangeliestraat 44 te 9220 Hamme , 
wordt aangeduid als afgevaardigde van gemeente Hamme voor de Algemene Vergadering van de 
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). 

Artikel 2: De heer Jan Laceur, raadsvoorzitter, wonende Jules De Brouwerpark 44 te 9220 Hamme, wordt 
aangeduid als plaatsvervanger voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van Vlaamse Steden en 
Gemeenten. 

Artikel 3: Een afschrift van dit besluit zal worden bezorgd aan de Vereniging van Vlaamse Steden en 
Gemeenten. 

  

 
 

O.26 Intergemeentelijke samenwerking - OVSG - aanduiden vertegenwoordiger algemene 
vergadering - besluit 
 

De gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd, 
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REGELGEVING: 

 Artikel 41, §2, 4° van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur met betrekking 
tot de bevoegdheden van de gemeenteraad met betrekking tot beslissingen inzake de 
vertegenwoordiging van de gemeente in agentschappen, instellingen, verenigingen en 
ondernemingen. 

OVERWEGINGEN:  

 De vraag van 24 januari 2019 vanwege OVSG (Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten) 
om een vertegenwoordiger aan te duiden voor de Algemene Vergadering. 

 Wegens de vernieuwing van de gemeenteraad dringt de noodzaak zich op om een 
vertegenwoordiger aan te duiden namens de gemeente Hamme voor het bijwonen van de 
Algemene Vergaderingen van OVSG (Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten). 

 Voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 29 januari 2019 om Luk De Mey, 
schepen van onderwijs, aan te duiden als vertegenwoordiger van de gemeente Hamme. 

 

BESLUIT met algemene instemming: 

Artikel 1: De heer Luk De Mey, schepen van onderwijs, wonende te 9220 Hamme, Sint-Annastraat 256 te 
9220 Hamme, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente Hamme, om te zetelen in de 
algemene vergaderingen van OVSG. 

Artikel 2: Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan het OVSG.   

 
 
 

O.27 Intergemeentelijke samenwerking - Elk zijn Huis - algemene vergadering 29 april 2019 - 
aanduiden vertegenwoordiger - besluit 
 

De gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd, 

 

REGELGEVING: 

 Artikel 41, §2, 4° van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur met betrekking 
tot de bevoegdheden van de gemeenteraad met betrekking tot beslissingen inzake de 
vertegenwoordiging van de gemeente in agentschappen, instellingen, verenigingen en 
ondernemingen. 

 De statuten van de nv Elk Zijn Huis. 

OVERWEGINGEN:  

 Gemeente Hamme is aandeelhouder van de nv Elk Zijn Huis. 

 Wegens de vernieuwing van de gemeenteraad dient gemeente Hamme een vertegenwoordiger 
aan te duiden voor het bijwonen van de gewone en buitengewone algemene vergaderingen van 
de nv Elk Zijn Huis. 

 Het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om Luk De  Mey, schepen, voor te 
dragen als vertegenwoordiger van de gemeente Hamme en Ann Verschelden, schepen, als 
plaatsvervanger. 

 

BESLUIT met algemene instemming: 

Artikel 1: De heer Luk De  Mey wonende Sint-Annastraat 256 te 9220 Hamme, schepen, wordt aangeduid 
als vertegenwoordiger van de gemeente Hamme, voor het bijwonen van de gewone en buitengewone 
algemene vergaderingen van de nv Elk Zijn Huis. 
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Artikel 2: Mevrouw Ann Verschelden, wonende Hebbestraat 6 te 9220 Hamme, schepen wordt aangeduid 
als plaatsvervanger. 

Artikel 3: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de nv Elk Zijn Huis.  

  

 
 

O.28 Intergemeentelijke samenwerking - Projectvereniging Cultuurdijk - Erfgoedcel Land Van 
Dendermonde - aanstelling voor raad van bestuur - besluit 
 

De gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd, 

 

REGELGEVING: 

 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, inzonderheid: 
o Artikel 41, §2, 4° met betrekking tot de bevoegdheden van de gemeenteraad met 

betrekking tot beslissingen inzake de vertegenwoordiging van de gemeente in 
agentschappen, instellingen, verenigingen en ondernemingen. 

o Artikel 404 §1, §2 en §3 met betrekking tot de projectverenigingen. 

