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NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING
VAN 24/04/2019
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, Nadia
Dhooghe, gemeenteraadsleden
André Reuse, algemeen directeur
Verontschuldigd: /
Afwezig: /
Aanvankelijk verhinderd: /

De heer raadsvoorzitter opent de zitting.

OPENBAAR

O.1 Proces-verbaal van de vorige zitting - goedkeuring
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

Keurt het proces-verbaal van 27 maart 2019 met algemene instemming goed.

O.2 Centraal meldpunt - Jaarverslag 2018 - aktename
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, meer bepaald:
o artikel 41, 15° met betrekking tot de bevoegdheid van het vaststellen van een systeem
van klachtenbehandeling;
o artikels 302 en 303 met betrekking tot het organiseren van een systeem van
klachtenbehandeling en de voorwaarden waaraan dergelijk systeem moet voldoen.
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OVERWEGINGEN:
 De besprekingen in het college van burgemeester en schepenen van 2 april 2019.
 Het klachtenmeldpunt van de gemeente ontving in 2018 252 meldingen.
o Dit beperkte aantal meldingen ligt in lijn met de cijfers van 2017. De cijfers van het
meldpunt schetsen geen volledig beeld: rechtstreekse meldingen van burgers aan de
diensten worden immers niet geregistreerd via het meldpunt.
o 97% van de meldingen werd ingediend door inwoners van Hamme. Er werden 8
vragen/meldingen geregistreerd van mensen buiten Hamme.
o 94% van alle meldingen werd elektronisch overgemaakt. Slechts 5 inwoners kwamen
persoonlijk langs bij de communicatiedienst om hun melding te laten registreren.
o Van de 252 meldingen werden er 17 als 'klacht' geregistreerd, de overige zaken vielen
onder de categorie melding, vraag of suggestie. Drie klachten hadden te maken met de
gemeentelijke dienstverlening, zes klachten werden rechtstreeks doorgegeven aan
externe dienstverleners. Bij de overige acht klachten kwamen de gemeentediensten of
de politie tussen om tot een oplossing te komen of om melder door te verwijzen naar
de juiste instantie/organisatie.

AKTENAME:
Neemt akte van het jaarverslag 2018 van het Centraal Meldpunt.

O.3 Jeugdraad - afsprakennota gemeentelijke jeugdraad/gemeentebestuur - goedkeuring - besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 De afsprakennota tussen de gemeentelijke jeugdraad en het gemeentebestuur goedgekeurd
door de gemeenteraad in zitting op 27 maart 2013.
 De statuten van de gemeentelijke jeugdraad.
 Het decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid van 6 juli
2012.
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, meer bepaald:
o artikel 41, 13° met betrekking tot het inrichten van adviesraden en overlegstructuren;
o artikel 304 §3 met betrekking tot de organisatie van raden en overlegstructuren.
OVERWEGINGEN:
 De vraag van de algemene vergadering van de gemeentelijke jeugdraad in zitting dd. 18/11/2018
om de afsprakennota voor te leggen aan de nieuwe gemeenteraad.
 Het voorstel van de algemene vergadering van de jeugdraad om de bestaande afsprakennota
niet te wijzigen.

BESLUIT met algemene instemming:
De gemeenteraad keurt onderstaande afsprakennota goed tussen de gemeentelijke jeugdraad en het
gemeentebestuur:
1. Toepassingsveld van de afsprakennota
Artikel 1: Onderhavige afsprakennota bevat de uitvoeringsmodaliteiten van bovenvermeld decreet
betreffende de organisatie van het overleg en de advisering over alle aspecten van het gemeentelijke
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beleid die rechtstreeks gevolgen hebben voor de leefwereld van kinderen en jongeren in de gemeente
tussen het gemeentebestuur en de gemeentelijke jeugdraad van Hamme.
Artikel 2: De doelstelling, de samenstelling en de werking van de gemeentelijke jeugdraad is bepaald in de
statuten van de jeugdraad.

2. Omschrijving van de adviesfunctie
Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen kan de gemeentelijke jeugdraad om advies vragen
over alle aspecten van het beleid die rechtstreeks gevolgen hebben voor de leefwereld van kinderen en
jongeren, waaronder:


Het jeugdwerkbeleid.



Het jeugdwelzijnsbeleid.



Alle aspecten van het cultuurbeleid die gevolgen hebben voor de cultuurbeleving van kinderen
en jongeren.



Alle aspecten van het sportbeleid die gevolgen hebben voor de sportbeleving van kinderen en
jongeren.



Alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke infrastructuur en materialen
bestemd voor de uitvoering van het jeugdbeleid.



De beleidsintenties en de posten uit het gemeentelijk budget die op het jeugdbeleid
van toepassing zijn.

Artikel 4: De gemeentelijke jeugdraad kan steeds op eigen initiatief een advies uitbrengen over alle
aspecten van het jeugdbeleid in Hamme en ook over de beleidsmaatregelen ten aanzien van alle
levenssituaties van kinderen en jongeren in de gemeente.

3. Advies aanvragen door het gemeentebestuur
Artikel 5: Het college van burgemeester en schepenen stelt de adviesvraag aan de gemeentelijke
jeugdraad schriftelijk of mondeling. Een mondelinge vraag kan via de schepen voor jeugd of een
ambtenaar van de gemeentelijke jeugddienst. In het verzoek om advies wordt het onderwerp ervan
duidelijk en volledig aangegeven, eventueel aangevuld met de wettelijke en financiële randvoorwaarden,
indien nodig geacht voor het beantwoorden van de aanvraag. Het college van burgemeester en
schepenen deelt tevens de uiterste datum mee voor het verstrekken van het advies.
Artikel 6: Het college van burgemeester en schepenen zal de gemeentelijke jeugdraad steeds minimaal
een termijn van vier weken geven om advies uit te brengen, te rekenen vanaf de datum van ontvangst
van de adviesvraag door de voorzitter van de gemeentelijke jeugdraad. Slechts om uitzonderlijke redenen
en omwille van hoogdringendheid kan het college van burgemeester en schepenen deze termijn
gemotiveerd inkorten. In onderlinge afspraak tussen de gemeentelijke jeugdraad en het college van
burgemeester en schepenen kan de termijn ook verlengd worden.

4. Advies geven door de gemeentelijke jeugdraad
Artikel 7: De gemeentelijke jeugdraad bezorgt een advies steeds schriftelijk aan het college van
burgemeester en schepenen en vermeldt:


De argumentatie die geleid heeft tot de standpuntbepaling in het advies.



Een duidelijke weergave van het standpunt van de gemeentelijke jeugdraad.

Artikel 8: Het college van burgemeester en schepenen bezorgt de voorzitter van de gemeentelijke
jeugdraad een schriftelijke gemotiveerd antwoord op het advies van de jeugdraad binnen een termijn van
vier weken, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van het advies door de gemeentelijke jeugddienst.
In bepaalde omstandigheden kan het college deze termijn aanpassen.
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5. Informatie-uitwisseling
Artikel 9: Wanneer het college van burgemeester en schepenen de gemeentelijke jeugdraad om advies
vraagt, zal het bij de adviesvraag alle nodige informatie voegen, dewelke nodig geacht wordt voor het
verstrekken van het advies. De leden van de jeugdraad hebben het recht tot inzage in alle documenten
die betrekking hebben op het dossier tenzij er wettelijke bezwaren zijn en/of het gegevens van
persoonlijke of speculatieve aard bevat. Dit inzagerecht kan ook uitgeoefend worden via een ambtenaar
van de gemeentelijke jeugddienst.
Artikel 10: Wanneer de gemeentelijke jeugdraad op eigen initiatief een advies geeft, kan hij steeds
informatie opvragen aan het gemeentebestuur. Het college van burgemeester en schepenen
beantwoordt de informatievraag vanwege de jeugdraad binnen de tien werkdagen door de gevraagde
informatie ter beschikking te stellen, door de wettelijke bezwaren tegen de informatieverstrekking mee
te delen of gedeeltelijke of latere informatieverstrekking te motiveren.

6. Ondersteuning
Artikel 11: Het gemeentebestuur ondersteunt de gemeentelijke jeugdraad door:


Jaarlijks een budget voor de financiering van de werking van de jeugdraad op te nemen in het
exploitatiebudget van het gemeentebestuur. De controle van de aanwending van het budget zal
gebeuren door het college van burgemeester en schepenen;



De administratieve ondersteuning van de jeugdraad te verzekeren door:



Een ambtenaar van de gemeentelijke jeugddienst de opdracht te geven de vergaderingen van
het coördinatieteam en de algemene vergadering van de jeugdraad bij te wonen en bij voorkeur
het verslag te nemen. Wanneer de jeugddienst verhinderd is, zal het verslag genomen worden
door een lid van het coördinatieteam;



De uitnodiging voor de algemene vergadering minimum 7 werkdagen voorafgaand aan de
vergadering te versturen in samenspraak met de voorzitter en de verslagen ervan.

