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NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING 
VAN 22/05/2019 
 

 
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, Leo Van der Vorst, Mario Michils, Nadia Dhooghe, 
gemeenteraadsleden 
André Reuse, algemeen directeur 
 
Verontschuldigd: Gülcan Unan, gemeenteraadslid 
 
 

 
 
De heer raadsvoorzitter opent de zitting. 
  
Bij de aanvang van de zitting wordt één minuut stilte in acht genomen ter nagedachtenis van de moeder 
van raadslid A.Onghena, mevrouw Maria Colpaert. 
 

 

OPENBAAR 

 

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

De gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd, 

 

 

Keurt het proces-verbaal van 24 april 2019 met algemene instemming goed. 

  

Neemt akte, n.a.v. de bespreking van de notulen van vorige vergadering, van het voorstel van schepen 
T.Vermeire, namens het college, tot aanpassing van punt O.12 van vorige zitting (EVA vzw Ondernemend 
Hamme - aanduiden vertegenwoordigers). Er is immers een materiële fout in het dossier geslopen, met 
name de heer Jurgen Van de Voorde werd 2x aangeduid als vertegenwoordiger (voor CD&V en voor 
Unizo). Mits goedkeuring van de raad wordt dit aldus verbeterd: de heer Jurgen Van de Voorde blijft 
vertegenwoordiger voor Unizo; de heer Johan Robberecht wordt vertegenwoordiger voor CD&V. 
De raad keurt dit goed met algemene stemming. De notulen van de zitting van 24 april 2019, punt O.12, 
worden aldus aangepast. 
Opdracht aan het secretariaat om dit aldus uit te voeren.  
Overigens worden de notulen van vorige zitting goedgekeurd met algemene instemming. 

  

Aansluitend bij de bespreking van de notulen, vraagt raadslid H.Peelman, Open VLD, naar het antwoord 
op zijn vragen i.v.m. de drukproeven van de heraanleg St.Martensommegangstraat. Schepen 
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K.Mettepenningen antwoordt dat de bevoegde ambtenaar nog steeds afwezig is, waardoor het antwoord 
uitbleef. De raad geeft opdracht aan de dienst gemeentewerken om dit op te volgen en te gepasten tijde 
een antwoord te bezorgen.  

 
 

O.2 Retributiereglement gemeentelijke sportcentra - besluit 
 

De gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd, 

 

REGELGEVING: 

 Gemeenteraadsbesluit van 25 april 2018 betreffende het retributiereglement van de 
gemeentelijke sportcentra. 

 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, meer bepaald artikel 40 §3 met 
betrekking tot de gemeentelijke belastingen en retributies. 

 Bestuursdecreet van 7 december 2018. 

OVERWEGINGEN:  

 De gemeente Hamme beschikt over verschillende sportcentra. 

 Het is billijk en verantwoord dat voor het gebruik van deze sportcentra een retributie wordt 
geheven. 

 In het openluchtzwembad wordt een een total body workout georganiseerd op aangepaste 
supboards. Het deelnamegeld van €12 dient nog te worden opgenomen in het 
retributiereglement. 

MONDELINGE TUSSENKOMSTEN:  

 Vragen raadslid M.Tokgoz, Groen; antwoord schepen van sport L.De Mey. 

 

BESLUIT met algemene instemming: 

Artikel 1: Ten behoeve van de gemeente Hamme wordt er een retributie geheven op het gebruik 
van de gemeentelijke sportinfrastructuren. 

Artikel 2: Het bedrag van de retributie wordt vastgesteld als volgt: 

1. Gebruik sporthal Meulenbroek Hamme 

a) Grote zaal 

    EURO/UUR 

 Badminton 1 terrein 3,00/uur 

 Tafeltennis 1 tafel 2,50/uur 

 Prijs per zaaldeel 1/3 zaal 6/uur 

  1/2 zaal 12/uur 

  2/3 zaal 14/uur 

  3/3 zaal 18/uur 

 Competitieclubs: 75% vermindering voor gebruikers van overdekte gemeentelijke 
sportinfrastructuur die daarin zowel trainen als hun competitiewedstrijden voor een 
nationale of Vlaamse bond spelen en 75% vermindering voor de gezinssportfederatie op de 
retributies van de sporthal. 
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 Bij gebruik van de zaal met drankverbruik wordt een bedrag van 125,00 euro aangerekend 
bovenop de retributie. 

b) Kleine zaal 

  EURO/UUR 

 Om het even welke sporttak 6,00/uur 

 Bij gebruik van de zaal met drankverbruik wordt een bedrag van 125,00 euro aangerekend 
bovenop de retributie. 

c) Scholen 

 H. Hart 1150 euro/jaar 

 St. Jozef 1150 euro/jaar 

 PTI Hamme 1440 euro/jaar 

 Kleuterschool Ondersteboven 115 euro/jaar 

2. Gemeentelijk openluchtzwembad Hamme 

Toegangsprijzen 

 Tot en met 5 jaar Gratis 

 Vanaf 6 jaar tot en met 15 jaar 2,50 euro 

 Vanaf 16 jaar 3,50 euro 

 Scholen (beperkte uren) 1,20 euro 

 Groepen (min. 10 personen) 1,70 euro 

 Verminderingstarief (55-plus, leerkrachten, gezinnen met 
minimum 3 kinderen (te bewijzen door attest 
gezinssamenstelling), mindervaliden) 

2,50 euro 

 OK-pas: -16 jaar 1,00 euro 

 OK-pas: +16 jaar 1,50 euro 

 12 beurtenkaart OK-pas -16 jaar 10,00 euro 

 12 beurtenkaart OK-pas +16 jaar 12,00 euro 

 12 beurtenkaart verminderingstarief (55-plus, 
leerkrachten,gezinnen met minimum 3 kinderen (te bewijzen 
door attest gezinssamenstelling) , mindervaliden) 

25,00 euro 

 12 beurtenkaart jonger dan 16 jaar 25 euro 

 12 beurtenkaart vanaf 16 jaar 35 euro 

 5-beurtenkaart Hamse gezinnen met minimum 3 kinderen of 
meer ( te bewijzen door attest gezinssamenstelling) 

5,00 euro 

 Zwembrevet 1,20 euro 

 Seizoenskaart 60,00 euro 

 Gebruik zwembad door Hamse zwemclub 910,00 euro/jaar 

 Gebruik zwembaan jeugd door zwemclub buiten Hamme 6,00 euro per uur 
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 Gebruik zwembaan volwassenen door zwemclub buiten 
Hamme 

10,00 euro per uur 

 Start to swim 60,00 euro 

 Redderbijscholing 
gelijk aan kostende prijs 
voor gemeentebestuur 

 Body workout op SUP board (workout, toegangsgeld en 
verzekering) 

12,00 euro 

3. Gemeentelijke visvijvers Hamme (de Gespoelden + Meulenbroek) 

Prijzen visvergunningen: 

Toegangsprijzen in EURO: 

 Dagvergunning 4 euro 

 Enkele jaarvergunning 18 euro 

 Dubbele jaarvergunning 30 euro 

 Dagvergunning met OK-pas 1 euro 

 Jaarvergunning met OK-pas 4,50 euro 

 Dubbele jaarvergunning met OK-pas 7,50 euro 

4. Gemeentelijke sportkampen 

Lager onderwijs (6 tot 12 jarigen): 

 Sportkamp van 5 dagen 46,00 euro 

 Sportkamp van 5 dagen voor kinderen uit gezinnen met 3 of meer kinderen 41,00 euro 

 Sportkamp van 4 dagen 37,00 euro 

 Sportkamp van 4 dagen voor kinderen uit gezinnen met 3 of meer kinderen 33,00 euro 

 Sportkamp van 4 dagen met OK-pas 19,00 euro 

 Sportkamp van 5 dagen met OK-pas 23,00 euro 

Kleuteronderwijs (3 tot 6 jarigen): 

 Sportkamp van 5 dagen 23,00 euro 

 Sportkamp van 5 dagen voor kinderen uit gezinnen met 3 of meer kinderen 18,00 euro 

 Sportkamp van 4 dagen 18,00 euro 

 Sportkamp van 4 dagen voor kinderen uit gezinnen met 3 of meer kinderen 14,00 euro 

 Sportkamp van 4 dagen met OK-pas 8,00 euro 

 Sportkamp van 5 dagen met OK-pas 
10,00 euro 
 

 Sportkamp van 3 dagen 14,00 euro 

 Sportkamp van 3 dagen voor kinderen uit gezinnen met 3 of meer kinderen 11,00 euro 

 Sportkamp van 3 dagen met OK-pas 6,00 euro 
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Een terugbetaling bij niet of gedeeltelijke deelname kan enkel met een doktersattest. 

5. Wielerkampen 

Inschrijving wielerkampen gemeentelijke sportdienst: 

 4 dagen 50 euro/week (100 euro met huurfiets) 

 5 dagen 65 euro/week (115 euro met huurfiets) 

Een terugbetaling bij niet of gedeeltelijke deelname kan enkel met een doktersattest. 

6. Andere infrastructuur 

Prijzen per jaar: 

 Atletiekpiste (AC Hamme) 345 euro/jaar 

 TC '78 1380 euro/jaar 

 VP-terrein (Rugby) 185 euro/jaar 

 Siera 185 euro/jaar 

 Stille Vrienden 185 euro/jaar 

 Vlierkouter 185 euro/jaar 

 Robur 575 euro/jaar 

 Turnzaal gemeentelijke school Moerzeke 12 euro/uur 

7. Stafkaarten permanent mountainbikeparcours Hamme 

 2 euro. 

Artikel 3: Bovenvermelde prijzen zijn inclusief BTW. 

Artikel 4: De prijzen van de consumpties in de cafetaria van het gemeentelijk zwembad worden als 
volgt vastgesteld: 

 FRISDRANK 1,70 euro 

 BIEREN 1,70 euro 

 ZWARE BIEREN 3,00 euro 

 WARME DRANKEN 1,70 euro 

 SNOEP 1,30 euro 

 IJS 1,30 euro 

 BIG (chocolade - white - almond) of gelijkaardig 1,80 euro 

Artikel 5: Het gemeenteraadsbesluit van 25 april 2018 inzake de retributie op het gebruik van de 
gemeentelijke sportinfrastructuur, wordt opgeheven en vervangen door dit besluit. Ingeval van 
hoogdringendheid kan het college van burgemeester en schepenen beslissen om 
prijzen/vrijstellingen/verminderingen vast te stellen of toe te staan. Deze beslissing dient nadien 
bekrachtigd te worden door de gemeenteraad. 

Artikel 6: Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de hogere overheid. 
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O.3 Budget 2019 OCMW - aktename 
 

De gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd, 

 

REGELGEVING: 

 Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, meer bepaald op basis van de artikelen 150 en 156, alinea 4. 

 De artikelen 144 en volgende van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie 
van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 

 Het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus 
van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 

 Het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere 
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan en van de rekeningstelsels van de 
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 

 Het ministerieel besluit van 9 juli 2013 betreffende de digitale rapportering van gegevens van de 
beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn. 

 Het ministerieel besluit van 1 oktober 2010, aangepast met het besluit van 26 november 2012 
tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de 
toelichting ervan en de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn. 