 Gewijzigde statuten projectvereniging Cultuurdijk, zoals geagendeerd in de 
gemeenteraadszitting van heden. 

OVERWEGINGEN:  

 De gemeente Hamme maakt deel uit van de projectvereniging cultuurdijk. 

 Op basis van de regelgeving kan de gemeente Hamme een afvaardiging naar de Raad van 
Bestuur van Cultuurdijk sturen. 

 De besprekingen in het college van burgemeester en schepenen in zitting van 12 februari 2019. 

 De voordrachten ingediend door de verschillende politieke partijen in verband met de 
aanduiding van bestuurders. 

 De intrekking, bij de aanvang van de zitting, van de voordrachten van Open VLD, voor bestuurder 
met raadgevende stem. De kandidaat van Groen wordt voorgedragen. 

 

BESLUIT met algemene instemming: 

Artikel 1: De gemeenteraad wijst voor de Raad van bestuur van de projectvereniging Cultuurdijk de 
volgende vertegenwoordigers aan: 

 als stemgerechtigd afgevaardigde: mevrouw Lotte Peeters, schepen, met als plaatsvervanger de 
heer Jan De Graef, schepen. 

 als vertegenwoordiger met raadgevende stem: mevrouw Agnes Onghena. 

Artikel 2: Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan projectvereniging Cultuurdijk. 
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O.29 Intergemeentelijke samenwerking - Statutenwijziging projectvereniging Cultuurdijk - 
Erfgoedcel Land Van Dendermonde - goedkeuring - besluit 
 

De gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd, 

 

REGELGEVING: 

 De wijzigingen aan de statuten van projectvereniging Cultuurdijk. 

 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, meer bepaald: 
o Artikel 41, §2, 4° van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur met 

betrekking tot de bevoegdheden van de gemeenteraad met betrekking tot beslissingen 
inzake de vertegenwoordiging van de gemeente in agentschappen, instellingen, 
verenigingen en ondernemingen. 

o Deel 3, deelname in rechtspersonen en samenwerking, titel III, de intergemeentelijke 
samenwerking, artikels 388 en verder. 

OVERWEGINGEN:  

 De goedkeuring van de Raad van bestuur van de projectvereniging op 19 november 2018. 

 De mail van 15 januari 2019 in verband met de statutenwijziging van de projectvereniging 
Cultuurdijk. 

 De besprekingen in het college van burgemeester en schepenen op 12 februari 2019. 

 

BESLUIT met algemene instemming: 

Artikel 1: De gemeenteraad keurt de statutenwijziging van de projectvereniging Cultuurdijk goed. 

Artikel 2: Dit besluit wordt ter kennis gebracht aan Erfgoedcel Land van Dendermonde, Nijverheidsstraat 
3, 9200 Dendermonde. 

 

 
 

O.30 Intergemeentelijke samenwerking - Toerisme Scheldeland vzw - Aanstelling nieuwe 
vertegenwoordigers/bestuurders - besluit 
 

De gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd, 

 

REGELGEVING: 

 Statuten Toerisme Scheldeland vzw. 

 Artikel 41, §2, 4° van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur met betrekking 
tot de bevoegdheden van de gemeenteraad met betrekking tot beslissingen inzake de 
vertegenwoordiging van de gemeente in agentschappen, instellingen, verenigingen en 
ondernemingen. 

 Collegebeslissing van 5 februari 2019 met voorstel voor de aanduiding van de heer Tom 
Vermeire als vertegenwoordiger en de heer Koen Mettepenningen als plaatsvervanger. 

OVERWEGINGEN:  

 De gemeente Hamme is als effectief lid, lid van de algemene vergadering van Toerisme 
Scheldeland vzw. 

 De vernieuwing van de gemeenteraad op 3 januari 2019 zorgt ervoor dat de gemeente Hamme 
nieuwe vertegenwoordigers dient aan te duiden. 
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BESLUIT met algemene instemming: 

Artikel 1: De heer Tom Vermeire, schepen, wonende te 9220 Hamme, Wielstraat 60, wordt aangesteld als 
vertegenwoordiger namens de gemeente Hamme in de algemene vergadering van Toerisme Scheldeland 
vzw. 

Artikel 2: De heer Koen Mettepenningen, schepen, wonende te 9220 Hamme, Driegoten 12, wordt 
aangesteld als plaatsvervanger namens de gemeente Hamme in de algemene vergadering van Toerisme 
Scheldeland vzw. 