7. Communicatie over beslissingen t.a.v. jeugd
Artikel 12: Beslissingen of acties van het gemeentebestuur die rechtstreeks betrekking hebben op één of
meerdere jeugdwerkinitiatieven worden steeds en zo spoedig mogelijk gecommuniceerd naar de
desbetreffende jeugdwerkinitiatieven. Ook de gemeentelijke jeugddienst en de jeugdraad worden
hiervan op de hoogte gebracht.
Artikel 13: Beslissingen of acties van het gemeentebestuur die rechtstreeks gevolgen hebben voor de
leefwereld van kinderen en jongeren in de gemeente worden steeds en zo spoedig mogelijk
gecommuniceerd naar de gemeentelijke jeugddienst en de jeugdraad.
Artikel 14: Afschrift van deze beslissing wordt opgestuurd naar de gemeentelijke jeugdraad.

O.4 Jeugdraad - toetreding Jong Groen - besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,
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REGELGEVING:
 Het decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid van 6 juli
2012.
 De statuten van de gemeentelijke jeugdraad waarin in artikel 2 wordt bepaald dat de politieke
jongerenorganisaties die een actieve jeugdwerking kunnen aantonen binnen het grondgebied
van de gemeente en daarenboven een expliciete machtiging tot lidmaatschap verkrijgen van de
gemeenteraad lid kunnen worden van de gemeentelijke jeugdraad.
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, meer bepaald:
o artikel 41, 13° met betrekking tot het inrichten van adviesraden en overlegstructuren;
o artikel 304 §3 met betrekking tot de organisatie van raden en overlegstructuren.
OVERWEGINGEN:
 De bespreking van de aanvraag van Jong groen, afdeling Hamme, om als vast lid met stemrecht
in de gemeentelijke jeugdraad te zetelen op de Algemene Vergadering van de gemeentelijke
jeugdraad op 8 februari 2019.
 Het advies vanwege de gemeentelijke jeugdraad van 9 maart 2019 betreffende de toetreding
van Jong Groen, afdeling Hamme tot de gemeentelijke jeugdraad.
 Dat Jong-Groen hiervoor ook erkend dient te worden door de gemeenteraad.

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: De politieke jongerenbeweging Jong Groen wordt officieel erkend.
Artikel 2: De gemeenteraad verleent Jong Groen een expliciete machtiging tot lidmaatschap van de
gemeentelijke jeugdraad, zodat zij kunnen zetelen als vast lid met stemrecht, conform de statuten.
Artikel 3: Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Jong Groen Hamme en de gemeentelijke
jeugdraad.

O.5 Lokaal toewijzingsreglement sociale woningen - aanpassing - goedkeuring - besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode (meer bepaald artikel 95 3°)
bepaalt dat een toewijzingsreglement een lokale invulling kan geven aan de prioriteiten en
toewijzingsregels die de Vlaamse Regering vaststelt.
 Het sociaal huurbesluit (Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale
huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode van 12 oktober 2007 en Besluit
van de Vlaamse Regering tot wijziging van de reglementering betreffende het sociaal huurstelsel
en de overdracht van onroerende goederen van 6 februari 2009) dat van 1 januari 2008 voor de
toewijzing van sociale woningen de mogelijkheid van een eigen gemeentelijk
toewijzingsreglement voorziet.
 Het lokaal toewijzingsreglement, goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen
op 10 april 2012 en door de gemeenteraad op 25 april 2012.
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, meer bepaald artikels 40 en 41 met
betrekking tot de bevoegdheden van de gemeenteraad.
 De omzendbrief omtrent de opmaak van een lokaal toewijzingsreglement voor ouderen.
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OVERWEGINGEN:
 De gemeente heeft op het gebied van woonbeleid een regisseursrol en kan een rol spelen
binnen het eigen toewijzingsreglement.
 De opmaak en de toewijzing van het toewijzingsreglement komt tot stand in overleg met
relevante actoren met betrekking tot wonen.
 Na evaluatie binnen de sociale huisvestingsmaatschappij is gebleken dat een aanpassing
noodzakelijk is.
 De aanpassingen aan de lijst van woning beschikbaar voor senioren werd goedgekeurd op lokaal
woonoverleg van 4 april 2019 en op het college van 9 april 2019.
MONDELINGE TUSSENKOMSTEN:
 Voorstel raadslid M.Tokgoz, Groen; antwoord schepen K.Mettepenningen.

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: De aangepaste lijst met seniorenwoningen wordt goedgekeurd.
Artikel 2: Het aangepaste toewijzingsreglement wordt overgemaakt aan het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap,
Artikel 3: Een afschrift van dit besluit zal bezorgd worden aan de sociale verhuurders belast met de
uitvoering van het reglement.

Het voorstel van raadslid M.Tokgoz, Groen, om ook aan andere minderkansengroepen voorrang te geven,
i.h.b. aan de éénoudergezinnen, die zich ook vaak geen degelijk huis kunnen veroorloven, kan worden
overgemaakt aan De Zonnige Woonst.

O.6 Onderwijs - GKS Ondersteboven - opheffing vestigingsplaats Boteraard - goedkeuring - besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, inzonderheid:
o artikel 40 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
o deel 3, deelname van de gemeente in rechtspersonen en samenwerking.
 Decreet basisonderwijs van 25 februari 1997.
 Het besluit van de Vlaamse regering van 17 juni 1997 betreffende de programmatie- en de
rationalisatienormen in het gewoon basisonderwijs.
 De ministeriële omzendbrief BaO/97/10 betreffende programmatie- en de rationalisatienormen
in het gewoon basisonderwijs.
 Het protocolakkoord 2019.4 betreffende de opheffing vestigingsplaats Boteraard van 3 april
2019.
 Het verslag van de schoolraad van 5 december 2018.
 De collegebeslissingen van 2 april 2019.
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OVERWEGINGEN:
 GKS Ondersteboven vestigingsplaats Boteraard voldeed zowel op 1 februari 2018 als 1 februari
2019 niet aan de rationalisatienormen.
 GKS Ondersteboven geniet voor de vestigingsplaats Boteraard (schooljaar 2018-2019 en 20192020) genadejaren.
 De vestigingsplaats Boteraard kan tijdelijk maar voor één jaar worden ondergebracht in de
vestigingsplaats Kaaiplein.
 2 leerlingen die administratief zijn ingeschreven in de vestigingsplaats Boteraard kunnen worden
ingeschreven in de vestigingsplaats Kaaiplein.
MONDELINGE TUSSENKOMSTEN:
 Raadslid T.Waterschoot, Open VLD, antwoord schepen van onderwijs L.De Mey.

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: De vestigingsplaats Boteraard van de gemeentelijke kleuterschool Ondersteboven wordt
opgeheven vanaf 1 september 2019.

O.7 GECORO - samenstelling en aanduiden vertegenwoordigers politieke fracties- besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, meer bepaald:
o artikel 41, 13° met betrekking tot het inrichten van adviesraden en overlegstructuren;
o artikel 304 §3 met betrekking tot de organisatie van raden en overlegstructuren.
 Hoofdstuk III, Afdeling 3, Artikel 1.3.3 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 27 maart
2013 (en latere wijzigingen), hierna VCRO, over het gemeentelijke adviesorgaan ruimtelijke
ordening, hierna GECORO.
 De taken van de GECORO, zoals beschreven onder artikels 2.1.11 (gemeentelijk beleidsplan
ruimte), 2.2.18 en 2.2.21(gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen) en artikel 2.3.2
(gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen) van de VCRO.
 Besluit van de Vlaamse Regering van 19 mei 2000 (en latere wijzigingen) tot vaststelling van
nadere regels voor de samenstelling, de organisatie en de werkwijze van de provinciale,
intergemeentelijke en gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening.
 Besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 (en latere wijzigingen) tot vaststelling van een
deontologische code voor de leden van de provinciale en gemeentelijke commissies voor
ruimtelijke ordening.
 Gemeenteraadsbeslissing van 27 februari 2013 over de verdeling van mandaten over de diverse
geledingen binnen de GECORO.
 De ledenlijst van de huidige GECORO.
 Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 15 januari 2019.
 Gemeenteraadsbeslissing van 30 januari 2019 over de verdeling van de maatschappelijke
geledingen.
 Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 5 februari 2019 over de oproep
van deskundigen en kandidaten uit de maatschappelijke geledingen, alsook vertegenwoordigers
van de politieke fracties.
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Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 2 april 2019 met voorstel tot
hersamenstelling van de GECORO.
Gemeenteraadsbeslissing van 29 januari 2014 tot benoeming van Lies Moernaut als vaste
secretaris van de GECORO.