 De omzendbrief KB/ABB 2018/2 van 20 juli 2018 betreffende de budgetten en de éénjarige 
meerjarenplannen 2019. 

OVERWEGINGEN:  

 Het artikel 145 van het OCMW-decreet bepaalt dat het tekort van het OCMW gedragen wordt 
via de gemeentelijke bijdrage. 

 De besluiten waarbij de gemeentelijke bijdrage aan het OCMW voor de jaren 2014-2019 werd 
vastgesteld. 

 Het budget werd gunstig geadviseerd door het college van burgemeester en schepenen op 4 
december 2018. 

 Het budget werd goedgekeurd door de raad van maatschappelijk welzijn van het OCMW op 13 
december 2018. 

MONDELINGE TUSSENKOMSTEN:  

 Vraag raadslid A.Onghena, Groen; antwoord burgemeester H.Vijt. 

 

AKTENAME 

Artikel 1: De gemeenteraad neemt kennis van het OCMW budget 2019. 

Artikel 2: Een afschrift van deze aktename wordt overgemaakt aan het OCMW. 
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O.4 Academie Hamme - academiereglement - goedkeuring - besluit 
 

De gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd, 

REGELGEVING: 

 Het decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41 met betrekking tot de bevoegdheden van de 
gemeenteraad. 

 Het decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs, artikels 3, 38, 58 en 60 
m.b.t. de inschrijvingsvoorwaarden en het academiereglement. 

OVERWEGINGEN:  

 De gemeente Hamme beschikt over een gemeentelijke academie voor muziek, woord en dans en 
over een gemeentelijke academie voor beeldend kunsten. 

 Het decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs verplicht een academiereglement voor 
elke academie. 

 Het academiereglement regelt de betrekkingen tussen het schoolbestuur en de leerlingen en 
desgevallend de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen of in rechte of in feite de 
minderjarige leerling onder hun bewaring hebben. 

 Het academiereglement moet een aantal verplichte elementen bevatten zoals bepaald in artikel 
58 van het decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs. 

 Het voorliggende academiereglement is gebaseerd op het model van academiereglement van de 
Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten. 

 De besprekingen in het college van burgemeester en schepenen in zitting van 7 mei 2019. 

 De wijzigingen in het academiereglement zijn het gevolg van wettelijke verplichtingen. Het 
vernieuwde academiereglement zal ter aktename worden voorgelegd aan de eerste vergadering 
van de vernieuwde academieraad (samengesteld tijdens de gemeenteraad van mei 2019). 

MONDELINGE TUSSENKOMSTEN:  

 Toelichting schepen L.De Mey. 

 

BESLUIT met algemene instemming: 
 

Artikel 1: Het bestaande academiereglement voor de gemeentelijke academies Hamme, goedgekeurd in 
de gemeenteraad van 23 mei 2018, wordt opgeheven bij de inwerking van dit reglement. 

Artikel 2: Het bijgevoegde academiereglement van toepassing op de gemeentelijke academie, muziek 
woord en dans en op de gemeentelijke academie voor beeldende kunsten wordt goedgekeurd en gaat in 
vanaf 1 juni 2019. 

Artikel 3: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de schooldirecties van de gemeentelijke 
academie voor muziek, woord en dans Hamme en aan de gemeentelijke academie voor beeldende 
kunsten Hamme. 

Artikel 4:Het academiereglement wordt bij elke inschrijving van een leerling en nadien bij elke wijziging, 
ter beschikking gesteld (op papier of via een elektronische drager) aan de meerderjarige leerling en de 
ouders van de minderjarige leerling, die ondertekenen voor akkoord. 
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O.5 Verbouwen Peperstraat 2 tot fietsenstalling - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - 
besluit. 
 

De gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd, 

 

REGELGEVING: 

 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, meer bepaald: 
o artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad, 
o artikels 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht. 

 De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen. 

 Het Bestuursdecreet van 7 december 2018. 

 De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, 
en latere wijzigingen. 

 De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 41, §1, 2° (de 
geraamde waarde excl. btw overschrijdt de drempel van € 750.000,00 niet). 

 Het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 

 Het KB van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en 
latere wijzigingen. 

OVERWEGINGEN:  

 Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 24 juli 2018 de 
ontwerpopdracht voor de opdracht “Verbouwen Peperstraat 2  tot fietsenstalling” toe te wijzen 
aan ABSCIS ARCHITECTEN BV BVBA, Jean-Baptiste De Ghellincklaan 2 te 9051 Sint-Denijs-
Westrem. 

 In het kader van de opdracht “Verbouwen Peperstraat 2  tot fietsenstalling” werd een bestek 
met nr. 2018917 opgesteld door de ontwerper, ABSCIS ARCHITECTEN BV BVBA, Jean-Baptiste De 
Ghellincklaan 2 te 9051 Sint-Denijs-Westrem. 

 De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 178.228,52 excl. btw of € 215.656,51 incl. 
21% btw (€ 37.427,99 Btw medecontractant). 

 Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. 

 De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2019, op budgetcode 
0119-00/2210100/IE2014-28 (ACT-1211). 

MONDELINGE TUSSENKOMSTEN:  

 Toelichting schepen K.Mettepenningen; vragen raadslid A.Onghena, Groen; antwoord schepen 
K.Mettepenningen. 

 

BESLUIT met algemene instemming: 

Artikel 1: Het bestek met nr. 2018917 en de raming voor de opdracht “Verbouwen Peperstraat 2  tot 
fietsenstalling”, opgesteld door de ontwerper, ABSCIS ARCHITECTEN BV BVBA, Jean-Baptiste De 
Ghellincklaan 2 te 9051 Sint-Denijs-Westrem worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden 
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 
€ 178.228,52 excl. btw of € 215.656,51 incl. 21% btw (€ 37.427,99 Btw medecontractant). 

Artikel 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. 

Artikel 3: De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. 
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Artikel 4: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2019, op budgetcode 
0119-00/2210100/IE2014-28 (ACT-1211). 

 
 

O.6 Dossier PPS (Hart van Hamme) - heraanleg deel Marktplein en Jagerstraat - zaak van de wegen - 
goedkeuring - besluit 
 

De gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd, 

 

REGELGEVING: 

 Het decreet van van 22 december 2017 over het lokaal bestuur. 

 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 27 maart 2009 en latere wijzigingen. 

 Artikel 31 van het Omgevingsvergunningendecreet houdende de beslissingsbevoegdheid van de 
gemeenteraad over de zaak van de wegen in vergunningsaanvragen die wegeniswerken 
omvatten. 

OVERWEGINGEN:  

 Het dossier, ingediend door Hart van Hamme, voor het bouwen van academie, bibliotheek, 
ondergrondse parking en appartementen + heraanleg openbaar domein op de percelen, 
kadastraal gekend als Afd. 2 sectie B, 870K / 890S / 032X / 871L / 031K2 / 890W / 891P / 871H / 
032Z / 871M / 031X / 890R / 871N / 890V / 031Y / 031S / 031Z / 031T / 891W en zonder nr., 
omvat eveneens een wijziging van de rooilijn van het Marktplein en de Jagerstraat en de 
(her)aanleg van het openbaar domein. 

 Het openbaar domein wordt (her)aangelegd in een gedeelte van de Jagerstraat, een gedeelte 
van de Meulenbroekstraat en het Marktplein (tussen rond punt en dekenij). 

 Het projectgebied is gelegen in het RUP Centrum, waarin ook de rooilijnen vastgelegd werden. 

 Het RUP Centrum werd goedgekeurd door de deputatie op 25 april 2013. 

 De aanvraag realiseert de reeds vastgestelde rooilijn grotendeels, maar wijkt wel af van het RUP 
ter hoogte van de percelen kadastraal gekend als  2de afdeling, sectie B, nr 890W (Marktplein 
22) en 890R (park naast academie). 

 De aanvraag tot omgevingsvergunning, ingediend door de Tijdelijke Handelsvereniging Hart van 
Hamme, op 26 december 2018 ingediend voor het bouwen van academie, bibliotheek, 
ondergrondse parking en appartementen + heraanleg openbaar domein op de percelen, 
kadastraal gekend als Afd. 2 sectie B, 870K / 890S / 032X / 871L / 031K2 / 890W / 891P / 871H / 
032Z / 871M / 031X / 890R / 871N / 890V / 031Y / 031S / 031Z / 031T / 891W en zonder nr.. 

 De afwijking van de in het RUP vastgestelde rooilijn vloeit voort uit het concept om het 
evenementenplein meer zichtbaar te maken en een omsloten groen pleintje te creëren aan de 
Jagerstraat en de school. 

 Er wordt daarom toepassing gemaakt van de afwijkingsbepalingen onder artikel 4.4.9 van de 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (handelingen in functie van algemeen belang). 

 Het advies van Farys d.d. 3 mei 2019. 
Het advies van Fluvius d.d. 16 maart 2019. 

 Er werd in het kader van de omgevingsvergunningsprocedure hydraulisch advies gevraagd aan 
Aquafin (nog niet ontvangen). 

 Er werd in het kader van de omgevingsvergunningsprocedure advies gevraagd aan de dienst 
gemeentewerken (nog niet ontvangen). 

 In de afgeleverde adviezen en gevraagde adviezen worden een aantal voorwaarden 
geformuleerd met betrekking tot de nutsvoorzieningen. 

 Het dossier zal na de beslissing van de gemeenteraad over de zaak van de wegen voorgelegd 
worden aan het college, die een beslissing zal nemen over de omgevingsvergunningsaanvraag. 

 Het openbaar onderzoek over deze omgevingsvergunningsaanvraag, georganiseerd van 13 maart 
2019 tot en met 11 april 2019. 
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MONDELINGE TUSSENKOMSTEN:  

 Vraag raadslid F.Van Gaeveren; antwoord schepen J.De Graef; vraag raadslid M.Michiels, Vl.Bel.; 
antwoord schepen J.De Graef; vragen raadslid A.Onghena, Groen; antwoorden schepen J.De 
Graef en schepen K.Mettepenningen. 

STEMMING: Met 21 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), 5 onthoudingen (Agnes 
Onghena, Mustafa Tokgoz, Leo Van der Vorst, Mario Michils, Nadia Dhooghe) 

 Motivering onthouding Groen door raadslid A.Onghena: Goedkeuring van de rooilijnen zou 
goedkeuring impliceren van het hele project, terwijl Groen blijft bij de eerder geformuleerde 
bezwaren. 

  

 Motivering onthouding Vl.Bel. door raadslid M.Michils: het voorliggende dossier is onvolledig; 
aldus kunnen we het niet goedkeuren. Vlaams Belang had van meet af aan bedenkingen bij 
bepaalde aspecten van het project. Bovendien hebben we nooit een antwoord gekregen op onze 
eerdere input. 

 

BESLUIT 

Artikel 1: De omgevingsaanleg met de gewijzigde rooilijn van Marktplein en Jagerstraat zoals voorzien in 
de aanvraag tot omgevingsvergunning met gemeentelijk dossiernummer 2018/00331/OMV, ingediend 
door Hart van Hamme, goed te keuren. 

Artikel 2: De voorwaarden die geformuleerd worden in de adviezen van Farys en Fluvius dienen te 
worden nageleefd. 