Artikel 3: De heer Tom Vermeire, schepen, wonende te 9220 Hamme, Wielstraat 60, wordt voorgedragen 
als kandidaat-bestuurder. 

Artikel 4: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Toerisme Scheldeland vzw. 

 
 
 

O.31 Intergemeentelijke samenwerking - Toerisme Oost-Vlaanderen vzw - afvaardiging gemeente - 
besluit 
 

De gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd, 

 

REGELGEVING: 

 Statuten Toerisme Oost-Vlaanderen vzw. 

 Artikel 41, §2, 4° van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur met betrekking 
tot de bevoegdheden van de gemeenteraad met betrekking tot beslissingen inzake de 
vertegenwoordiging van de gemeente in agentschappen, instellingen, verenigingen en 
ondernemingen. 

 Collegebeslissing van 22 januari 2019 met voorstel voor de aanduiding van de heer Tom 
Vermeire als vertegenwoordiger en de heer Koen Mettepenningen als plaatsvervanger. 

OVERWEGINGEN:  

 De gemeente Hamme is als effectief lid, lid van de algemene vergadering van Toerisme Oost-
Vlaanderen vzw. 

 De vernieuwing van de gemeenteraad op 3 januari 2019 zorgt ervoor dat de gemeente Hamme 
nieuwe vertegenwoordigers dient aan te duiden. 

 

BESLUIT met algemene instemming: 

Artikel 1: De heer Tom Vermeire, schepen, wonende te 9220 Hamme, Wielstraat 60, wordt aangesteld als 
vertegenwoordiger namens de gemeente Hamme in de algemene vergadering van Toerisme Oost-
Vlaanderen vzw. 

Artikel 2: De heer Koen Mettepenningen, schepen, wonende te 9220 Hamme, Driegoten 12, wordt 
aangesteld als plaatsvervanger namens de gemeente Hamme in de algemene vergadering van Toerisme 
Oost-Vlaanderen vzw. 

Artikel 3: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Toerisme Oost-Vlaanderen vzw. 
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O.32 Aanleg groene parking site Meulenbroek 
 

De gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd, 

 

Neemt akte van de vragen geagendeerd door raadslid T.Waterschoot, Open VLD. 
Neemt akte van zijn toelichting daarbij: 

  

"In het dossier van "de aanleg groene parking site Meulenbroek" (ID 8934) lezen we dat het nieuwe 
bestuur besliste om 19.300€ te betalen aan bosbehoudsbijdrage. Dit als compensatie voor het rooien van 
de bomen op de site Meulenbroek. "Dit is natuurlijk de gemakkelijkste weg, maar niet de beste oplossing. 

  

Zijn alle mogelijkheden om aan boscompensatie te doen bekeken? 
Welke zijn dan bekeken? 
Wat gaat het college doen om aldus nog aan boscompensatie te doen in de toekomst?" 

  

Het raadslid verwijst naar een tussenkomst van de N-VA-fractie in een gemeenteraad van 2015, waarbij 
de voorkeur werd gegeven aan het zelf op zoek gaan naar mogelijkheden voor boscompensatie, i.p.v. de 
gemakkelijkste weg te volgen van de betaling van een bosbehoudsbijdrage. 

  

Schepen van ruimtelijke ordening J.De Graef antwoordt dat destijds, bij de bouw van het jeugdcentrum, 
300m2 bos teveel werd gekapt. Dit werd gecompenseerd met bosaanleg in de Eendegaard. 
Thans zijn er in eigen gemeente geen terreinen meer beschikbaar voor boscompensatie - ook niet bij 
privé-eigenaars. Vandaar de keuze om een bosbehoudsbijdrage te storten. 
Daarnaast kijken we nog steeds uit naar eventuele mogelijkheden in de gemeente. 
De schepen licht toe dat de geplande parking wel degelijk een "groene parking" wordt met regen-
doorlatende bodem en een 40-tal bomen. 

  

Raadslid T.Waterschoot vraagt of de mogelijkheden achter "het Gelaag" werden onderzocht. 
Schepen J.De Graef antwoordt dat het hier privé-eigendom betreft; dat men bij voorkeur uitkijkt naar 
openbaar domein. 
Raadslid T.Waterschoot vraagt of daaromtrent contact werd opgenomen met de eigenaars. 
Schepen J.De Graef antwoordt van niet. 