OVERWEGINGEN:
 Na de installatie van een nieuwe gemeenteraad wordt overgegaan tot de benoeming van een
nieuwe GECORO.
 De GECORO heeft een aantal specifieke opdrachten binnen ruimtelijke planningsprocessen en
kan daarnaast ook advies geven, opmerkingen maken of voorstellen doen over alle
aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening, op eigen initiatief of
op verzoek van het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad.
 De gemeenteraad beslist welke maatschappelijke geledingen binnen de gemeente worden
opgeroepen om één of meer vertegenwoordigers voor te dragen als lid van de GECORO.
 Het college is bevoegd voor het aanschrijven van de verenigingen en het voorbereiden van de
beslissingen van de gemeenteraad.
 De gemeenteraad benoemt de voorzitter, de leden, de plaatsvervangers en de vaste secretaris.
De gemeenteraad kan onder de leden een ondervoorzitter aanwijzen.
 De voorzitter en de vaste secretaris worden voorgedragen door het college van burgemeester en
schepenen.
 Naargelang het inwonersaantal wordt het verplicht aantal leden en het verplicht aantal
maatschappelijke geledingen binnen de Gecoro bepaald.
 Voor een gemeente als Hamme bedraagt het minimumaantal leden 9 en het maximumaantal 13.
 Er dienen minimaal 4 verschillende maatschappelijke geledingen opgeroepen te worden uit
onderstaande lijst:
o de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer milieu- en
natuurverenigingen;
o de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer verenigingen van
werkgevers of zelfstandigen met uitsluiting van verenigingen van handelaars of
landbouwers;
o de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer verenigingen van
handelaars;
o de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer verenigingen van
landbouwers;
o de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer verenigingen van
werknemers.
 Vanuit de politieke fracties kunnen eveneens vertegenwoordigers afgevaardigd worden. Dit
hoeven geen vaste vertegenwoordigers te zijn.
 Minimum één vierde van de leden, waaronder de voorzitter, zijn deskundigen inzake ruimtelijke
ordening. De overige leden zijn vertegenwoordigers van de voornaamste maatschappelijke
geledingen binnen de gemeente. Ieder lid, met uitzondering van de voorzitter, heeft een
plaatsvervanger.
De maatschappelijke geledingen die een lid voordragen, dragen tevens een plaatsvervanger
voor.
 De huidige GECORO telt 13 effectieve leden.
 Het college van burgemeester en schepenen besliste in haar zitting van 15 januari 2019 over te
gaan tot het hersamenstellen van de GECORO, het ledenaantal te behouden op 13 leden en aan
de gemeenteraad voor te leggen om de huidige verdeling van de maatschappelijke geledingen te
handhaven.
 De gemeenteraad besliste in haar zitting van 30 januari 2019 de verdeling van de
maatschappelijke geledingen als volgt te handhaven:
o Deskundige- voorzitter (1 effectief);
o Deskundigen (3 effectief + 3 plaatsvervangers);
o Afgevaardigde milieu- en natuur (1 effectief + 1 plaatsvervanger);
o Afgevaardigde land- en tuinbouw (1 effectief + 1 plaatsvervanger);
o Afgevaardigde jeugd (1 effectief + 1 plaatsvervanger);
o Afgevaardigde van werknemers (2 effectief + 2 plaatsvervangers);
2424 april 2019

152





o Afgevaardigde van bouw- ruimtelijke ordening (1 effectief + 1 plaatsvervanger);
o Vereniging van werkgevers (1 effectief + 1 plaatsvervanger);
o Vereniging van middenstand (2 effectief + 2 plaatsvervangers).
Er werd een oproep tot deskundigen gepubliceerd in de Kleine Wuiten, op de website van de
gemeente en op sociale media. Daarnaast werden verenigingen en deskundigen (architecten,
landmeters,...) aangeschreven. Aan de politieke fracties wordt gevraagd om de afvaardiging voor
te leggen aan de respectievelijke fractievergaderingen.
Het college nam in haar zittingen van 26 maart 2019 en 2 april 2019 akte van de ingekomen
kandidaturen:


o
o
o

o

o

o

o

o

Deskundige-voorzitter (1 effectief):
Afgevaardigde milieu- en natuur (1 effectief + 1 plaatsvervanger):
 Jan Saeys.
Deskundigen (3 effectief + 3 plaatsvervangers):
 Frederic Leleux.
 Kris De Sager.
 Kris Cornelis.
 David Martens.
 Giel Colman.
 Guy Van Gucht.
 Eva De Bock
 Karolien Mettepenningen
 Mark Vermorgen
 Evelien Thuysbaert
 Cedric Loret
 Benjamin Baeyens
 Bert De Vylder
 Nele Boel
 Andries Colman
 Via Natuurpunt:
 Georges De Troyer
 Via Velt:
 André Wauters
Afgevaardigde land- en tuinbouw (1 effectief + 1 plaatsvervanger):
 Via Algemeen Boerensyndicaat:
 Rita Van den Bossche.
 Via Landelijke Gilde:
 Geert De Baere.
 Via Boerenbond:
 Stijn Windey
 Renaat Claessens
Afgevaardigde jeugd (1 effectief + 1 plaatsvervanger):
 Via jeugdraad:
 Lars Vandesande (effectief).
 Jari De Nil (plaatsvervangend)
Afgevaardigde van werknemers (2 effectief + 2 plaatsvervangers):
 Via ACLVB:
 Guy Bogaert-De Clercq
 Linda Catrysse
 Via ACV Oost-Vlaanderen:
 Dave Dekens
 Leen Vandesande
Afgevaardigde van bouw-ruimtelijke ordening (1 effectief + 1 plaatsvervanger):
 Via Confederatie bouw:
 Trudo Quintelier (effectief).
 Jonas Quintelier (plaatsvervangend).
Afgevaardigde werkgevers (1 effectief + 1 plaatsvervanger):
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Via VOKA:
 Bart Malfliet
 Katrien Moens
o Afgevaardigde middenstand (2 effectief + 2 plaatsvervangers):
 Marc Rooms
 Via Unizo / Ondernemend Hamme:
 Michel De Geyter
 Via LVZ:
 Frederic Leleux
 Mathieu Weyn
 Sven Merckx
 Tom D'Hooghe
Het college formuleerde in haar zitting van 2 april 2019 een voorstel voor de hersamenstelling
van de GECORO, rekening houdende met de verdeling van de maatschappelijke geledingen en de
in het decreet lokaal bestuur vastgelegde man-vrouw verhouding:


o



















Deskundige-voorzitter (1 effectief):
 Jan Saeys.
Deskundigen (3 effectief + 3 plaatsvervangers):
 Eva De Bock (effectief).
 Nele Boel (effectief).
 Andries Colman (effectief).
 Karolien Mettepenningen (plaatsvervangend).
 Evelien Thuysbaert (plaatsvervangend).
 Bert De Vylder (plaatsvervangend).
Afgevaardigde milieu en natuur (1 effectief + 1 plaatsvervanger):
 Georges De Troyer (effectief).
 André Wauters (plaatsvervangend).
Afgevaardigde land- en tuinbouw (1 effectief + 1 plaatsvervanger):
 Stijn Windey (effectief).
 Renaat Claessens (plaatsvervangend).
Afgevaardigde jeugd (1 effectief + 1 plaatsvervanger):
 Lars Vandesande (effectief).
 Jari De Nil (plaatsvervangend).
Afgevaardigde van werknemers (2 effectief + 2 plaatsvervangers):
 Linda Catrysse (effectief).
 Leen Vandesande (effectief).
 Guy Bogaert-De Clercq (plaatsvervangend).
 Dave Dekens (plaatsvervangend).
Afgevaardigde van bouw-ruimtelijke ordening (1 effectief + 1 plaatsvervanger):
 Trudo Quintelier (effectief).
 Jonas Quintelier (plaatsvervangend).
Afgevaardigde werkgevers (1 effectief + 1 plaatsvervanger):
 Katrien Moens (effectief).
 Bart Malfliet (plaatsvervangend).
Afgevaardigde middenstand (2 effectief + 2 plaatsvervangers):
 Marc Rooms (effectief).
 Michel De Geyter (effectief).
 Frederic Leleux (plaatsvervangend).
 Sven Merckx (plaatsvervangend).

In de fractievergaderingen werd de afvaardiging van een politieke vertegenwoordiger
besproken.
Lies Moernaut blijft de vaste secretaris van de Gecoro, conform de gemeenteraadsbeslissing van
29 januari 2014.
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MONDELINGE TUSSENKOMSTEN:
 Raadslid A.Onghena, Groen; raadslid F.Van Gaeveren, Open VLD; antwoord schepen van
ruimtelijke ordening J.De Graef.
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,
Agnes Onghena, Mustafa Tokgoz, Gülcan Unan, Leo Van der Vorst, Mario Michils, Nadia Dhooghe), 3
stemmen tegen (Tom Waterschoot, Henri Peelman, Evelien D'hooghe), 1 onthouding (Frans Van
Gaeveren)


Motivering onthouding raadslid F.Van Gaeveren, Open VLD:

1.

Voor de geleding "werkgevers" werd enkel VOKA aangeschreven, niet de grootste
werkgeversvereniging in Hamme, met name de Businessclub Zwaarveld, wat tot een onvolledige
vertegenwoordiging van deze geleding leidt;

2.

van de geleding "middenstand" krijgt de grootste lokale vereniging geen effectieve
vertegenwoordiger; op die manier ondermijnt men de binding met de middenstand;

3.

het raadsdossier is onvolledig, in die zin dat de verplichte motiveringsnota bij de voorgedragen
deskundigen ontbreekt.

BESLUIT:
Artikel 1: De samenstelling van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, zoals voorgesteld
door het college van burgemeester en schepenen, goed te keuren:


Deskundige-voorzitter (1 effectief):
o









Jan Saeys.

Deskundigen (3 effectief + 3 plaatsvervangers):
o

Eva De Bock (effectief).

o

Nele Boel (effectief).

o

Andries Colman (effectief).

o

Karolien Mettepenningen (plaatsvervangend).

o

Evelien Thuysbaert (plaatsvervangend).

o

Bert De Vylder (plaatsvervangend).

Afgevaardigde milieu en natuur (1 effectief + 1 plaatsvervanger):
o

Georges De Troyer (effectief).

o

André Wauters (plaatsvervangend).

Afgevaardigde land- en tuinbouw (1 effectief + 1 plaatsvervanger):
o

Stijn Windey (effectief).

o

Renaat Claessens (plaatsvervangend).