 
 

O.7 Intergemeentelijke samenwerking - IOED Schelde Durme - statutenwijziging en toetreding 
gemeente Wichelen - goedkeuring - besluit 
 

De gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd, 

 

REGELGEVING: 

 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur in het bijzonder artikel 404, m.b.t. 
projectverenigingen. 

 Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en latere wijzigingen, in het bijzonder artikel 3.3.1 
over de erkenning van een intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst (hierna: IOED). 

 Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 29 november 2016 houdende de 
principiële goedkeuring van het instappen van de gemeente Hamme in een IOED. 

 Beslissing van de gemeenteraad van 14 december 2016 om toe te treden tot de 
intergemeentelijke projectvereniging 'Regionaal Landschap Schelde Durme'. 

 Oprichtingsakte van de projectvereniging Regionaal Landschap Schelde-Durme, erkend als 
Intergemeentelijke Onroerenderfgoed Dienst (IOED) Schelde-Durme, die op 6 januari 2017 te 
Dendermonde verleden werd. 

 De statuten van de projectvereniging Regionaal Landschap Schelde-Durme voor de gemeente 
Berlare, Laarne, Wetteren, Zele, Dendermonde, Buggenhout, Hamme, Lebbeke. 

 Het voorstel tot wijziging van de statuten van de projectvereniging Regionaal Landschap Schelde-
Durme voor de gemeente Berlare, Laarne, Wetteren, Zele, Dendermonde, Buggenhout, Hamme, 
Lebbeke. 
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 Goedkeuring van de Raad van Bestuur van de projectvereniging op 18 maart 2019 over de 
wijzigingen aan de statuten. 

 Goedkeuring van de Raad van bestuur van de projectvereniging van 16 april 2019 over de vraag 
tot toetreding van de gemeente Wichelen tot de projectvereniging. 
 

OVERWEGINGEN:  

 De statuten van de projectvereniging Regionaal Landschap Schelde-Durme, erkend als 
Intergemeentelijke Onroerenderfgoed Dienst (IOED) Schelde-Durme, dienen te worden gewijzigd 
om de statuten in overeenstemming te brengen met het decreet lokaal bestuur dd. 22 december 
2017. 

 In de statuten dient eveneens de zetel van de vereniging te worden gewijzigd, wordt het werken 
met volmachten van bestuurders vastgelegd en wordt de procedure voor de toetreding van 
nieuwe leden gepreciseerd. 

 De wijziging van de statuten van de projectvereniging werd vooraf voorgelegd aan de Raad van 
Bestuur van de projectvereniging op 18 maart 2019 en werd daar reeds goedgekeurd. 

 Het college van burgemeester en schepenen van Wichelen heeft gevraagd om de gemeente 
Wichelen te laten toetreden tot de projectvereniging Regionaal Landschap Schelde-Durme. 

 De vraag van Wichelen werd goedgekeurd door de raad van bestuur van de IOED Schelde op 16 
april 2019. 

 In functie van de toetreding van de gemeente Wichelen, dienen de verschillende gemeenteraden 
van de aangesloten gemeenten hun goedkeuring te verlenen. 

 De nota van de erfgoedcoördinator met betrekking tot de vraag van de gemeente Wichelen. 

 De bespreking in het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Hamme op 7 mei 
2019. 

 

BESLUIT met algemene instemming: 

Artikel 1: In te stemmen met de toetreding van de gemeente Wichelen tot de projectvereniging Regionaal 
Landschap Schelde-Durme, erkend als Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst Schelde-Durme, met 
ingang van 1 januari 2020. 

Artikel 2: De voorgestelde statutenwijziging van de projectvereniging goed te keuren. 

Artikel 3: Dit besluit wordt overgemaakt aan de Projectvereniging Regionaal Landschap Schelde-Durme. 

 
 

O.8 Academieraad – aanduiden vertegenwoordigers – besluit 
 

De gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd, 

 

REGELGEVING: 

 Het gemeenteraadsbesluit van 27 februari 2013 m.b.t. de goedkeuring van het organiek 
reglement en de oprichting van de gemeentelijke adviesraad; dat hierin wordt vastgesteld dat in 
de adviesraad onder andere elf politieke mandatarissen zetelen, aangeduid door de 
gemeenteraad. 

 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. 

 Het decreet deeltijds onderwijs van 9 maart 2018, meer bepaald artikel 3, 2° m.b.t. de 
mogelijkheid tot oprichting van een academieraad - een niet verplicht participatieorgaan van 
leerlingen, betrokken personen, personeelsleden en de lokale gemeenschap dat het 
schoolbestuur adviseert over aangelegenheden die hen rechtstreeks aanbelangen. 
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 Het decreet deeltijds onderwijs van 9 maart 2018, meer bepaald artikel 111, §1, 3° m.b.t. de 
voorwaarden voor het verkrijgen van subsidiëring; o.a. beschikken over een inspraakbeleid rond 
de afstemming van het opleidingsaanbod en de werking van de academie op haar lokale 
culturele omgeving, in het bijzonder de amateurkunstbeoefening. 

OVERWEGINGEN:  

 De vernieuwing van de gemeenteraad op 3 januari 2019. 

 De zetelverdeling binnen de gemeenteraad. 

 De voordracht van kandidaten van de diverse politieke partijen. 

 Overeenkomstig art. 304 §3 van het decreet lokaal bestuur is ten hoogste twee derde van de 
leden van de raden en overlegstructuren die het gemeentebestuur adviseren, van hetzelfde 
geslacht. 

 Naar aanleiding van het decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds onderwijs wijzigt de 
'gemeentelijke adviesraad academie' naar een 'academieraad'. 

MONDELINGE TUSSENKOMSTEN:  

 Voorstel raadslid A.Onghena, Groen, i.v.m. de samenstelling van de academieraad. 

 

BESLUIT met algemene instemming: 

Enig artikel: Volgende personen worden aangeduid om te zetelen in de academieraad namens de 
politieke fracties: 

 Fractie: CD&V: 

o Freddy Huylenbroeck 

o Danny Poppe 

o Jean Berckmoes 

o Heidi Thierens 

 Fractie: N-VA: 

o Jan Laceur 

o Marleen Van Lysebetten 

 Fractie: sp.a: 

o Nicole Vercauteren - plaatsvervanger Jeroen Van Goethem 

 Fractie: Open VLD: 

o Frank Van Erum 

o Jean-Pierre Van der Vorst 

 Fractie: Vlaams Belang: 

o Leo Van der Vorst 

 Fractie: Groen: 

o Peggy Geerinckx - plaatsvervanger Cindy De Clercq 

 
 

O.9 CC Jan Tervaert en gemeentelijke openbare bibliotheek – beheersorgaan – aanduiden 
afgevaardigden – besluit 
 

De gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd, 
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REGELGEVING: 

 Het decreet dd. 28 januari 1974 betreffende het cultuurpact. 

 De gemeenteraadsbeslissing van 27 november 2013 betreffende de omvorming van de vzw CC 
Jan Tervaert naar een EVA vzw in privaatrechtelijke vorm. 

 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, meer bepaald:  
o Artikels 40 en 41 met betrekking tot de bevoegdheden van de gemeenteraad; 
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; 

o artikel 304 §3 met betrekking tot de organisatie van raden en overlegstructuren. 

OVERWEGINGEN:  

 Voor het gezamenlijke beheersorgaan van gemeenschapscentrum CC Jan Tervaert en de 
Gemeentelijke Openbare Bibliotheek dienen beheerders dienen te worden, overeenkomstig de 
Cultuurpactwetgeving en rekening houdend met de regelgeving m.b.t. het extern verzelfstandigd 
agentschappen in privaatrechtelijke vorm (EVA-vzw). 

 De kandidaten worden namens de gebruikers voorgedragen op advies van de Cultuurraad. 

 Het advies van de Cultuurraad d.d. 9 april 2019. 

 De vertegenwoordigers namens het gemeentebestuur worden voorgedragen door de politieke 
fracties vertegenwoordigd in de gemeenteraad, in verhouding tot de samenstelling van de 
gemeenteraad. De ingediende voordrachten vanuit de politieke fracties. 

 Voor een afvaardiging namens het gemeentebestuur dienen volgende verhoudingen te worden 
gehanteerd: 1 namens het gemeentebestuur, zijnde de schepen van cultuur. 

 

BESLUIT met algemene instemming: 

Artikel 1: Volgende afgevaardigden aan te stellen tot lid van het beheersorgaan van CC Jan Tervaert, 
namens de gebruikers: 

 Christel Baert, Spurt 11, 9220 Hamme 

 Guy Bogaert, Spoorwegstraat 71, 9220 Hamme 

 Luc Bouillon, P. Vermeirelaan 36, 9220 Hamme 

 Philippe De Ridder, Geeststraat 78, 9220 Moerzeke 

 Veerle Joos, Kanunnik De Meyerlaan 1 A, 9220 Hamme 

 Thom Nelis, A. Van Heckelaan 8, 9220 Hamme 

 Yvette Stassyns, Neerstraat 12, 9220 Hamme 

 Marc Van Havere, Moerzekestraat 39, 9220 Hamme 

 Marianne Van Mullem, Rietstraat 2, 9220 Hamme 

 Edithe Van Remoortere, Vuurkruisenlaan 25, 9220 Hamme 

 Mark Vermorgen, Nieuwelaan 72 A, 9220 Hamme 

Artikel 2: Zij oefenen deze bevoegdheid uit samen met de afgevaardigden die door de politieke fracties 
uit de gemeenteraad hiertoe worden aangesteld: 

 Namens CD&V Hamme-Moerzeke: Danny Poppe, Lien De Vos, Kristof Windey en Willy Van den 
Branden. 
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 Namens N-VA: Hilde Redant en Marleen Van Lysebetten. 

 Namens Sp.a: Eddy Stevelinck. 

 Namens Open VLD: Rita Moernaut en Cisse Aerts. 

 Namens Groen: Thérèse Van der Heyden. 

 Namens Vlaams Belang: Mario Michiels. 

Artikel 3: Mevrouw Lotte Peeters, schepen van cultuur, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van 
gemeente Hamme. 

Artikel 4: Het beheersorgaan zal het gemeentebestuur bijstaan bij het beheer van het 
gemeenschapscentrum en op vraag van het gemeentebestuur of op eigen initiatief adviezen uitbrengen 
over alle aangelegenheden betreffende het beheer van het gemeenschapscentrum. 

Artikel 5: Dit beheersorgaan vormt zowel de Raad van Bestuur van de EVA vzw CC Jan Tervaert als het 
beheersorgaan van de gemeentelijke openbare bibliotheek. 

Artikel 6: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de Cultuurraad. 

 
 

O.10 Cultuurraad - aanduiden vertegenwoordigers - besluit 
 

De gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd, 

 

REGELGEVING: 

 Het decreet van 28 januari 1974 betreffende het cultuurpact. 

 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 hernieuwing van de gemeenteraad op 3 januari 2019. 

 Het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de schepenen Lotte Peeters en 
Jan De Graef aan te duiden als ambtshalve waarnemers vanuit het gemeentebestuur. 

 Het advies van de Cultuurraad op 9 april 2019. 