 
 
 

O.33 Gratis publicatie in De Kleine Wuiten 
 

De gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd, 

 

Neemt akte van de vraag geagendeerd via raadslid T.Waterschoot, fractieleider Open VLD. 
Neemt akte van de toelichting van raadslid E. D'hooghe, Open VLD. 
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"Er werd een verzoek ingediend bij het college tot publicatie in "de kleine wuiten". 
Het college heeft positief ingestemd op dit verzoek en zal dus deze publicatie niet aanrekenen omdat de 
opbrengst van het evenement naar een lokaal goed doel gaat. 

  

Vraag: 
Kunnen alle verenigingen, die een evenement organiseren voor een lokaal goed doel, hier in de toekomst 
ook gebruik van maken? Komt er een reglement om duidelijke lijnen te trekken?" 

  

Burgemeester H.Vijt antwoordt dat ter zake het college een beslissing nam in analogie met de besluiten 
genomen in 2017 en 2018 (gelijkblijvend beleid)  - er werd daar verder niet over gediscussieerd in het 
college. 
De burgemeester stelt voor om dit verder te bespreken binnen het college, teneinde een kader uit te 
werken. 

 

 
 

O.34 Bestuursakkoord 2019-2024 
 

De gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd, 

 

Neemt akte van het punt geagendeerd door raadslid A.Onghena, Groen. 
Neemt akte van haar toelichting daarbij. 

  

"Bestuursakkoord 2019-2024 

De nieuwe meerderheid is nu 2 maand aan de slag. 
We gaan ervan uit dat deze meerderheid naast een verdeling van de schepenambten en andere 
mandaten ook een inhoudelijk akkoord gemaakt heeft. 
Er zijn immers heel wat uitdagingen in Hamme die moeten aangepakt worden en het komt de 
gemeenteraad toe om dit bestuursakkoord te kennen en te bespreken. 
Mijn vraag is om dit bestuursakkoord te bespreken op deze gemeenteraad en het bekend te maken aan 
de bevolking van Hamme." 

  

Burgemeester H.Vijt bevestigt dat er een akkoord werd afgesloten  - een visie op wat men de komende 
zes jaar zou willen realiseren. 
Ter vergelijking: zes jaar geleden, n.a.v. de nieuwe bestuursperiode, werd het bestuursakkoord aan de 
gemeenteraad voorgelegd in december 2013, samen met het meerjarenplan. 
Het is immers logisch dat het bestuursakkoord gekoppeld wordt aan het financiële. 
Trouwens, het huidige bestuursakkoord kan reeds worden gelezen op de sites van de 
meerderheidspartijen. 
We gaan het akkoord dus voorleggen aan de raad van december. 

  

Raadslid A.Onghena stelt vast dat in andere gemeenten het bestuursakkoord reeds werd besproken. 
Waarom staat het niet op zijn minst op de website van de gemeente? 
Burgemeester H.Vijt bevestigt dat het in december zal worden voorgelegd. 
Raadslid A.Onghena betreurt dit. Dit is immers rijkelijk laat om daaromtrent in dialoog te treden. 
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Raadslid F.Van Gaeveren, Open VLD begrijpt dat het bestuursakkoord dient te worden gekoppeld aan het 
financiële. Het is echter niet consequent  dat ondertussen schepenen in de pers uitpakken met allerhande 
projecten die nog niet financieel werden afgetoetst. 

 
 
 
De heer raadsvoorzitter verklaart de zitting gesloten. 
  
 
 
 
N.B.: Volgende stukken werden ter beschikking gesteld van de raadsleden: 
-Farys – verslag van het regionaal adviescomité domeindiensten Oost van 10 december 2018 
-Farys – RAC Oost – positief geadviseerde werken 20181210 
-Farys – RAC december 2018 
-DDS – nieuwsbrief beslissingen raad van bestuur 2019/01 
-TMVS dv – verslag van de raad van bestuur 20181219 
-TMVS dc – RVB – presentatie 20181219 
 
 
 
 

Gedaan te Hamme in zitting als ten hoofde. 
 
 
 
 
 

Namens de gemeenteraad: 
 
 
 
 
 
 
 

André Reuse Jan Laceur 
algemeen directeur raadsvoorzitter 

 