Afgevaardigde jeugd (1 effectief + 1 plaatsvervanger):
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o

Lars Vandesande (effectief).

o

Jari De Nil (plaatsvervangend).

Afgevaardigde van werknemers (2 effectief + 2 plaatsvervangers):
o

Linda Catrysse (effectief).

o

Leen Vandesande (effectief).

o

Guy Bogaert-De Clercq (plaatsvervangend).

o

Dave Dekens (plaatsvervangend).

Afgevaardigde van bouw-ruimtelijke ordening (1 effectief + 1 plaatsvervanger):
o

Trudo Quintelier (effectief).

o

Jonas Quintelier (plaatsvervangend).

Afgevaardigde werkgevers (1 effectief + 1 plaatsvervanger):
o

Katrien Moens (effectief).

o

Bart Malfliet (plaatsvervangend).

Afgevaardigde middenstand (2 effectief + 2 plaatsvervangers):
o

Marc Rooms (effectief).

o

Michel De Geyter (effectief).

o

Frederic Leleux (plaatsvervangend).

o

Sven Merckx (plaatsvervangend).

Artikel 2: Mevr. Lies Moernaut te benoemen als vaste secretaris van de GECORO.
Artikel 3: Vanuit de politieke fracties volgende vertegenwoordigers af te vaardigen binnen de GECORO:


Voor CD&V: Jan Ketels.



Voor N-VA: An Geerinck.



Voor SP.A: Bjorn Fonck.



Voor Open VLD: Bert Boel.



Voor Groen: Patrick Sillis.



Voor Vlaams Belang: Hans Van den Broeck.

O.8 Verkeersraad - aanduiden vertegenwoordigers - besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,
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REGELGEVING:
 De statuten van de verkeersraad.
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, meer bepaald:
o artikel 41, 13° met betrekking tot het inrichten van adviesraden en overlegstructuren;
o artikel 304 §3 met betrekking tot de organisatie van raden en overlegstructuren.
OVERWEGINGEN:
 De vernieuwing van de gemeenteraad op 3 januari 2019.
 De zetelverdeling binnen de gemeenteraad.
 De voordracht van kandidaten van de diverse politieke partijen.
MONDELINGE TUSSENKOMSTEN:
 Toelichting schepen K.Mettepenningen; tussenkomst raadslid A.Onghena, Groen.

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: Herman Vijt, burgemeester, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van gemeente Hamme in
de verkeersraad.
Artikel 2: Koen Mettepenningen, schepen van verkeer en mobiliteit, wordt aangeduid als
vertegenwoordiger van de gemeente Hamme in de verkeersraad.
Artikel 3: Volgende personen worden aangeduid namens de politieke fracties:






Fractie: CD&V:
o

Kurt de Graef

o

Jan Coppieters

o

Thom Nelis

o

Jan Ketels

Fractie: N-VA:
o

Kim Van de Sande

o

Wim Berckmoes

Fractie: sp.a:
o





Fractie: Open VLD:
o

Jonna Warnderinck Vincke

o

Martine Vaneetvelde

Fractie: Groen:
o



Fatima Gokce

Eric De Clercq

Fractie: Vlaams Belang:
o

Leo Van der Vorst

Artikel 4: Volgende personen worden aangeduid namens de verenigingen en adviesraden:


Liberaal Verbond voor Zelfstandigen (LVZ): Tom De Looze



Unizo: Michel De Geyter



Fietsersbond: Fierens Christophe



Verkeersplatform: Colman Guy - Verkeersplatform plaatsvervanger: Geert De Baere



Cultuurraad: Marc Van Havere
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Jeugdraad: Cedric Cools-De Laet



Vereniging voor belangen van de minder validen: André Ternest



Seniorenraad: Luc Michiels



Politiecommissaris: Wim Van Kersavont



Politie - Hoofdinspecteur OGP/HPK - Coördinator Verkeersdienst: Thierry Jansen



Hulpverleningszone Oost - Postoverste Hamme: Paul Van der Cruyssen



Vergunningen - Afdelingshoofd: Lies Moernaut



Gemeentewerken - Afdelingshoofd: Bart Peeters



Dienst Gemeentewerken - coördinator uitvoering: Erik Vermeire



Mobiliteitsambtenaar: Benny Collier



Dienst Gemeentewerken - secretariaat: Anneken De Waele

Artikel 5: Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de verkeersraad.

O.9 EVA vzw Toerisme Hamme - aanduiden vertegenwoordigers - besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Gemeenteraadsbesluit van 18 december 2013 m.b.t. de omvorming van vzw Toerisme Hamme
naar een EVA vzw.
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, meer bepaald:
o artikel 42, §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 deel 3 met betrekking tot deelname in rechtspersonen en samenwerking;
o artikels 225 tot en met 229 met betrekking tot extern verzelfstandigde agentschappen
en 245 tot en met 247 met betrekking tot het gemeentelijk extern verzelfstandigd
agentschap in privaatrechtelijke vorm.
OVERWEGINGEN:
 De vernieuwing van de gemeenteraad op 3 januari 2019.
 De voordracht van kandidaten van de diverse politieke partijen.

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: Tom Vermeire, schepen van toerisme, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van gemeente
Hamme in de algemene vergadering van Eva vzw Toerisme Hamme, categorie A.
Artikel 2: Volgende personen worden aangeduid namens de politieke fracties, categorie B:


Fractie CD&V:
o

Freddy Huylenbroek

o

Christel Vanhoyweghen
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o

Vanessa Vanhoyweghen

o

Thom Nelis

Fractie N-VA:
o

Hilda Vijt

o

Mireille Lanotte

Fractie Sp.a:
o





Fractie Open VLD:
o

Guy Bogaert-De Clercq

o

Françoise De Laet

Fractie Groen:
o



Yentl Scheirs

Benny Farezijn

Fractie Vlaams Belang:
o

Carine Calluy

Artikel 3: Volgende personen worden aangeduid namens de verenigingen, categorie C:


Erik Vermeire



Erwin Schoors



André Van Lysebetten



Jacques Van Lysebetten



André Van Bossche



Georges De Troyer



Paul Engelbeen



Michel De Geyter



Pieter Maes



Leon Boel



Yvette Stassyns



Joeri Bauwens (enkel als lid van de algemene vergadering)

Artikel 4: Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de EVA vzw.

O.10

EVA vzw Gemeentelijke Sportcentra - aanduiden vertegenwoordigers - besluit

De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,
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REGELGEVING:
 Gemeenteraadsbesluit van 27 november 2013 m.b.t. de omvorming van vzw Gemeentelijke
Sportcentra naar een EVA vzw.
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, meer bepaald:
o artikel 42, §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 deel 3 met betrekking tot deelname in rechtspersonen en samenwerking;
o artikels 225 tot en met 229 met betrekking tot extern verzelfstandigde agentschappen
en 245 tot en met 247 met betrekking tot het gemeentelijk extern verzelfstandigd
agentschap in privaatrechtelijke vorm.
OVERWEGINGEN:
 De vernieuwing van de gemeenteraad op 3 januari 2019.
 De voordracht van kandidaten van de diverse politieke partijen.

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: Luk De Mey, schepen van sport, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van gemeente Hamme
in de algemene vergadering van EVA vzw Gemeentelijke Sportcentra, categorie A.
Artikel 2: Volgende personen worden aangeduid namens de politieke fracties, categorie B:






Fractie CD&V:
o

Hellmut Wagemans

o

Johan Robberecht

o

Kurt De Graef

o

Vanessa Vanhoyweghen

Fractie N-VA:
o

Walter Mertens

o

Gerrit Vermeir

Fractie Sp.a:
o





Fractie Open VLD:
o

Cindy Peelman

o

Thierry Huylenbroeck

Fractie Groen:
o



Nico Ruys

Jornt Van Houte

Fractie Vlaams Belang:
o

Gustaaf De Saeger

Artikel 3: Volgende personen worden aangeduid namens de verenigingen, categorie C:


Ygor De Bondt



André Van Aerde



André D’Hauwe



Romain Stevelinck
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Eric Mijs



Marc Straetman



Frans Van Raemdonck



Georges Van Goethem



Jacky Eeckhout



Freddy Lauwaert



Guy Ruys



Robby Van der Stock

Artikel 4: Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de EVA vzw.

O.11

EVA vzw Cultureel Centrum Jan Tervaert - aanduiden vertegenwoordigers - besluit

De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Gemeenteraadsbesluit van 27 november 2013 mbt de omvorming van vzw Jan Tervaert naar een
EVA vzw.
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, meer bepaald:
o artikel 40, §2;
o artikel 41, 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 Titel 3 met betrekking tot de extern verzelfstandigde agentschappen;
o artikels 225 tot en met 229 met betrekking tot extern verzelfstandigde agentschappen
en 245 tot en met 247 met betrekking tot het gemeentelijk extern verzelfstandigd
agentschap in privaatrechtelijke vorm.
OVERWEGINGEN:
 De vernieuwing van de gemeenteraad op 3 januari 2019.
 De voordracht van kandidaten van de diverse politieke partijen.
 De voordracht van de vertegenwoordigers namens de gebruikers door de Cultuurraad d.d. 9 april
2019.