 De voordracht van kandidaten uit de verschillende verenigingen en organisaties. 

 

BESLUIT met algemene instemming: 

Artikel 1: Schepenen Lotte Peeters en Jan De Graef worden aangeduid als ambtshalve waarnemers vanuit 
het gemeentebestuur. 

Artikel 2: Volgende verenigingen of organisaties (met hun respectievelijke afgevaardigde) aan te stellen 
tot lid van de Cultuurraad: 

Cultuur - algemeen:  

 Cultureel Centrum Jan Tervaert - Brigitte Verelst 

 Bibliotheek - Katrien Schroyens 

Beeldende kunsten: 

 Fotoclub Moedoka - Rudy Mettepenningen 

 Academie Beeldende kunsten - Wim Smet 
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 Fotokring Imago - Marc Van Cauteren 

 Kunstkring Pogen - Joseph De Wolf 

 IdCollectief - Freddy Huylenbroeck 

Erfgoed: 

 Heemkring Osschaert - André Van Bossche 

 Nationale Strijdersbond Hamme - Benny Boodts 

 Die Hamse Wuitens - Eduard Van Goethem 

 Koninklijke Hamse Filatelieclub - Luc Van Bogaert 

Podiumkunsten: 

 Ongehoord VZW - Pat Vanderhaeghe 

 SuperStation - Tom Moortgat 

 Academie muziek, woord & dans - Raf Vandermeulen 

 Canto Corale - Marc Uyttenhove 

 Canta Murceka - Therese Hurckmans 

 Cantamabile - Dirk Van Bogaert 

 De Scheldegalm - Philippe De Ridder 

 De StemBand - Koen Braem 

 Familiakoor - Stany Tassent 

 Canturio - Nele Straetman 

 Maggiolata - François Waterschoot 

 Meulenbroekkoor - Marcel Vanhoyweghen 

 Sint-Jozefcantorij - Kris De Ruysscher 

 Sint-Renildekoor - Marc Gerlo 

 VZW Cantoribus - Jan Van Dender 

 Sint-Lutgardiskoor - Staf Willocx 

 The Carpet Crooners - Katrien De Cock 

 Hamme Zomert - Christoff Van Gaeveren 

 Hamse Concertband - Nicole Van Cauteren 

 Harmonie Kastel - Tineke Seghers 

 Koninklijke Katholieke Harmonie Kunst Na Arbeid - Luc Van Hecke 

 Koninklijke Harmonie Eendracht Moerzeke - Philip Windey 

 KKH D.E.N.K. & Vermaak - Chris De Smet 

 K.T.T.A.K.- Debbie Verhaeghen 

 K.T.V.G.E.E. - Erik Vermeire 

 Toneelgezelschap Schakels - Chris De Smet 

Sociaal-cultureel werk: 

 Boekenweekend VZW - Jean-Pierre De Clercq 
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 Davidsfonds Hamme - Paul De Cock 

 Davidsfonds Moerzeke - Peter Verschelden 

 Femma Hamme Centrum - Sofie Smet 

 Femma Heilig Hart - Diane Verest 

 Femma Moerzeke - Nicole Thierens 

 Filip De Pillecyncomité - Roger De Vos 

 Katholieke gepensioneerden Kastel - Madeleine Wauters 

 Gezinsbond Moerzeke & Kastel - Paul Windey 

 Hamse Turkse Vereniging - Mustafa Tokgoz 

 KVLV Hamme Centrum - Marleen Van Der Donckt 

 KVLV Heilige Familie - Els De Geest 

 KVLV Kastel - Lucrese Rooms 

 KVLV Moerzeke - Karin De Clercq 

 KVLV Sint-Anna - Gaby Van Hecke 

 KVLV Zogge - Bea Wauters 

 KWB Heilig Hart - André Van Kerckhove 

 KWB Moerzeke - Frank De Dyn 

 KWB Hamme Center - Frans De Clippeleir 

 Kultureel Komitee - Linda Van den Branden 

 Landbouwcomice Hamme - André Vehent 

 Landelijke gilde Hamme Centrum - Marc Scheirs 

 Landelijke gilde Moerzeke - Rudy Mettepenningen 

 Landelijke gilde Kastel - Guido Wuytack 

 Liberale vrouwen Het Korenbloempje - Maria Straetman 

 Markant Hamme-Moerzeke - Katrien Leloup 

 Natuurpunt VZW - Georges De Troyer 

 Neos Hamme - Ann Bruggeman 

 Okra Heilig Hart - Josée Thomas 

 Okra Hamme Centrum - Guido Everaert 

 Okra Heilige Familie - Julienne Van de Velde 

 Okra Moerzeke - Jozef Philips 

 Samana Hamme Centrum - Annie Van Haver 

 Samana Hamme Sint-Anna - Mariette Eeckhoudt 

 VZW The Black Hawks - Eddy Aerts 

 VELT - Betsy Heirwegh 

 VIVA SVV Hamme - Nicole Van Cauteren 

 Vriendenkring PTI - Guy Bogaert 
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 VZW Ringtheater Hamme - Tjen De Munck 

 Tirolerfest - Johan Goossens 

 Vl@s - Vlaams actieve senioren - Walter Peeters 

Artikel 3: Volgende individueel geïnteresseerden als deskundige aan te stellen tot lid van de Cultuurraad: 

Cultuur - algemeen: 

 Christel Baert, ondervoorzitter cultuurraad 

 Marc Van Havere, voorzitter cultuurraad 

 Yvette Stassyns 

 Melissa Van der Stock 

 Frank Van Erum 

 Gülcan Unan 

 Lutgarde Bogaert 

 Cisse Aerts 

 Yentl Scheirs 

Erfgoed: 

 Paul Engelbeen 

 Freddy Huylenbroeck 

 André Van Bossche 

 Mark Vermorgen 

 Willy Van Den Branden 

Beeldende kunsten: 

 Wim Smet 

 Dimitri Cambier 

 Helga Smet 

 Luc Van den Branden 

 Eddy Stevelinck 

 Chris Van Osselaer 

Podiumkunsten: 

 René Van Puyenbroeck 

 Marcel Vanhoyweghen 

Sociaal-cultureel werk: 

 Christel Vanhoyweghen 

 Fatima Gökce 

Artikel 4: Dit wordt meegedeeld aan de cultuurraad. 
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O.11 Jeugdraad - aanduiden vertegenwoordiger - besluit 
 

De gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd, 

 

REGELGEVING: 

 De statuten van de gemeentelijke jeugdraad, meer bepaald artikels 5 en 6, met betrekking tot de 
aanduiding vanuit het gemeentebestuur. 

 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 vernieuwing van de gemeenteraad op 3 januari 2019. 

 Eén vertegenwoordiger namens het gemeentebestuur kan afgevaardigd worden in de jeugdraad. 

 Het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de schepen van jeugd af te 
vaardigen namens het gemeentebestuur. 

 

BESLUIT met algemene instemming: 

Artikel 1: Mevrouw Lotte Peeters, schepen van jeugd, wordt afgevaardigd namens het gemeentebestuur 
om te zetelen in de jeugdraad. 

Artikel 2: Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de gemeentelijke jeugdraad. 

 
 

O.12 Intergemeentelijke samenwerking - INTERGEM - algemene vergadering 20 juni 2019 - 
goedkeuren agenda - vaststellen mandaat vertegenwoordiger - besluit 
 

De gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd, 

 

REGELGEVING: 

 Artikel 432, alinea 3 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, waarbij 
bepaald wordt dat de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een algemene 
vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te 
wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de 
vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering. 

OVERWEGINGEN:  

 Gemeente Hamme is voor één of meerdere activiteiten aangesloten bij de opdrachthoudende 
vereniging Intergem. 

 Gemeente Hamme werd per aangetekend schrijven van 30 april 2019 opgeroepen om deel te 
nemen aan de algemene vergadering, tevens jaarvergadering van Intergem die op 20 juni 2019 
plaatsheeft in het Kasteel van Lebbeke, Leo Duboisstraat 41 te 9280 Lebbeke. 

 Een dossier met documentatiestukken werd aan de gemeente Hamme per brief van 30 april 
2019 overgemaakt. 
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BESLUIT met algemene instemming: 

Artikel 1: Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Algemene Vergadering tevens 
jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Intergem d.d. 20 juni 2019: 

1. Kennisneming verslagen Intergem van de raad van bestuur en van de commissaris over het 
boekjaar 2018. 
2. Goedkeuring van de jaarrekening Intergem afgesloten op 31 december 2018 (balans, 
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels). 
3. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale 
bestuurscomités en de commissaris Intergem met betrekking tot het boekjaar 2018. 
4. Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging tijdens 
de vorige 6 jaar en het ondernemingsplan 2019-2014. 
5. Aanbod OV 2.0 – uitbreiding activiteiten. 
6. Statutaire benoemingen. 
7. Statutaire mededelingen. 

Artikel 2: De vertegenwoordiger van de gemeente Hamme, Herman Vijt (plaatsvervanger Tom Vermeire), 
die zal deelnemen aan de Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende 
vereniging Intergem op 20 juni 2019 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou 
worden), op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad 
van heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing. 
 
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 
Intergem, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e-mailadres 
vennootschapssecretariaat@fluvius.be. 

 
 

O.13 Intergemeentelijke samenwerking - EthiasCo cvba - gewone algemene jaarvergadering 13 juni 
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 deel 3 met betrekking tot deelname in rechtspersonen en samenwerking. 

OVERWEGINGEN:  

 Wegens de vernieuwing van de gemeenteraad op 3 januari 2019 dient gemeente Hamme een 
nieuwe vertegenwoordiger en plaatsvervanger dient aan te duiden voor het bijwonen van de 
Algemene Vergaderingen van verzekeringsmaatschappij Ethias. 

 De uitnodiging dd. 29 april 2019 vanwege Ethias voor de Algemene jaarvergadering van 13 juni 
2019. 

 Het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om Luk De Mey, schepen, aan te 
duiden als vertegenwoordiger van de gemeente Hamme. 
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BESLUIT met algemene instemming: 

Artikel 1: De heer Luk De Mey, schepen, wonende te 9220 Hamme, Sint-Annastraat 256, wordt aangeduid 
als vertegenwoordiger van de gemeente Hamme, voor het bijwonen van de algemene vergaderingen van 
de verzekeringsmaatschappij Ethias. 

Artikel 2: De gemeentelijke vertegenwoordiger of zijn plaatsvervanger die zal deelnemen aan de 
algemene vergadering van 13 juni 2019 wordt afgevaardigd met een positief mandaat. 

Artikel 3: Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Ethias.   

  
 

O.14 Intergemeentelijke samenwerking - DDS - algemene vergadering 11 juni 2019 - goedkeuren 
agenda - vaststellen mandaat vertegenwoordigers - 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. 

 De statuten van de intercommunale DDS. 

OVERWEGINGEN:  

 Het schrijven van 29 april 2019 vanwege DDS waarbij de gemeente wordt uitgenodigd voor de 
Algemene Vergadering van 11 juni 2019. 

 Dat de gemeenteraad ingevolge artikel 432, alinea3 van het decreet lokaal bestuur, aan de hand 
van de bespreking van de agenda van de Algemene Vergadering zijn standpunt bepaalt en de 
wijze waarop de vertegenwoordigers overeenkomstig dienen te handelen op de Algemene 
Vergadering. 

 De besprekingen in het college van burgemeester en schepenen. 

 Dat bijgevolg de gemeente Hamme de agenda van de Algemene Vergadering van 11 juni 2019 
dient te bespreken. 

 Agenda: 
1. Verwelkoming. 
2. Aanduiden van een secretaris en twee stemopnemers (art. 18 van de statuten). 
3. Goedkeuring van het verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering van 4 april 2019. 
4. Ontwerp evaluatierapport 2013 - 2018 : toelichting en goedkeuring. 
5. Verslag over het boekjaar 2018. 

5.1. Verslag over de activiteiten van de vereniging in 2018. 
5.2. Financieel verslag van de Raad van Bestuur en de Jaarrekening 2018. 
5.3. Verslag van de revisor. 
5.4. Vaststellen van de jaarrekening 2018. 
5.5. Bestemming van het resultaat. 

6. Kwijting aan bestuurders en revisor voor de uitoefening van hun opdracht in 2018. 
7. Mandaat revisor-aanstelling. 
8. Vaststellen zitpenningen leden van de Raad van Bestuur. 
9. Benoemingen. 
10. Vragen en voorstellen vanuit de vergadering. 
11. Diversen. 
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BESLUIT met algemene instemming: 

Artikel 1: Volgende raadsleden worden aangeduid voor de Algemene Vergadering van DDS op 11 juni 
2019 met een positief mandaat en zullen aldus instemmen met de diverse punten aan de agenda: 

 Jan Ketels, raadslid, Hospitaalstraat 46, 9220 Hamme – plaatsvervanger Christel Vanhoyweghen, 
raadslid, Neerlandt 74, 9220 Hamme. 

 Christel Vanhoyweghen, raadslid, Neerlandt 74, 9220 Hamme  – plaatsvervanger Jan Ketels, 
raadslid, Hospitaalstraat 46, 9220 Hamme. 

 Kim Peelman, raadslid, Kruisbeeldstraat 140, 9220 Hamme – plaatsvervanger Jan De Graef, 
schepen, Koningin Astridlaan 19, 9220 Hamme. 

 Jan Rosschaert raadslid, Hospitaalstraat 31, 9220 Hamme – plaatsvervanger André Raemdonck, 
raadslid, Evangeliestraat 44, 9220 Hamme. 

 Artikel 2: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de intercommunale DDS en aan de 
vertegenwoordigers. 

 
 

O.15 Intergemeentelijke samenwerking VERKO - algemene vergadering 11 juni 2019 - goedkeuren 
agenda - vaststellen mandaat vertegenwoordigers - 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. 

 De statuten van het intergemeentelijk samenwerkingsverband VERKO. 

OVERWEGINGEN:  

 De aangetekende brief van 29 april 2019 vanwege VERKO waarbij de gemeente wordt 
uitgenodigd tot de Algemene Vergadering van 11 juni 2019. 

 De gemeenteraad bepaalt, ingevolge artikel 432, alinea3 van het decreet lokaal bestuur, aan de 
hand van de bespreking van de agenda van de Algemene Vergadering zijn standpunt en de wijze 
waarop de vertegenwoordigers overeenkomstig dienen te handelen op de Algemene 
Vergadering. 

 Dat bijgevolg de gemeente de agenda van de Algemene Vergadering van 11 juni 2019 dient te 
bespreken. 
 

 Agenda: 
1. Verwelkoming. 
2. Aanduiden van een secretaris en twee stemopnemers (art. 18 van de statuten). 
3. Goedkeuring van het verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering van 21 maart 2019. 
4. Ontwerp evaluatierapport 2013-2018 : toelichting en goedkeuring. 
5. Verslag over het boekjaar 2018: 

4.1. Verslag over de activiteiten van de vereniging in 2018. 
4.2. Financieel verslag van de Raad van Bestuur en de jaarrekening 2018. 
4.3. Verslag van de revisor. 
4.4. Vaststellen van de jaarrekening 2018. 
4.5. Bestemming van het resultaat. 
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6. Kwijting aan bestuurders en revisor voor de uitoefening van hun opdracht in 2018. 
7. Mandaat revisor-aanstelling. 
8. Vaststellen zitpenningen leden van de Raad van Bestuur. 
9. Benoemingen. 
10. Vragen en voorstellen vanuit de vergadering. 
11. Diversen. 

 De besprekingen in het college van burgemeester en schepenen. 

 

BESLUIT met algemene instemming: 

Artikel 1: Volgende raadsleden worden aangeduid voor de Algemene Vergadering van VERKO op 11 juni 
2019 met een positief mandaat en zullen aldus instemmen met de diverse punten aan de agenda: 

 Mieke De Keyser, raadslid, Aubroekstraat 17, 9220 Hamme – plaatsvervanger Lien De Vos, 
raadslid, Sint-Bernarduswijk 9, 9220 Hamme. 

 Lien De Vos, raadslid, Sint-Bernarduswijk 9, 9220 Hamme – plaatsvervanger Mieke De Keyser, 
raadslid, Aubroekstraat 17, 9220 Hamme. 

 Jan Laceur, raadsvoorzitter, Jules De Brouwerpark 44, 9220 Hamme  - plaatsvervanger Jan De 
Graef, schepen, Koningin Astridlaan 19, 9220 Hamme. 

 Jan Rosschaert, raadslid, Hospitaalstraat 31, 9220 Hamme - plaatsvervanger André Raemdonck, 
raadslid, Evangeliestraat 44, 9220 Hamme. 

Artikel 2: Afschrift van dit raadsbesluit wordt bezorgd aan VERKO en aan de vertegenwoordigers. 

 
 

O.16 Kredietmaatschappij Onze Thuis - algemene vergadering 26 maart 2019 - aktename 
collegebeslissing - aanduiden vertegenwoordigers algemene vergadering - besluit 
 

De gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd, 

 

REGELGEVING: 

 Gemeente Hamme is aandeelhouder van Kredietmaatschappij Onze Thuis. 

 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. 

 De collegebeslissing van 19 maart 2019 waarbij raadslid André Raemdonck werd aangeduid, in 
hoedanigheid van plaatsvervanger, voor het bijwonen van de algemene vergadering van 26 
maart 2019. 

OVERWEGINGEN:  

 Wegens de vernieuwing van de gemeenteraad, dringt zich de noodzaak op een 
vertegenwoordiger en plaatsvervanger aan te duiden voor het bijwonen van de algemene 
vergaderingen van de kredietmaatschappij Onze Thuis. 

 Het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om raadslid André Raemdonck, 
Evangeliestraat 44 te 9220 Hamme, aan te duiden als vertegenwoordiger van de gemeente 
Hamme en schepen Luk De Mey, Sint-Annastraat 256 te 9220 Hamme  als plaatsvervanger. 
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BESLUIT met algemene instemming: 

Artikel 1: Akte te nemen van de collegebeslissing van 19 maart 2019 waarbij raadslid André Raemdonck 
werd aangeduid, in hoedanigheid van plaatsvervanger, voor het bijwonen van de algemene vergadering 
van 26 maart 2019. 

Artikel 2: André Raemdonck, raadslid, wonende te 9220 Hamme, Evangeliestraat 44, wordt aangeduid als 
vertegenwoordiger van de gemeente Hamme voor het bijwonen van de algemene vergaderingen van de 
kredietmaatschappij Onze Thuis. 

Artikel 3: Luk De Mey, schepen, wonende te 9220 Hamme, Sint-Annastraat 256, wordt aangeduid als 
plaatsvervanger. 

Artikel 4: Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Kredietmaatschappij Onze Thuis.   

 
 

O.17 Intergemeentelijke samenwerking - Medov - aanduiden vertegenwoordiger - besluit 
 

De gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd, 

 

REGELGEVING: 

 De statuten van Medov vzw. 

 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:  

 Wegens de vernieuwing van de gemeenteraad op 3 januari 2019 dient de gemeentelijke 
vertegenwoordiger te worden aangeduid voor Medov vzw. 

 De bespreking in het college van burgemeester en schepenen. 

 

BESLUIT met algemene instemming: 

Artikel 1: De heer Herman Vijt, burgemeester, herman.vijt@hamme.be, wordt aangeduid als 
vertegenwoordiger van gemeente Hamme in de Algemene Vergadering van Medov vzw. 

Artikel 2: De heer Jan De Graef, jan.degraef@hamme.be, wordt aangeduid als plaatsvervangend 
vertegenwoordiger. 

Artikel 3 : Afschrift van deze beslissing over te maken aan Medov vzw, via medov@oost-vlaanderen.be. 

 
 

O.18 Intergemeentelijke samenwerking - Interlokale vereniging Aulam – aanduiden 
vertegenwoordigers - besluit 
 

De gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd, 
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REGELGEVING: 

 Het gemeenteraadsbesluit dd. 25 juni 2008 houdende goedkeuring toetreding tot de interlokale 
vereniging Aulam. 

 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. 

 De statuten van deze interlokale vereniging, opgemaakt door de griffie van het provinciebestuur. 

OVERWEGINGEN:  

 Wegens de vernieuwing van de gemeenteraad dienen de gemeentelijke vertegenwoordigers te 
worden aangeduid. 

 De gemeente Hamme dient conform de statuten één beheerder, zijnde de schepen van jeugd, en 
één plaatsvervangend beheerder aan te duiden. 

 De bespreking in het college van burgemeester en schepenen. 

 

BESLUIT met algemene instemming: 

Artikel 1: Mevrouw Lotte Peeters, schepen van jeugd, lotte.peeters@hamme.be, wordt aangeduid als 
beheerder in de intergemeentelijke vereniging Aulam, Sas 34 te 9200 Dendermonde. 

Artikel 2: Bij ontstentenis van herroeping van deze aanstellingen blijven ze van kracht tot aan de algehele 
vernieuwing van de gemeenteraad. 

Artikel 3: Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de intergemeentelijke vereniging Aulam en de 
afgevaardigden. 

 
 

O.19 Intergemeentelijke samenwerking - TMVW ov - algemene jaarvergadering 21 juni 2019 - 
goedkeuren agenda - vaststellen mandaat vertegenwoordigers - besluit 
 

De gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd, 

 

REGELGEVING: 

 De statuten van TMVW ov. 

 Artikel 432, alinea 3 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, waarbij 
bepaald wordt dat de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een algemene 
vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te 
wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de 
vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering. 

 Gemeenteraadsbesluit van 27 maart 2019 waarin de vertegenwoordigers werden aangeduid. 

OVERWEGINGEN:  

 Gemeente Hamme is aangesloten is bij TMVW ov. 

 De oproepingsbrief voor de algemene jaarvergadering van TMVW ov op 21 juni 2019, waarin de 
agenda werd meegedeeld. 
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BESLUIT met algemene instemming: 

Artikel 1: De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de 
algemene jaarvergadering TMVW ov van 21 juni 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. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018. 

4. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2018 afgesloten per 31 december 2018. 

5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening over boekjaar 2018 afgesloten per 31 
december 2018. 

6. Verslag van de commissaris (lid IBR). 

7. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris (lid IBR). 