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: Lotte Peeters, schepen van cultuur, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van gemeente
Hamme in de algemene vergadering van EVA vzw CC Jan Tervaert, categorie A.
Artikel 2: Volgende personen worden aangeduid namens de politieke fracties, categorie B:


Fractie CD&V:
o

Danny Poppe

o

Lien De Vos

o

Kristof Windey
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o




Fractie N-VA:
o

Hilde Redant

o

Marleen Van Lysebetten

Fractie Sp.a:
o





Eddy Stevelinck

Fractie Open VLD:
o

Rita Moernaut

o

Cisse Aerts

Fractie Groen:
o



Willy Van den Branden

Therese Vanderheyden

Fractie Vlaams Belang:
o

Mario Michils

Artikel 3: Volgende personen worden aangeduid namens de gebruikers, categorie C:
o

Christel Baert, Spurt 11, 9220 Hamme

o

Guy Bogaert, Spoorwegstraat 71, 9220 Hamme

o

Luc Bouillon, P. Vermeirelaan 36, 9220 Hamme

o

Philippe De Ridder, Geeststraat 78, 9220 Moerzeke

o

Veerle Joos, Kanunnik De Meyerlaan 1 A, 9220 Hamme

o

Thom Nelis, A. Van Heckelaan 8, 9220 Hamme

o

Yvette Stassyns, Neerstraat 12, 9220 Hamme

o

Marc Van Havere, Moerzekestraat 39, 9220 Hamme

o

Marianne Van Mullem, Rietstraat 2, 9220 Hamme

o

Edithe Van Remoortere, Vuurkruisenlaan 25, 9220 Hamme

o

Mark Vermorgen, Nieuwelaan 72 A, 9220 Hamme

o

Pat Vanderhaeghe, Moerheide 39, 9220 Hamme (enkel en uitsluitend aangesteld
tot lid van de Algemene Vergadering)

Artikel 4: Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de EVA vzw.

O.12

EVA vzw Ondernemend Hamme - aanduiden vertegenwoordigers - besluit

De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Gemeenteraadsbesluit van 30 april 2014 mbt de omvorming van vzw Toerisme Hamme naar een
EVA vzw.
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, meer bepaald:
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o
o

artikel 42, §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;
deel 3 met betrekking tot deelname in rechtspersonen en samenwerking;
artikels 225 tot en met 229 met betrekking tot extern verzelfstandigde agentschappen
en 245 tot en met 247 met betrekking tot het gemeentelijk extern verzelfstandigd
agentschap in privaatrechtelijke vorm.

OVERWEGINGEN:
 De vernieuwing van de gemeenteraad op 3 januari 2019.
 De voordracht van kandidaten van de diverse politieke partijen.

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: Tom Vermeire, schepen van lokale economie, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van
gemeente Hamme in de algemene vergadering van EVA vzw Ondernemend Hamme, categorie A.
Artikel 2: Volgende personen worden aangeduid namens de politieke fracties, categorie B:






Fractie CD&V:
o

Wouter Staljanssens

o

Frederic De Graef

o

Jurgen Van de Voorde

o

Kristof Windey

Fractie N-VA:
o

Kim Claus

o

Lode Baert

Fractie Sp.a:
o





Fractie Open VLD:
o

Miet Moernaut

o

Françoise De Laet

Fractie Groen:
o



Jacky Verspecht

Veerle Van Raemdonck

Fractie Vlaams Belang:
o

Leo Van der Vorst

Artikel 3: Volgende personen worden aangeduid namens de verenigingen, categorie C:




Namens de handelaars
o

Rooms Marc, Hooirt 71, 9220 Hamme

o

Meertens Menno, Sasdijk 1, 4554LJ Westdorpe – Nederland

o

Eyckerman Luc, Hoogstraat 16, 9220 Hamme

o

Puylaert Isabelle, Kerkstraat 23, 9220 Hamme

Namens Unizo
o

Michel De Geyter, Stationsstraat 43, 9220 Hamme

o

Jurgen Vande Voorde, Drapstraat 34, 9220 Hamme
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Namens LVZ
o

Iris Wuylens, Hoogstraat 25, 9220 Hamme

o

Wendy De Kinders, Geemstraat 147, 9220 Hamme

Namens VOKA
o



Geert Baert, Zonneke 5, 9220 Hamme

Namens de markt
o

Kitty Schelfhout, Verheyenplein 1 bus 101, 9130 Verrebroek-Beveren

Artikel 4: Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de EVA vzw.

O.13
EVA vzw Toerisme Hamme - algemene vergadering 23/05/2019 - goedkeuren agenda jaarrekening 2018 - besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, meer bepaald artikels 225 tot en
met 229 met betrekking tot extern verzelfstandigde agentschappen en 245 tot en met 247 met
betrekking tot het gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm.
 De gemeenteraadsbeslissing van 30 april 2014 betreffende de omvorming van de vzw Toerisme
Hamme naar een EVA vzw.
 De samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Hamme en de EVA vzw Toerisme Hamme.
 De statuten van de EVA vzw Toerisme Hamme.
OVERWEGINGEN:
 Het verslag van de revisor-commissaris.
 Het boekhoudkundig resultaat 2018.
 De agenda van de algemene vergadering van de EVA vzw Toerisme Hamme dd. 23/05/2019.
 De algemene vergadering van de EVA vzw Toerisme Hamme dient rekening te houden met de
instructies van de gemeenteraad (art. 246 decreet lokaal bestuur) zoals deze zullen worden
overgemaakt door de afgevaardigde.

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: Aan de afgevaardigde in de algemene vergadering van 23/05/2019 van de EVA vzw Toerisme
Hamme het mandaat te verlenen om in te stemmen met de voorgelegde agendapunten, meer bepaald:


Goedkeuring verslag algemene vergadering 04/12/2018



Aanvaarding en ontslagname leden



Aanstelling bestuurders



Kennisname verslag revisor over jaarrekening 2018



Goedkeuring jaarrekening 2018 & kwijting beheer 2018



Goedkeuring jaarverslag 2018
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Artikel 2: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de EVA vzw Gemeentelijke Toerisme
Hamme.
Artikel 3: Aan de revisor-commissaris van de EVA vzw Toerisme Hamme wordt kwijting verleend.

O.14
EVA vzw Cultureel Centrum Jan Tervaert - algemene vergadering 28 mei 2019 - goedkeuren
agenda - jaarrekening 2018 - besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Decreet dd. 28 januari 1974 betreffende het cultuurpact.
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, meer bepaald artikels 225 tot en
met 229 met betrekking tot extern verzelfstandigde agentschappen en 245 tot en met 247 met
betrekking tot het gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm.
 Gemeenteraadsbeslissing van 30 april 2014 betreffende de omvorming van de vzw Cultureel
Centrum Jan Tervaert naar een EVA vzw.
 Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Hamme en de EVA vzw Cultureel Centrum
Jan Tervaert.
 Statuten van de EVA vzw Cultureel Centrum Jan Tervaert.
OVERWEGINGEN:
 Het verslag van de revisor-commissaris.
 Het boekhoudkundig resultaat 2018.
 De agenda van de algemene vergadering van de EVA vzw Cultureel Centrum Jan Tervaert d.d.
28/05/2019
 De Algemene Vergadering van de EVA vzw Cultureel Centrum Jan Tervaert dient rekening te
houden met de instructies van de gemeenteraad (art. 246 decreet lokaal bestuur) zoals deze
zullen worden overgemaakt door de afgevaardigde.

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: Aan de afgevaardigde van de Algemene Vergadering van 28/05/2019 van de EVA vzw Cultureel
Centrum Jan Tervaert het mandaat te verlenen om in te stemmen met de voorgelegde agendapunten,
meer bepaald:


Goedkeuring verslag d.d. 03/12/2018



Installatie en aanstelling Raad van Bestuur: ontslag uittredende en aanvaarding nieuwe leden



Financiële aangelegenheden:



o

Verslag van de revisor over de rekening 2018

o

Goedkeuring resultaatrekening 2018 en balans 2018

o

Ontheffen verantwoordelijkheid Raad van Bestuur

Goedkeuring werkingsverslag 2018 CCJT

Artikel 2: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de EVA vzw Cultureel Centrum Jan
Tervaert.
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Artikel 3: Aan de revisor-commissaris van de EVA vzw Cultureel Centrum Jan Tervaert wordt kwijting
verleend.

O.15
EVA vzw Gemeentelijke Sportcentra Hamme - algemene vergadering 23 mei 2019 - goedkeuren
agenda - jaarrekening 2018 - besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, meer bepaald artikels 225 tot en
met 229 met betrekking tot extern verzelfstandigde agentschappen en 245 tot en met 247 met
betrekking tot het gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm.
 De gemeenteraadsbeslissing van 27 november 2013 betreffende de omvorming van vzw
Gemeentelijke Sportcentra Hamme naar een EVA vzw.
 De samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Hamme en de EVA vzw Gemeentelijke
Sportcentra Hamme.
 De statuten van de EVA vzw Gemeentelijke Sportcentra Hamme.
OVERWEGINGEN:
 Het verslag van de revisor-commissaris.
 Het boekhoudkundig resultaat 2018.
 De agenda van de algemene vergadering van de EVA vzw Gemeentelijke Sportcentra Hamme dd.
23 mei 2019.
 De algemene vergadering van de EVA vzw Gemeentelijke Sportcentra Hamme dient rekening te
houden met de instructies van de gemeenteraad (art. 246 decreet lokaal bestuur) zoals deze
zullen worden overgemaakt door de afgevaardigde.

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: Aan de afgevaardigde in de algemene vergadering van 23/05/2019 van de EVA vzw
Gemeentelijke Sportcentra het mandaat te verlenen om in te stemmen met de voorgelegde
agendapunten, meer bepaald:


Kennisname verslag revisor over de jaarrekening 2018



Goedkeuring jaarrekening 2018



Mededelingen door de voorzitter



Varia

Artikel 2: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de EVA vzw Gemeentelijke Sportcentra
Hamme.
Artikel 3: Aan de revisor-commissaris van de EVA vzw Gemeentelijke Sportcentra Hamme wordt kwijting
verleend.
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O.16
EVA vzw Ondernemend Hamme - algemene vergadering 8 mei 2019 - goedkeuren agenda jaarrekening 2018 - besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, meer bepaald artikels 225 tot en
met 229 met betrekking tot extern verzelfstandigde agentschappen en 245 tot en met 247 met
betrekking tot het gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm.
 De gemeenteraadsbeslissing van 30 april 2014 betreffende de omvorming van de vzw
Ondernemend Hamme naar een EVA vzw.
 De samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Hamme en de EVA vzw Ondernemend
Hamme.
 De statuten van de EVA vzw Ondernemend Hamme.
OVERWEGINGEN:
 Het verslag van de revisor-commissaris.
 Het boekhoudkundig resultaat 2018.
 De agenda van de algemene vergadering van de EVA vzw Ondernemend Hamme dd.
08/05/2019.
 De algemene vergadering van de EVA vzw Ondernemend Hamme dient rekening te houden met
de instructies van de gemeenteraad (art. 246 decreet lokaal bestuur) zoals deze zullen worden
overgemaakt door de afgevaardigde.

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: Aan de afgevaardigde in de algemene vergadering van 08/05/2019 van de EVA vzw
Ondernemend Hamme wordt gevraagd het mandaat te verlenen om in te stemmen met de voorgelegde
agendapunten, meer bepaald:


Goedkeuring vorig verslag



Goedkeuring jaarrekening 2018



Kwijting bestuurders boekjaar 2018



Goedkeuring jaarverslag 2018



Stand van zaken activiteiten



Varia

Artikel 2: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de EVA vzw Gemeentelijke Ondernemend
Hamme.
Artikel 3: Aan de revisor-commissaris van de EVA vzw Ondernemend Hamme wordt kwijting verleend.

O.17
EVA vzw Dienst 112 - algemene vergadering 25 april 2019 - goedkeuren agenda - jaarrekening
2018 - besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,
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REGELGEVING:
 De gemeenteraadsbesluiten van 24 mei 2017 waarbij de EVA vzw Dienst 112 Hamme werd
opgericht.
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, meer bepaald artikels 225 tot en
met 229 met betrekking tot extern verzelfstandigde agentschappen en 245 tot en met 247 met
betrekking tot het gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm.
OVERWEGINGEN:
 Het verslag van de revisor-commissaris.
 Het boekhoudkundig resultaat 20178.
 De agenda van de algemene vergadering van de EVA vzw Dienst 112 Hamme van 25 april 2019:
o Goedkeuring verslag vorige algemene vergadering (5 december 2018)
o Goedkeuring jaarrekening 2018
o Kennisname verslag revisor over de jaarrekening 2018
o Aanvaarding leden en benoeming bestuurders
o Dagelijks bestuur
o Algemene stand van zaken
 De algemene vergadering van de EVA vzw Dienst 112 dient rekening te houden met de
instructies van de gemeenteraad (art. 246 decreet lokaal bestuur) zoals deze zullen worden
overgemaakt door de afgevaardigden.

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: Aan de afgevaardigden in de algemene vergadering van 25 april 2019 van de EVA vzw Dienst
112 Hamme wordt gevraagd het mandaat te verlenen om in te stemmen met de voorgelegde
agendapunten, meer bepaald:


Goedkeuring verslag vorige algemene vergadering (5 december 2018)



Goedkeuring jaarrekening 2018



Kennisname verslag revisor over de jaarrekening 2018



Aanvaarding leden en benoeming bestuurders



Dagelijks bestuur



Algemene stand van zaken

Artikel 2: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de EVA vzw Dienst 112 Hamme.
Artikel 3: Aan de revisor-commissaris van de EVA vzw Dienst 112 Hamme wordt kwijting verleend.

O.18
Intergemeentelijke samenwerking - Erfgoedcel Land Van Dendermonde - jaarverslag en
definitief budget 2018 - kennisgeving - aktename
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
 Het meerjarenplan dat door de gemeenteraad werd goedgekeurd op 18 december 2013.
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Het decreet van 24 februari 2017 houdende de ondersteuning van cultureelerfgoedwerking in
Vlaanderen.
Het cultureel-erfgoedconvenant 2015-2020 Erfgoedcel Land van Dendermonde.
De statuten en het huishoudelijk reglement van de projectvereniging Cultuurdijk.
De goedkeuring van de Raad van Bestuur van Cultuurdijk op woensdag 13 maart 2019.
De kennisname van het college van burgemeester en schepenen op 26 maart 2019.

OVERWEGINGEN:
 Sinds november 2010 is Hamme lid van de Erfgoedcel Land Van Dendermonde, deel van
projectvereniging Cultuurdijk.
 Dit project werd verlengd middels het gemeenteraadsbesluit van 30 april 2014 voor het
cultureel-erfgoedconvenant 2015-2020 Erfgoedcel Land Van Dendermonde.
 De Raad van Bestuur van Cultuurdijk heeft op woensdag 13 maart 2019 het jaarverslag en
bijhorend definitief budget van 2018 goedgekeurd.
 Het college van burgemeester en schepenen nam op 26 maart 2019 kennis van het jaarverslag
en bijhorend definitief budget van 2018.

AKTENAME:
Enig artikel: Neemt kennis van het het jaarverslag en bijhorend definitief budget van 2018 van Erfgoedcel
Land Van Dendermonde.

O.19

Interlokale vereniging - Sociale economie Scheldeland – aanduiding afgevaardigde – besluit

De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Gemeenteraadsbesluit van 10 september 2014 m.b.t. de oprichting van een intergemeentelijke
samenwerking sociale economie Scheldeland.
 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 deel 3 met betrekking tot deelname in rechtspersonen en samenwerking.
OVERWEGINGEN:
 De hernieuwing van de gemeenteraad op 3 januari 2019.
 Het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de heer Tom Vermeire,
schepen van sociale economie hiervoor aan te duiden.

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: Tom Vermeire, schepen van sociale economie, af te vaardigen in het beheerscomité Sociale
economie Scheldeland, namens gemeente Hamme.
Artikel 2: Herman Vijt, burgemeester, aan te duiden als plaatsvervanger.
Artikel 3: Dit wordt meegedeeld aan de interlokale vereniging.
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O.20
Interlokale Vereniging Burensportdienst Schelde Durme Sport.Vlaanderen - jaarverslag en
financieel verslag 2018 en budget 2019 - goedkeuring - besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, met in het bijzonder artikels 40 en
41 met betrekking tot de bevoegdheden van de gemeenteraad.
 De gemeenteraadsbeslissing van 20 oktober 2004 houdende oprichting van de
'Intergemeentelijke samenwerking - Interlokale Vereniging Burensportdienst Schelde-Durme'.
 De beslissing van 9 november 2004 houdende de overeenkomst betreffende de oprichting van
een Interlokale Vereniging Burensportdienst Schelde-Durme en in het bijzonder op artikel 14 en
artikel 15 van deze overeenkomst.
 Gemeenteraadsbeslissing van 30 april 2014 betreffende de goedkeuring van de statutenwijziging
van de Interlokale Vereniging Burensportdienst Schelde-Durme.
 De gemeenteraadsbeslissing van 28 maart 2018 waarbij voor de Interlokale Vereniging
Burensportdienst Schelde-Durme de jaarplanning 2018 en de begroting 2018 wordt
goedgekeurd.
OVERWEGINGEN:
 De rekening en het jaarverslag van de Interlokale Vereniging moeten jaarlijks ter goedkeuring
voorgelegd worden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten (en aan de
provincieraad).
 De begroting wordt ter kennisname voorgelegd aan de gemeenteraden van de deelnemende
gemeenten.
 De jaarrekening (resultatenrekening en balans) en het jaarverslag worden goedgekeurd indien
de gewone meerderheid van de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en de
provincieraad ze goedkeuren.
 Dat de Interlokale Vereniging Burensportdienst Schelde-Durme de rekening aan de
participerende gemeenten uiterlijk binnen de zes maanden na afsluiting va het voorgaande
werkjaar bezorgt.
 Dat het eventueel positief resultaat van de rekening in de vereniging blijft en wordt aangewend
voor de realisatie van de doelstelling van de vereniging.