8. Benoemingen en aanstellingen. 

9. Benoeming commissaris (lid IBR). 

10. Statutaire mededelingen. 

Artikel 2: De heer Jan De Graef, schepen, wonende Koningin Astridlaan, nr. 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. 

Artikel 3: Mevrouw Ann Verschelden, schepen, wonende Hebbestraat, nr.  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 4: De heer Kurt De Graef, gemeenteraadslid, wonende Spurt, nr. 37 te 9220 Hamme, 
kurtdegraef@hotmail.com wordt aangeduid als plaatsvervanger. 

Artikel 5: Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijven de afgevaardigden aangeduid tot de 
eerstvolgende vernieuwing van de gemeenteraad. 

Artikel 6: De gemeenteraad draagt de aangeduide vertegenwoordigers/plaatsvervangend 
vertegenwoordiger op om namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de algemene 
jaarvergadering van TMVW ov vastgesteld op 21 juni 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 7: 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, 20190621AVTMVW@farys.be. 

 
 
 
 
 

mailto:20190621AVTMVW@farys.be
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O.20 Bosgroep midden Oost-Vlaanderen vzw - aanduiden vertegenwoordigers - besluit 
 

De gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd, 

REGELGEVING: 

 Gemeenteraadsbeslissing dd. 23 mei 2007 tot de oprichting van Bosgroep Midden Oost-
Vlaanderen vzw. 

 De statuten van Bosgroep Midden Oost-Vlaanderen vzw. 

 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:  

 Wegens de vernieuwing van de gemeenteraad dienen de gemeentelijke vertegenwoordigers te 
worden aangeduid. 

 De bespreking in het college van burgemeester en schepenen. 

MONDELINGE TUSSENKOMSTEN:  

 Opmerking raadslid A.Onghena, Groen. 

 

BESLUIT met algemene instemming: 

Artikel 1 : Mevrouw Lotte Peeters, schepen, wonende te Clement Rottiersstraat 42, bus 3, 9220 Hamme, 
lotte.peeters@hamme.be, wordt aangeduid als effectief vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering 
van Bosgroep Midden Oost-Vlaanderen. 

Artikel 2 : De heer Kurt De Graef, Spurt 37, 9220 Hamme, wordt aangeduid als plaatsvervangend 
vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van de Bosgroep Midden Oost-Vlaanderen. 

Artikel 3 : Afschrift van deze beslissing over te maken aan Bosgroep Oost-Vlaanderen. 

 
 

O.21 Intergemeentelijke samenwerking - Gemeentelijke Holding - aanduiden vertegenwoordiger - 
besluit 
 

De gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd, 

 

REGELGEVING: 

 De statuten van de Gemeentelijke Holding. 

 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:  

 Wegens de vernieuwing van de gemeenteraad op 3 januari 2019 dienen de gemeentelijke 
vertegenwoordigers te worden aangeduid voor de Gemeentelijke Holding. 

 De bespreking in het college van burgemeester en schepenen. 
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MONDELINGE TUSSENKOMSTEN:  

 Opmerking raadslid A.Onghena, Groen. 

 

BESLUIT met algemene instemming: 

Artikel 1: Jan Rosschaert, raadslid, wonende te 9220 Hamme, Hospitaalstraat 31, wordt aangeduid als 
vertegenwoordiger van de gemeente Hamme, voor het bijwonen van de algemene vergaderingen van de 
Gemeentelijke Holding NV. 

Artikel 2: Ann Verschelden, schepen, wonende te 9220 Hamme, Hebbestraat 6, wordt aangeduid als 
plaatsvervanger. 

Artikel 3: Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Gemeentelijke Holding NV. 

    
 

O.22 Intergemeentelijke samenwerking - IGS Westlede - algemene vergadering 5 juni 2019 - 
goedkeuren agenda - vaststellen 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. 

 Het gemeenteraadsbesluit van 27 februari 2019 waarbij de heer schepen Luk De Mey aangeduid 
werd als vertegenwoordiger van de gemeente Hamme voor de Algemene Vergaderingen van IGS 
Westlede. 

 De statuten van IGS Westlede. 

OVERWEGINGEN:  

 De gemeente Hamme is aandeelhouder van IGS Westlede. 

 De besprekingen in het college van burgemeester en schepenen. 

 Het verzoek van IGS Westlede houdende oproeping voor deelname aan de Algemene 
Vergadering die zal plaatshebben op woensdag 5 juni 2019 om 19 uur met volgende 
agendapunten:  
1. Goedkeuring verslagen Algemene Vergadering 4/12/2018 en Buitengewone Algemene 
Vergadering 19/03/2019. 
2. Goedkeuring Balans en Resultatenrekening 2018. 
3. Evaluatierapport. 
4. Kwijting aan de Bestuurders en de Commissaris-Revisor. 
5. Aanstelling Commissaris-Revisor voor de periode 2019-2021. 
6. Remuneratieverslag. 
7. Vaststelling zitpenning bestuurders. 

 

BESLUIT met algemene instemming: 

Artikel 1: Goedkeuring te verlenen aan de agenda voor de Algemene Vergadering van 5 juni 2019. 

Artikel 2: Schepen Luk De Mey, St.Annastraat 256, 9220 Hamme wordt aangeduid met een positief 
mandaat om de gemeente Hamme te vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering van 5 juni 2019. 
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Artikel 3: Een afschrift van dit raadsbesluit zal bezorgd worden aan IGS Westlede en aan de 
afgevaardigde. 

 
 

O.23 Intergemeentelijke samenwerking - Logo Waasland vzw - aanduiden vertegenwoordigers - 
besluit 
 

De gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd, 

 

REGELGEVING: 

 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, meer bepaald: 

 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; 

 deel 3 met betrekking tot deelname in rechtspersonen en samenwerking. 

OVERWEGINGEN:  

 Wegens de vernieuwing van de gemeenteraad op 3 januari 2019 dienen de vertegenwoordigers 
voor Logo Waasland te worden hernieuwd. 

 Het voorstel van het college van het burgemeester en schepenen om mevr. Christine Drieghe af 
te vaardigen als vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Logo Waasland. 

 Het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om mevr. Ann Verschelden, 
schepen van welzijn, voor te dragen voor de raad van bestuur. 

 

BESLUIT met algemene instemming: 

Artikel 1: Mevrouw Christine Drieghe, diensthoofd dienst welzijn, wordt aangeduid als vertegenwoordiger 
van de gemeente Hamme voor het bijwonen van de Algemene Vergaderingen van vzw LOGO Waasland. 

Artikel 2: Mevrouw Ann Verschelden, schepen van welzijn, wordt voordragen als lid van de Raad van 
Bestuur. 

Artikel 3: Afschrift van deze beslissing over te maken aan vzw LOGO –Waasland, via e-mail 
cis.golinvaux@logowaasland.be. 

 
 

O.24 Intergemeentelijke samenwerking - Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn - aanduiden 
vertegenwoordiger - besluit 
 

De gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd, 

 

REGELGEVING: 

 Gemeente Hamme is aandeelhouder van de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn. 

 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. 
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OVERWEGINGEN:  

 Wegens de vernieuwing van de gemeenteraad dienen de gemeentelijke vertegenwoordigers te 
worden aangeduid. 

 De bespreking in het college van burgemeester en schepenen. 

 

BESLUIT met algemene instemming: 

Artikel 1: De heer Koen Mettepenningen, schepen van mobiliteit, wonende Driegoten 12 te 9220 Hamme, 
koen.mettepenningen@hamme.be, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente Hamme, 
voor het bijwonen van de Algemene Vergaderingen van de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn. De heer 
André Raemdonck, raadslid, wordt aangeduid als plaatsvervanger. 

Artikel 2: Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan VVM De Lijn. 

 
 

O.25 Stand van zaken in de verplaatsing van de zaterdagmarkt 
 

De gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd, 

 

Neemt akte van het punt geagendeerd via raadslid T.Waterschoot, fractieleider Open VLD. 
Neemt akte van de toelichting en vragen ter zitting door raadslid E.D'hooghe: 

  

"Stand van zaken in de verplaatsing van de zaterdagmarkt. 
Hoe ver staat het met de herlocatie van de zaterdagmarkt bij aanvang van de werken op het huidige 
Marktplein?" 

  

Dit punt wordt samen behandeld met volgend agendapunt O.26, geagendeerd door raadslid A.Onghena, 
Groen: 
"Welke is de stand van zaken betreffende een alternatieve plaats voor de zaterdagmarkt, n.a.v. de 
aanstaande werken aan het Marktplein?" 

  

Schepen van markten L.De Mey antwoordt dat een verhuiswerkgroep werd opgericht met betrokken 
schepenen en ambtenaren. 
De marktkramers weten al van begin dit jaar dat de markt tijdelijk zal worden verplaatst. Daarnaast wordt 
nagekeken welke andere evenementen dienen te worden verplaatst. Daarbij is er aandacht voor de 
veiligheid, de marktbezoekers, de bereikbaarheid, de sanitaire mogelijkheden, de marktkramers, de 
lokale handelaars, verkeerssituatie en parkeermogelijkheden, en voor de omwonenden... 
De besprekingen zijn lopende, en een beslissing wordt verwacht uiterlijk einde juni. Daarover zal dan 
worden gecommuniceerd. 

  

Schepen van lokale economie T.Vermeire begrijpt dat de betrokkenen zo spoedig mogelijk op de hoogte 
willen zijn. 
Vooraf moeten we echter de precieze startdatum van de werken i.h.k.v. de PPS kennen, alsook wanneer 
de heraanleg van de nutsleidingen start. We willen de zaterdagmarkt pas verhuizen wanneer dit echt 
nodig is. 
Aansluitend bij de werken, wordt ook de verkeersafwikkeling rond het Marktplein bekeken. 
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Schepen L.De Mey licht toe dat, omwille van objectiviteit en de gelijkheid tussen de marktkramers, er 
geen marktkramers opgenomen worden in de projectgroep. Men zal hen, alsook de omwonenden, wel 
betrekken en informeren. Tenslotte stelt de schepen vast dat de marktkramers tevreden zijn dat de 
zaterdagmarkt zal blijven doorgaan, ondanks de openbare werken. Dit is niet in alle gemeenten het geval. 

 
 

O.26 Vraag i.v.m. zaterdagmarkt 
 

De gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd, 

 

Neemt akte van de vraag geagendeerd door raadslid A.Onghena, Groen: 
"In de pers lazen we dat het schepencollege nadenkt over een alternatieve plaats voor de zaterdagmarkt. 
Wat is de stand van zaken." 

  

Deze vraag werd behandeld onder vorig agendapunt O.25. 

 
 

O.27 Vraag i.v.m. Hampère 
 

De gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd, 

 

Neemt akte van de vraag geagendeerd door raadslid A.Onghena, Groen. 
Neemt akte van de toelichting ter zitting door raadslid M.Tokgoz: 
"Op de gemeenteraadscommissie van dinsdag 14 mei hebben we een boeiende uiteenzetting gehoord 
van Hampère. 
Wat zijn de plannen van het gemeentebestuur dienaangaande? Wanneer wordt de milieuraad 
samengesteld?" 
Neemt akte van de aanvullende toelichting door raadslid M.Tokgoz, Groen. 

  

Neemt akte van het antwoord van schepen van leefmilieu L.Peeters:  
N.a.v. de recente informatiecampagne hebben een aantal inwoners een burgercoöperatie opgericht, en 
willen zich verder bekend maken bij de inwoners. 
De provincie ondersteunt dergelijke initiatieven, ook de gemeente is van plan steun te verlenen. 
De betrokken burgers behouden echter het initiatief. 
Thans verkeren ze nog nog in de fase van opstart en bekendmaking. 
Wat betreft de milieuraad: het huidige bestuur wil één gemeenschappelijke adviesraad voor milieu, 
landbouw en dierenwelzijn. Dit zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad van juni. Bedoeling is dat 
aldus de drie betrokken sectoren met elkaar in dialoog zouden treden. 
In deze raad zal ook Hampère aan bod komen. 
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O.28 Samenstelling nieuwe Raad van Bestuur (RVB) Spoor 2 
 

De gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd, 

 

Neemt akte van het punt geagendeerd door raadslid T.Waterschoot, fractieleider Open VLD, ter zitting 
toegelicht door raadslid H.Peelman, Open VLD: 

"Aangezien we vanuit de oppositie geen vertegenwoordiging meer hebben binnen de RVB van Spoor2 zijn 
we genoodzaakt volgende vragen te stellen tijdens de gemeenteraad. 

  

Samenstelling nieuwe Raad Van Bestuur (RVB) Spoor2 

  

-Van bij de opstart van Spoor2 heeft de gemeente Hamme kosten nog ( financiële) moeite gespaard om 
Spoor2 te ondersteunen. NU blijkt dat men “het gemeentebestuur” niet meer nodig heeft om de verdere 
werking van Spoor2 te garanderen. Vandaar willen we volgende vragen stellen aan de verantwoordelijken 
binnen het huidige bestuur met betrekking  “samenstelling van de nieuwe RVB Spoor2” en de wijze van 
samenstelling. 

  

 Hoeveel leden zal de RVB nu effectief omvatten ? 

o Zijn deze namen al gekend of voorgedragen ? Hoe komt men aan deze namen 
(indien ze gekend zijn)  ? Op welke basis zijn deze voorgedragen ? 

o Werden de leden van de vroegere RVB ook aangeschreven om hun kandidatuur in 
te vullen ? 

o Welke gemeenten zetelen in de nieuwe RVB  en met hoeveel personen zijn deze 
vertegenwoordigd  ? 

o Werd alle informatie hierover correct doorgegeven aan het college van onze 
gemeente ? 

  

 In de vorige gemeenteraad was er sprake van een overlegplatform dat zal opgericht worden  

o Wie zal en kan hier in zetelen ? 

o Wat is de huidige stand van zaken ? 

  

o Er is een procedure lopende bij de arbeidsrechtbank met betrekking “ontslag personeelslid”. In 
de RVB werd hier met geen woord over gesproken, ook al werden er vragen over gesteld.  

o Wat is de stand van zaken in dit dossier 

o Hoeveel bedraagt de huidige schadeclaim?" 

  

Neemt akte van het antwoord van schepen van lokale economie T.Vermeire. 
De schepen beschrijft de voorziene samenstelling van de raad van bestuur van Spoor2 conform hun 
nieuwe statuten, en de nog mogelijke inbreng vanwege het gemeentebestuur Hamme. De discussies hier 
rond slepen al een tijdje aan. 
Daarnaast behandelt de schepen de vraag i.v.m. de procedure bij de arbeidsrechtbank betreffende het 
eerdere ontslag van een personeelslid. Het betrof een ontslag om dringende reden, wat enkel kan voor 
zeer ernstige feiten. 
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Schepen T.Vermeire citeert het antwoord van de directie van Spoor2 betreffende de stand van zaken in 
deze procedure (deze was opgevraagd via de gemeentelijke administratie): E-mail van de directie Spoor2 
van heden: 

 "Wat is de stand van zaken in dit dossier: 

De beroepsprocedure is gepleit, er werd gewacht op de uitspraak. Deze uitspraak is gisteren (dinsdag) 
binnen gekomen. De rechter heeft geconcludeerd dat het personeelslid inderdaad een fout heeft 
gemaakt maar dat het niet aangetoond is dat dit bewust is gebeurd." 

Dit antwoord van de directie is echter (bewust) onduidelijk: het Hof van Beroep gaf Spoor2 geen gelijk 
voor het ontslag om dringende reden; Spoor2 zal dus een (vrij hoge) verbrekingsvergoeding moeten 
betalen. 

  

Daarna keert de schepen terug naar het kwestieuze dossier samenstelling raad van bestuur van Spoor2. 
Deze kan uit 5 à 7 leden bestaan. Ondertussen zijn de voorgedragen personen reeds gekend.  Twee 
aangebrachte kanidaturen werden niet weerhouden, dit op grond van een onduidelijke argumentatie. 
De schepen omschrijft de te volgen procedure volgens de nieuwe statuten. Er waren 8 kandidaturen, 
slechts 6 werden door de directie spontaan voorgelegd aan de raad van bestuur. 
De schepen beschrijft het toetsingskader ter evaluatie van kandidaturen. 
Te noteren valt dat er vooraf (quasi) geen informatie was naar het gemeentebestuur van Hamme toe. 
Voor de vraag m.b.t. het overlegplatform verwijst de schepen naar het huishoudelijk reglement van 
Spoor2. 

  

Raadslid H.Peelman stelt vast dat de hele aanpak door Spoor2 wringt, zeker naar mensen toe die zich al 
jaren inzetten voor Spoor2. 

  

Teneinde, zoals gevraagd, de namen mee te delen van de voorgedragen leden voor de raad van bestuur, 
beslist raadsvoorzitter J.Laceur de openbare zitting te schorsen om gedurende de benodigde tijd de 
gemeenteraad in geheime zitting verder te zetten. 

  

Het publiek verlaat de zaal, en de audio-opname wordt onderbroken. 

……  

  

Raadsvoorzitter J.Laceur verklaart de bespreking afgesloten, sluit de geheime zitting en gaat opnieuw 
over tot de openbare zitting. 
Het publiek vervoegt opnieuw de raadzaal en de audio-opname wordt herstart. 

 
 

O.29 Nieuwbouw Spoor 2 Hamme 
 

De gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd, 

 

Neemt akte van het punt geagendeerd door raadslid T.Waterschoot, fractieleider Open VLD. 
Neemt akte van zijn toelichting ter zitting: 

  

"Aangezien er geen mandaten meer voorzien zijn in de RVB voor  Spoor2 vragen wij om een toelichting 
van de huidige vertegenwoordigers 
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Nieuwbouw Spoor2 Hamme. 

In hoeverre valt dit gebouw/project  onder de wet op overheidsopdrachten ? 

  

 Werd de wet op overheidsuitgaven al dan niet toegepast ?   

 Hoeveel lokale aannemers werden voor de diverse opdrachten aangeschreven ? 

 Wie is de toezichthoudende overheid/bestuur  ? 

 Hoe werd de aanbesteding uitgevoerd ? 

 Hoe werd de bepaling van de architect uitgevoerd ?  

o Werden alle regels in acht genomen tov de RVB 

o Werden alle leden van de RVB op tijd en correct geïnformeerd over het project ? Hoe 
werd iedereen geïnformeerd ? ( Tijdstip en agenda ) 

 Wat is het huidige budget voor de totale nieuwbouw ? 

 Zijn er nog extra budgetten voorzien ? 

 Zijn er leningen en wie heeft deze al dan niet toegestaan ? 

 Hoe staat het met de “sociale rol “  en de lokale verankering diverse , aannemers, banken  enz .. 
? 

Zijn er werkgroepen en wie zetelt in deze werkgroepen tot op de dag van vandaag ?" 

  

Neemt akte van het antwoord van schepen van lokale economie T.Vermeire, die daarvoor de antwoorden 
citeert bezorgd door de directie van Spoortwee (e-mail van heden): 

In hoeverre valt dit gebouw/project onder de wet op overheidsopdrachten? 

  

"Het project valt niet onder de wet overheidsopdrachten. Dit omdat Spoor2 een onafhankelijke vzw is die 
onder het privaatrecht valt. Elk lid zit ter persoonlijke titel in de RVB en AV. Daarnaast krijgt Spoor2 
minder dan 50% subsidies wat ook een vereiste is om aan deze wet te voldoen." (aldus de directie)  
Schepen T.Vermeire becommentarieert dit verder. Volgens raadslid Chr.Vanhoyweghen, CD&V, voorzitter 
Spoortwee, wordt de werking slechts voor 43% gesubsidieerd (en valt dus niet onder de wetgeving 
overheidsopdrachten). 

 Werd de wet op de overheidsuitgaven al dan niet toegepast? 

"Neen omdat het niet nodig is. We hebben wel voor elk lot meerdere offertes opgevraagd en telkens voor 
de laagst biedende gekozen, omdat we een strikt budget hebben dat we moeten bewaken." (aldus de 
directie) 

 "Wat is het huidige budget voor de totale nieuwbouw? 

Er is goedkeuring vanuit de RvB voor 5.000.000€, de architect werkt met een budget van 4.500.000€. Incl. 
meerwerk staat de begroting nu ongeveer op 4.750.000€, we werken dus netjes binnen budget. 

 Zijn er nog extra budgetten? 

We hebben nog een buffer van 250.000€ om eventuele extra werken op te vangen. 

 Zijn er leningen en wie heeft deze al dan niet toegestaan? 

Er is een financiering afgesloten voor 5.000.000€ met Triodos bank, goedgekeurd door voltallige Raad van 
Bestuur op 29 augustus 2017." 
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Schepen T.Vermeire becommentarieert dit verder. 
De schepen meent dat er een werkgroep nieuwbouw was, waarvan onder meer schepen 
K.Mettepenningen deel van uitmaakte. 
Raadslid Chr.Vanhoyweghen, CD&V, tevens voorzitter van Spoor2 bevestigt dat er een werkgroep rond de 
nieuwbouw is. Eerder werd een oproep gedaan om daar deel van uit te maken; daarop werd echter niet 
altijd op ingegaan. 
Het raadslid bevestigt dat Hamse aannemers werden aangeschreven; omwille van het prijsverschil kregen 
echter slechts een beperkt aantal Hamse aannemers een opdracht. Algemeen is Spoor2 wel klant bij heel 
wat Hamse bedrijven. Tenslotte bevestigt het raadslid dat het financieel luik van de nieuwbouw 
nauwlettend wordt opgevolgd. 
Schepen K.Mettepenningen bevestigt dat hij vanuit zijn beroepservaring  werd aangezocht om deel uit te 
maken van de werkgroep nieuwbouw, meer bepaald om pro deo advies te geven. 
Raadslid T.Waterschoot vraagt de lijst op van de ondernemers die werden aangeschreven i.h.k.v. de 
nieuwbouw. 
Raadslid en voorzitter Chr.Vanhoyweghen bevestigt dat de lijst hem zal worden bezorgd. 
 