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: De gemeenteraad keurt goed het jaarverslag 2018 - de jaarplanning 2019 - de financiën 2018 en
budget 2019 van de Interlokale Vereniging Burensportdienst Schelde-Durme.
Artikel 2: Neemt akte van het verslag van het beheerscomité van 13 maart 2019.
Artikel 3: Afschrift hiervan wordt overgemaakt aan de sportdienst en de penningmeester van de
Interlokale Vereniging Burensportdienst Schelde-Durme.
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O.21
Intergemeentelijke samenwerking - TMVS dv - Algemene Vergadering 11 juni 2019 goedkeuren agenda - aanduiden mandaat 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 deel 3 met betrekking tot deelname in rechtspersonen en samenwerking.
OVERWEGINGEN:
 Het feit dat gemeente Hamme aangesloten is bij TMVS dv.
 De statuten van TMVS dv.
 De oproepingsbrief voor de algemene jaarvergadering van TMVS dv op 11 juni 2019, waarin de
agenda werd meegedeeld.

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de
algemene jaarvergadering TMVS dv van 11 juni 2019 en de daarbij behorende documentatie nodig voor
het onderzoek van de agendapunten:
1.

Toetredingen.

2.

Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018.

3.

a. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2018.
b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2018.

4.

Verslag van de commissaris (lid IBR).

5.

Verlenen van kwijting aan de bestuurders.

6.

In overeenstemming brengen van het register van de deelnemers.

7.

Statutaire benoemingen – raad van bestuur.

8.

Aanstelling commissaris (lid IBR).

9.

Varia en mededelingen.

Artikel 2: Rosschaert Jan, 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
gemeenteraad te behartigen op deze vergaderingen.
Artikel 3: Peelman Kim, gemeenteraadslid, wonende Kruisbeeldstraat 140 te 9220 Hamme,
kim.peelman@hotmail.com, wordt aangeduid als plaatsvervanger.
Artikel 4: De raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger/plaatsvervangend vertegenwoordiger op om
namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de algemene jaarvergadering van TMVS
dv vastgesteld op 11 juni 2019, te onderschrijven en haar/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 5: Een afschrift van dit besluit zal gestuurd worden:
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hetzij per post t.a.v. TMVS dv, p/a TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent.



hetzij per elektronische post, 20190611AVTMVS@farys.be.

O.22
Intergemeentelijke samenwerking - ZEFIER - Algemene Vergadering (jaarvergadering) 13 juni
2019 - goedkeuren agenda - aanduiden vertegenwoordiger - besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 De wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen, artikel 180, dat bepaalt
dat gemeenten rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen participeren in bedrijven voor productie,
vervoer en distributie van energie.
 De statuten van de cvba Zefier inzonderheid de artikelen 27 en 28.
 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 deel 3 met betrekking tot deelname in rechtspersonen en samenwerking.
OVERWEGINGEN:
 De uitnodiging bij brief van 18 maart 2019 tot de bijzondere algemene vergadering van de cvba
Zefier op 13 juni 2019.
 Het feit dat de gemeente vennoot is van de cvba Zefier.
 De documenten die bij de oproeping zijn gevoegd.
 Er zijn geen bezwaren voorhanden om de goedkeuring van de voorgelegde agendapunten te
weigeren.

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: Goedkeuring te hechten aan de agenda van de Algemene Vergadering (tevens jaarvergadering)
van Zefier op 13 juni 2019, zijnde:
1.

Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2017-2018.

2.

Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2017-2018.

3.

Goedkeuring van de jaarrekening 2017-2018 (balans, resultatenrekening, winstverdeling en
toelichting).

4.

Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor.

5.

Statutaire benoemingen.

Artikel 2: Lotte Peeters, schepen, aan te duiden als volmachtdrager van de gemeente om deel te nemen
aan Algemene Vergadering van de cvba Zefier op 13 juni 2019.
Artikel 3: Christel Vanhoyweghen, raadslid, aan te duiden als plaatsvervangend volmachtdrager van de
gemeente om deel te nemen aan de Algemene Vergadering van de cvba Zefier op 13 juni 2019.
Artikel 4: Aan afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan ZEFIER.
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O.23
Intergemeentelijke samenwerking - Spoor2 - aanduiden vertegenwoordigers in MWB en OTC
Spoor2 vzw - besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Gemeenteraadsbesluit van 25 juni 1997 waarbij de samenwerkingsovereenkomst tussen
Kringloopcentrum Spoortwee en gemeente Hamme werd goedgekeurd.
 Gemeenteraadsbesluit van 20 december 1999, waarbij akte genomen werd van de
statutenwijzigingen van Spoor Twee vzw Hamme, bestaande uit OTC (opleidings- en
tewerkstellingscentrum) en SWP (sociale werkplaats).
 Mededeling aan het college van burgemeester en schepenen op 12 januari 2016 m.b.t. de
naamswijziging van de sociale Werkplaats SpoorTwee naar Maatwerkbedrijf Spoor2 vzw,
afgekort MWB Spoor2.
 De statutenwijziging goedgekeurd in de Algemene Vergadering van MWB en OTC Spoor2 vzw
van 29 januari 2019.
 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 deel 3 met betrekking tot deelname in rechtspersonen en samenwerking.
OVERWEGINGEN:
 De algehele vernieuwing van de gemeenteraad op 3 januari 2019.
 De voordracht van kandidaten vanuit de meerderheidsfracties.
MONDELINGE TUSSENKOMSTEN:
 Raadslid A.Onghena, Groen; raadslid M.Michils, Vl.Bel.; raadslid T.Waterschoot, Open VLD;
antwoord schepen van sociale tewerkstelling T. Vermeire; antwoord raadslid Chr.Van
Hoyweghen, CD&V Hamme Moerzeke, voorzitter Spoor2; vraag raadslid A.Onghena, Groen.
STEMMING: Met 17 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),
10 onthoudingen (Frans Van Gaeveren, Tom Waterschoot, Henri Peelman, Evelien D'hooghe, Agnes
Onghena, Mustafa Tokgoz, Gülcan Unan, Leo Van der Vorst, Mario Michils, Nadia Dhooghe)


Motivering onthouding Groen door raadslid A.Onghena: het valt te betreuren dat de oppositie
geen vertegenwoordiging meer krijgt in deze voor de gemeente belangrijke organisatie. Raadslid
M.Michils, namens Vl.Bel. sluit zich hierbij aan.
Raadslid T.Waterschoot namens Open VLD sluit zich ook hierbij aan, daarbij bedenkingen
makend bij de recente statutenwijziging van Spoor 2 en het gebrek aan transparantie.

BESLUIT
Artikel 1: Worden afgevaardigd namens de meerderheid om de gemeente Hamme te vertegenwoordigen
in Spoor Twee vzw – OTC en MWB:


Christine Drieghe, christine.drieghe@hamme.be



André Raemdonck, raemdonck.andre@gmail.com

Artikel 2: Afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan de vzw Spoor Twee.
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O.24
Kerkbesturen behorend tot het Centraal Kerkbestuur Hamme - rekeningen 2018 - advies besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, i.h.b. artikels 54 en 56 m.b.t. de jaarrekening en eindrekening, gewijzigd bij decreet
van 6 juli 2012.
 Het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op
de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van
de erkende erediensten, gewijzigd bij besluiten van 14 december 2012 en 16 mei 2014, i.h.b.
artikel 39 tot en met 44.
 Het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de
boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit
van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de eredienst en van de centrale besturen van de eredienst,
gewijzigd bij besluit van 12 februari 2013.
 De afsprakennota voor de meerjarenplanning 2014-2019, goedgekeurd door de gemeenteraad in
zitting van 27 november 2013.
OVERWEGINGEN:
 De gecoördineerde indiening op 15 maart 2019 door het Centraal Kerkbestuur Hamme van de
jaarrekeningen 2018 van de kerkbesturen ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur Hamme.
 De besluiten van het college van burgemeester en schepenen in zitting van 2 en 16 april 2019.
 Overwegende dat de rekeningen sluiten met volgend resultaat:
saldo
saldo
saldo 2017
exploitatie
investeringen
investeringen
2018
2018
in euro
in euro
in euro
Sint Anna
747,60
66 664,78
6 129,24
15 826,23
H. Hart
2 922,11
-0,18
4 388,49
-0,18
Sint Jozef
0,93
0,00
1,01
0,00
OLV Zogge
1 420,54
0,00
1 942,01
7 415,18
H.Familie
4 724,71
0,00
265,53
0,00
Sint Martinus
3 998,93
0,00
2 136,64
0,00
Sint Pieter
2 996,75
16 330,12
5 433,30
15 890,24
Het verslag van het vormelijk en inhoudelijk nazicht met de oplijsting van de verplichte
documenten (bijlage die integraal deel uitmaakt van dit besluit) en de vaststellingen die deel
uitmaken van dit besluit, goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen in
zitting van 16 april 2019.
saldo 2017
rekening 2018
exploitatie
kerkbestuur
in euro



BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: De jaarrekeningen over het dienstjaar 2018 van de kerkfabrieken, behorend tot het Centraal
Kerkbestuur Hamme, worden gunstig geadviseerd met de opmerkingen van het verslag van het vormelijk
en inhoudelijk nazicht met de oplijsting van de verplichte documenten (bijlagen die integraal deel
uitmaken van dit besluit) en het verslag met de vaststellingen dat deel uitmaakt van dit besluit,
goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van 16 april 2019:
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saldo 2017
rekening
exploitatie
2018
kerkbestuur in euro
Sint Anna

saldo
saldo 2017
exploitatie
investeringen
2018
in euro
in euro

saldo
investeringen
2018
in euro

747,60

66 664,78

6 129,24

15 826,23

2 922,11

-0,18

4 388,49

-0,18

0,93

0,00

1,01

0,00

OLV Zogge

1 420,54

0,00

1 942,01

7 415,18

H.Familie

4 724,71

0,00

265,53

0,00

Sint
Martinus

3 998,93

0,00

2 136,64

0,00

Sint Pieter

2 996,75

16 330,12

5 433,30

15 890,24

H. Hart
Sint Jozef

Artikel 2: Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de heer Gouverneur van de Provincie OostVlaanderen.

O.25

Kerkfabriek Sint-Martinus - wijziging meerjarenplan 2014-2019 - goedkeuring - besluit

De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Het Eredienstendecreet van 7 mei 2004 en latere wijzigingen, in het bijzonder artikel 41 tot en
met 45.
 Het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op
de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van
de erkende erediensten, in het bijzonder artikel 6 tot en met 16.
 Het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de
boekhouding van de besturen van de eredienst.
OVERWEGINGEN:
 Het gewijzigde meerjarenplan 2014-2019 van de Kerkfabriek Sint-Martinus, behorend tot het
Centraal Kerkbestuur Hamme, ingediend door het Centraal Kerkbestuur Hamme op 15 maart
2019.
 De afsprakennota met het Centraal Kerkbestuur Hamme, goedgekeurd door de gemeenteraad in
zitting van 27 november 2013.
 Het gemeentelijk meerjarenplan 2014-2019.
 De beslissing van de Kerkraad Sint-Martinus van 22 januari 2019.
 Het positief advies van het erkend representatief orgaan over het gewijzigde meerjarenplan
2014-2019 van de Kerkfabriek Sint-Martinus van 12 maart 2019, ingediend door het Centraal
Kerkbestuur Hamme op 15 maart 2019.
 Er was geen overleg tussen het Centraal Kerkbestuur Hamme en het gemeentebestuur van
Hamme.
 De bijzondere omstandigheden van de noodzaak voor een wijziging van het meerjarenplan.
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MONDELINGE TUSSENKOMSTEN:
 Schepen van financiën, L.De Mey; bedenking raadslid M.Michils, Vl.Bel.

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: Het gewijzigde meerjarenplan 2014-2019 van de Kerkfabriek Sint-Martinus (ref. 06/01/2019
19:46), behorend tot het Centraal Kerkbestuur Hamme, goed te keuren, met volgende waarden voor de
gemeentelijke exploitatie- en investeringstoelage:
kerkbestuur
Sint-Martinus

exploitatie 2019
25 722,00 euro

investeringen 2019
0,00 euro

Artikel 2: Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de Provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen,
het Erkend Representatief Orgaan, het Centraal Kerkbestuur Hamme, de Kerkfabriek Sint-Martinus.

O.26

Kerkfabriek Sint-Martinus - budgetwijziging 2019/1 - aktename

De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Het decreet over de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten van 7 mei
2004 en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 48, 49 en 50 dat zegt dat de budgetwijzigingen
na het advies van het erkend representatief orgaan voor 15 september van het lopende jaar
gecoördineerd bij de gemeenteoverheid worden ingediend door het centraal kerkbestuur
waaronder de kerkfabrieken ressorteren.
 Het Besluit Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 over het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de eredienst en latere wijzigingen.
 Het Ministerieel besluit van 27 november 2006 met de modellen voor de boekhouding van de
besturen van de eredienst en latere wijzigingen.
 De Omzendbrief BB 2013/01 van 1 maart 2013 over de boekhouding van de besturen van de
eredienst.
 De afsprakennota met het Centraal Kerkbestuur Hamme, goedgekeurd door de gemeenteraad in
zitting van 27 november 2013.
 Het gemeentelijk meerjarenplan 2014-2019.
OVERWEGINGEN:
 De ingediende budgetwijziging 2019/1 (ref. 06/01/2019 19:29) met toelichting ingediend door
het Centraal Kerkbestuur Hamme op 15/3/2019.
 Er was geen overleg tussen het Centraal Kerkbestuur Hamme en het gemeentebestuur van
Hamme. De budgetwijziging werd ook niet gecoördineerd ingediend volgens de bepalingen van
het decreet en de afsprakennota.
 De bijzondere omstandigheden van de noodzaak voor een budgetwijziging.
 Het positief advies van het erkend representatief orgaan over de budgetwijziging 2019/1 van de
kerkfabriek Sint-Martinus van 12 maart 2019, overgemaakt door het Centraal Kerkbestuur
Hamme op 15 maart 2019.
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MONDELINGE TUSSENKOMSTEN:
 Schepen van financiën L.De Mey; bedenking raadslid M.Michils, Vl.Bel.

AKTENAME:
Artikel 1: Akte te nemen van de budgetwijziging 2019/1 van het kerkbestuur Sint-Martinus, met volgende
waarden:
kerkbestuur

exploitatie

Sint-Martinus

investeringen

25 722,00 euro

0,00 euro

Artikel 2.: Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan het Centraal Kerkbestuur Hamme, het
kerkbestuur Sint-Martinus en het representatief orgaan.

O.27

Riolerings- en wegeniswerken Sint-Martensommegangstraat - PV van ingebrekestelling

De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

Neemt akte van het punt geagendeerd door raadslid T.Waterschoot, fractievoorzitter Open VLD.
Neemt akte van de toelichting door raadslid H.Peelman, Open VLD:
"Riolerings- en wegeniswerken Sint-Martensommegangstraat - PV van ingebrekestelling.


Het verschil in de drukproeven , toelichting



De betaalde som van 1582.93€



Zekerheden naar de toekomst van deze weg ?"

Het raadslid voegt hierbij een aantal technische vragen en bedenkingen toe.

Neemt akte van het antwoord van raadsvoorzitter J.Laceur: Het betreft hier technische vragen die
ondertussen werden overgemaakt aan dienst gemeentewerken. Wegens het paasweekeinde konden de
antwoorden nog niet worden bezorgd, maar deze volgen nog.
Zoals ter zitting voorgesteld zullen de antwoorden worden bezorgd aan alle raadsleden.

Schepen van openbare werken K.Mettepenningen voegt daaraan toe dat het antwoord wat langer op zich
zal laten wachten, gezien de afwezigheid wegens ziekte van de bevoegde ambtenaar.
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O.28
Aanduiden vertegenwoordigers in de Raad van Bestuur van de Zonnige Woonst namens N-VA
en sp.a
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Gemeente Hamme is aandeelhouder in de sociale bouwmaatschappij De Zonnige Woonst c.v..
 De statuten van de sociale bouwmaatschappij De Zonnige Woonst c.v.
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, meer bepaald:
o artikel 42, §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 deel 3 met betrekking tot deelname in rechtspersonen en samenwerking.
OVERWEGINGEN:
 De hernieuwing van de gemeenteraad op 3 januari 2019.
 Het punt geagendeerd door raadslid J.Rosschaert, fractieleider sp.a en zijn toelichting daarbij:
"Graag voegen we volgend punt toe aan de raad van vandaag.
Aanduiden vertegenwoordigers in de Raad van Bestuur van de Zonnige Woonst namens N-VA en
sp.a.
Gezien de nieuwe samenstelling van de coalitie dient de Raad van Bestuur van de Zonnige
Woonst namens de gemeente aangepast te worden met vertegenwoordigers van de
meerderheid."
Concreet wordt voorgesteld om de mandaten van Rudiger Vervaet en Jean-Pierre Van der Vorst
in te trekken, en in hun plaats als nieuwe vertegenwoordigers aan te duiden:
o Robby Van der Stock (N-VA).
o André Raemdonck (sp.a).
MONDELINGE TUSSENKOMSTEN:
 Aansluitend vraagt raadslid L.Van der Vorst, namens Vl.Bel., meer inzage in de werking van deze
voor de gemeente belangrijke bouwmaatschappij. Een sterkere vertegenwoordiging van de
gemeenteraad zou verantwoord zijn.
Burgemeester H.Vijt antwoordt dat het aantal mandaten hoe dan ook moest dalen, ingevolge
het nieuwe decreet. Schepen K.Mettepenningen voegt daaraan toe dat Hamme niet de enige
gemeente - deelgenoot is, wat het aantal beschikbare mandaten voor onze gemeente verder
beperkt.

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: De mandaten van Rudiger Vervaet en Jean-Pierre Van Der Vorst worden ingetrokken.
Artikel 2: Worden aangeduid als afgevaardigden van gemeente Hamme om te zetelen in de raad van
bestuur van de sociale huisvestingsmaatschappij De Zonnige Woonst:


Robby Van der Stock.



André Raemdonck.

Artikel 3: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de sociale huisvestingsmaatschappij De
Zonnige Woonst.
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De heer raadsvoorzitter verklaart de zitting gesloten.
N.B.: Volgende stukken werden ter beschikking gesteld van de raadsleden:
-Blijdorp – statutenwijziging goedgekeurd op de algemene vergadering van 4 december 2018
-DDS – verslag van de buitengewone vergadering van 18 december, voorgezet op 21 februari 2019
-DDS – nieuwsbrief – beslissingen raad van bestuur 2019-04
- Verko – nieuwe raad van bestuur 22 maart 2019
-Verko – nieuwsbrief – beslissingen raad van bestuur 2019-03
-Westlede – verslag van de algemene vergadering van 19 maart 2019

Gedaan te Hamme in zitting als ten hoofde.

Namens de gemeenteraad:

André Reuse
algemeen directeur

Jan Laceur
raadsvoorzitter
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