  

  

 
 

O.30 Besluit van de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen van 26 april 2019 tot schorsing 
van het besluit van de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Hamse 
Investeringsmaatschappij van 11 december 2018 tot vaststelling van de jaarrekening over het 
financiële boekjaar 2017 - besluit van de raad van bestuur van de Hamse Investeringsmaatschappij 
van 16 mei 2019 tot gemotiveerde hervaststelling van de jaarrekening 2017 - advies 
 

De gemeenteraad, 

In openbare zitting vergaderd, 

 
Neemt akte van het punt geagendeerd door raadslid A.Raemdonck, sp.a. 
Neemt akte van zijn toelichting daarbij: 
"De raad van bestuur van de Hamse Investeringsmaatschappij stelde in zitting van donderdag, 16 mei jl., 
de jaarrekening 2017 opnieuw vast.   Vooraf was deze rekening geschorst door de Gouverneur van de 
Provincie Oost-Vlaanderen. 
Omwille van de noodzaak om te beschikken over een goedgekeurde jaarrekening 2017 en gezien de 
toezichtstermijn pas begint te lopen op de moment dat de gemeenteraad zijn advies heeft bekend 
gemaakt, vroeg ik volgend punt aan de agenda van de gemeenteraad van 22 mei a.s. te willen toevoegen: 
  
Besluit van de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen van 26 april 2019 tot schorsing van het 
besluit van de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Hamse Investeringsmaatschappij van 
11 december 2018 tot vaststelling van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2017 - besluit van de 
raad van bestuur van de Hamse Investeringsmaatschappij van 16 mei 2019 tot gemotiveerde 
hervaststelling van de jaarrekening 2017 - advies." 
  
Neemt akte van de toelichting ter zitting van raadslid A.Raemdonck; aan de gemeenteraad wordt 
gevraagd gunstig advies te willen geven. 
Raadslid A.Onghena, Groen, betreurt dat dit op die manier werd geagendeerd - als toegevoegd 
agendapunt. 
Schepen J.De Graef, tevens voorzitter van de HIM, licht het dossier toe en wijst op de hoogdringendheid. 
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REGELGEVING: 

 Het gemeentedecreet, artikel 243 (historische versie) en daaraan gekoppeld het decreet van 22 
december 2017 over het lokaal bestuur, meer bepaald artikels 241 tot en met 243 met 
betrekking tot de autonome gemeentebedrijven. 

 Het besluit van de Vlaamse Regering van 2010 over de beleids- en beheercyclus van de 
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, en latere 
wijzigingen. 

 Het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere 
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de 
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, en later 
wijzigingen. 

 

OVERWEGINGEN:  

De raad van bestuur van de Hamse Investeringsmaatschappij, autonoom gemeentebedrijf Hamme, stelde 
op 11 december 2018, bij gemotiveerd besluit, de jaarrekening over het financiële boekjaar 2017 
oorspronkelijk vastgesteld door de raad van bestuur op 29 mei 2018, opnieuw vast: 
 
  

Budgettair resultaat boekjaar 1 000 522,18 euro 

Gecumuleerd budgettair resultaat boekjaar -2 927 081,55 euro 

Resultaat op kasbasis -2 927 081,55 euro 

Balanstotaal 12 140 297,38 euro 

Overschot van het boekjaar 36 783,37 euro 

  
 
Om de algemene en budgettaire boekhouding in overeenstemming te brengen, werden volgende 
correctieboekingen uitgevoerd in het divers journaal in de afsluitingsperiode van het dienstjaar 2017: 
  

  Code Debet Credit 

1 41610000/KP-GEEN/AGB 2 716.44   

  49230000/KP-GEEB/AGB 49.56   

  49300000/KP-GEEN/AGB 6 605.61   

  49000000/KP-GEEN/AGB   2 716.44 

  48920000/KP-GEEN/AGB   6 655.17 

2 14100000/KP-GEEN/AGB 82 567.76   

  40000000/KP-GEEN/AGB   82 567.76 

3 42800000/KP-GEEN/AGB 16 725.00   

  44930000/KP-GEEN/AGB   16 725.00 

4 40700000/KP-GEEN/AGB 3 430.00   

  40900000/KP-GEEN/AGB   3 430.00 

5 40000000/KP-GEEN/AGB 5 281.67   

  66300000/KP-GEEN/AGB   4 225.34 

  76300000/KP-GEEN/AGB   1 056.33 

6 49900000/KP-GEEN/AGB 2 021.99   

  75300000/KP-GEEN/AGB   2 021.99 

7 40000000/KP-GEEN/AGB 2 021.99   

  49900000/KP-GEEN/AGB   2 021.99 

  
 
Ondanks het via e-mail op 13 november 2018 verleende akkoord van de Vlaamse Overheid met deze 
werkwijze, werd op 26 april 2019 de aangepaste rekening 2017 opnieuw geschorst om reden dat: 
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De algemene en budgettaire boekhouding opnieuw niet op elkaar bleken aan te sluiten en er nu in de 
gemotiveerde aanpassing van de geschorste jaarrekening een nog groter verschil bleek te zijn. Het 
verschil van € 99.602,- diende herwerkt te worden om in de jaarrekening 2018 tot een correcte toestand 
te komen. 
  
 
Het directiecomité van de Hamse Investeringsmaatschappij bestelde consultancy bij de firma Q&A die tot 
de volgende conclusie kwam: 
 “In het kader van de herwerking stuiten we nog op één probleem om een herwerkte rekening 2017 te 
kunnen voorleggen welke budgettair<>algemeen aansluit per 31/12/2017. 
Men sleept vanaf 2015 een verschil budgettair<>algemeen mee welke haar oorzaak vindt in het niet 
correct verwerken van een correctie op een verkoop van een patrimoniumgoed: de destijds doorgegeven 
correctieboeking vanuit het extern boekhoudkantoor werd niet correct verwerkt: er werd destijds een 
correctie op een vordering doorgegeven welke enkel in de algemene boekhouding werd verwerkt => dit 
diende echter zowel budgettair als algemeen aangestuurd te worden. 
Met andere woorden het gecumuleerde budgettair resultaat is onderschat (tbv 82.567,76) tov van het 
werkkapitaal per eind 2015.” 
Het consultancykantoor vroeg het akkoord van Agentschap Binnenlands Bestuur met een aanpassing 
(verhoging met 82.567,76) van het gecumuleerd resultaat van 2016 in de J5 van 2017 mits het opnemen 
van de nodige toelichting in de jaarrekening en het hervaststellen van de BBC rekening 2017 en de opstart 
van de afsluiting 2018. 
  
Op 13 mei 2019 bevestigde het Agentschap Binnenlands Bestuur haar akkoord met het voorstel tot 
correctie mits voldoende motivering over de verrichting in kwestie in de toelichting: 
  
 
De Hamse Investeringsmaatschappij verkoopt in 2015 grond aan de gemeente Hamme voor 280 875,00 
euro (zo blijkt het ook uit de boekhouding van de gemeente Hamme: G/AK1/VER/2015/416: onroerend 
goed Peperstraat/Nieuwstraat Hamme, 2° af. Sie B nrs. 331H,331K,332C) 
(vordering wordt afgeboekt zonder geldstroom met verrekening van openstaande vorderingen en 
aanrekeningen in de boekhouding van de gemeente Hamme op 19/5/2016 - in de boekhouding van de 
HIM wordt op 25/1/2018 in dienstjaar 2017 een diverse boeking gedaan tegenover de wachtrekening 
49900000). 
Voor deze boeking werd in dienstjaar 2016 door het extern boekhoudkantoor een boekingsvoorstel 
gedaan: datum lijst 17/05/2016 – nummer 201500040, bijlage hierbij. 
De vordering AGB/DI1/2015/16 is budgettair geboekt voor 280 875,00 euro, maar de revisor heeft een 
opmerking en de boeking wordt ‘tegengedraaid’ verwerking nummer 7 (adjusting journal entries 
completed bij – reviewed bij manager 7.4), bijlage hierbij. 
In de algemene boekhouding is er evenwicht na deze boeking, maar budgettair niet: 
Budgettaire vorderingen: 
AGB/DI1/2015/16:               280 875,00 euro 
AGB/VK1/2015/223:           -212 614,75 euro 
AGB/VK1/2015/224:              91 185,37 euro 
AGB/VK1/2015/223:              38 861,62 euro 
  
 
Het vastgesteld recht voor deze verkoop is in de boekhouding van de HIM 198 307,24 euro (2015/ACT-
16/0600-00/26000000/AGB/DC/IE-2: 159 445,62 euro en 2015/ACT-16/0600-00/26000500/AGB/DC/IE-2: 
38 861,62 euro, terwijl het 280 875,00 euro had moeten zijn, verschil 82 567,75 euro. Dit verschil vertaalt 
zich in een verschil tussen de algemene en de budgettaire boekhouding. 
  
 
Op voorstel van de director van Q & A en met het akkoord van het Agentschap Binnenlands Bestuur 
werden in de jaarrekening 2017 volgende correcties geboekt: 
Uitvoeren van een diverse boeking (niet budgettair) om overeenstemming te bekomen met de 
ingediende rekening NBB: 
D 40000000  82.567,76 
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C 14100000  82.567,76 
Aanpassing van het budgettair resultaat vorig jaar (=2016) in de J5 van 2017 => verhogen met 82.567,76. 
Na deze boeking is er aansluiting budgettair<>algemeen per 31/12/2017 én met de neergelegde NBB. 
Er is overeenstemming tussen het rapport J5 2017 en de xbrl jaarrekening 2017, zie bijlage. 
De raad van bestuur stelde in zitting van 16 mei 2019 de jaarrekening volgens deze verantwoording 
opnieuw vast: 
  

Budgettair resultaat boekjaar 1 000 522,18 euro 

Gecumuleerd budgettair resultaat boekjaar -2 844 513,79 euro 

Resultaat op kasbasis -2 844 513,79 euro 

  
Balanstotaal 

12 140 297,38 euro 

Overschot van het boekjaar 36 783,37 euro 

  
 

BESLUIT met algemene instemming: 

Artikel 1: Gunstig advies uit te brengen over besluit van de raad van bestuur van de Hamse 
Investeringsmaatschappij van 16 mei 2019 waarbij het besluit van de raad van bestuur van 11 december 
2018 tot vaststelling van de jaarrekening over 2017, gemotiveerd wordt aangepast en de jaarrekening 
2017 opnieuw wordt vastgesteld. 

Artikel 2: Met toepassing van artikel 286, §1 van het Decreet Lokaal Bestuur de opnieuw vastgestelde 
jaarrekening 2017 bekend te maken. 

 

  

 
 
 
De heer raadsvoorzitter verklaart de zitting gesloten. 
 
 
 
 
Stukken die digitaal worden doorgestuurd naar de raadsleden: 
-Blijdorp III – bundel 20190319 
-Verko – verslag bijzondere algemene vergadering van 20190321 
-Verko – nieuwsbrief – beslissingen Raad van Bestuur (2019/04) 
-DDS – nieuwsbrief – beslissingen Raad van Bestuur (2019/05) 
 
 
 

Gedaan te Hamme in zitting als ten hoofde. 
 
 

Namens de gemeenteraad: 
 
 
 
 
 
 

André Reuse Jan Laceur 
algemeen directeur raadsvoorzitter 

 


