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NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING
VAN 19/06/2019
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
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 22 mei 2019 met algemene instemming goed.

O.2 Gemeenteboekhouding - jaarrekening 2018 - vaststelling - besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
 Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, de artikelen 93 (m.b.t. de
bevoegdheden van de financieel beheerder) en 174 (m.b.t. de jaarrekening) in het bijzonder.
 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, zoals
gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012.
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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, zoals gewijzigd
bij ministerieel besluit van 26 november 2012.

OVERWEGINGEN:
 De jaarrekening bestaat uit de, bij besluit van de Vlaamse regering en bij ministerieel besluit
opgelegde, schema’s.
 De doelstellingenrekening vertoont een negatief saldo van € -4.137.943,66.
 De exploitatierekening vertoont een batig saldo van € 4.818.789,77.
 De investeringsrekening vertoont een negatief saldo van € -5.615.323,42.
 De liquiditeitenrekening sluit met een batig resultaat op kasbasis van € 10.411.033,06.
 Het balanstotaal bedraagt € 103.030.649.
 De staat van opbrengsten en kosten omvat volgende totalen:
o kosten : € 28.005.096,
o opbrengsten: € 30.206.193.
 Het overschot van het boekjaar bedraagt € 2.201.098.
 De bespreking in het managementteam op 12 juni 2019.
 De samenkomst van de gezamenlijke gemeenteraadscommissie op 12 juni 2019.
 De toelichting ter zitting van de heer schepen van financiën.
MONDELINGE TUSSENKOMSTEN:
 Toelichting schepen van financiën L.De Mey; vragen raadslid G.Unan, Groen; antwoorden
schepenen L.De Mey en A.Verschelden; tussenkomst raadslid M.Michils, Vl.Belang; antwoord
schepen L.De Mey - antwoorden zullen nog worden bezorgd via de financiële dienst;
tussenkomst raadslid F.Van Gaeveren, Open VLD.
STEMMING: Met 24 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, Agnes Onghena, Mustafa
Tokgoz, Gülcan Unan), 3 onthoudingen (Leo Van der Vorst, Mario Michils, Nadia Dhooghe)


Motivering onthouding Vl.Belang door raadslid M.Michils: Er zou meer transparantie in de
financiële documenten moeten komen; Vl.Belang hoopt dat de samenvoeging met de OCMWboekhouding alvast op dat punt enige verbetering zal brengen.

BESLUIT
Artikel 1: De jaarrekening van het dienstjaar 2018 wordt vastgesteld. Deze jaarrekening, met bijhorend
verslag, maakt integraal deel uit van dit besluit.
Artikel 2: De jaarrekening ligt ter inzage op de financiële dienst en kan door iedereen geraadpleegd
worden. Ze wordt eveneens gepubliceerd op de webstek van de gemeente.
Artikel 3: Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal samen met de rekeningen binnen de
termijn van twintig dagen ter goedkeuring naar de heer gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen en
ter kennisgeving aan de Vlaamse regering, elektronisch worden toegestuurd.

O.3 Gemeenteboekhouding - budgetwijziging 2 - dienstjaar 2019 - vaststelling - besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,
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REGELGEVING:
 Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 239 en 596
met betrekking tot het meerjarenplan.
 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 nadere
voorschriften van de beleidsrapporten en de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies
en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
OVERWEGINGEN:
 Het gemeenteraadsbesluit van 20 december 2017 houdende vaststelling van de zevende
aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019.
 Het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2018 houdende de vaststelling van het budget
2019.
 Het gemeenteraadsbesluit van 27 maart 2019 houdende de vaststelling van de eerste
budgetwijziging 2019.
 De besprekingen in het managementteam van 12 juni 2019.
 De gemeenteraad dient de budgetwijziging vast te stellen.
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
MONDELINGE TUSSENKOMSTEN:
 Toelichting schepen van financiën L.De Mey; vragen raadslid G.Unan, Groen; antwoorden
schepen A.Verschelden en schepen L.Peeters; tussenkomst raadslid M.Michils, VL.Belang;
tussenkomst raadslid F.Van Gaeveren, Open VLD; antwoorden schepen L.De Mey en
burgemeester H.Vijt.
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), 3
stemmen tegen (Tom Waterschoot, Henri Peelman, Evelien D'hooghe), 7 onthoudingen (Frans Van
Gaeveren, Agnes Onghena, Mustafa Tokgoz, Gülcan Unan, Leo Van der Vorst, Mario Michils, Nadia
Dhooghe)


Motivering onthouding Vl.Belang door raadslid M.Michils: Zoals reeds eerder gesteld zou er
meer transparantie moeten zijn in de financiële documenten. Vl.Belang hoopt op verbetering
naar de toekomst toe.



Motivering onthouding raadslid F.Van Gaeveren, namens Open VLD: De verdubbeling van de
ontleningscapaciteit zoals voorzien in deze budgetwijziging zal leiden tot een ontsporing van het
budget. Daarnaast wordt gewezen op een aantal onrealistische bedragen in de budgetwijziging.

BESLUIT
Artikel 1: De gemeenteraad stelt de budgetwijziging 2 van het dienstjaar 2019 vast.
Artikel 2: De budgetwijziging maakt integraal deel uit van dit besluit.

O.4 Aanvraag toekenning titel van erevoorzitter OCMW - goedkeuring - besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,
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REGELGEVING:
 Het reglement toekenning titel van ereschepen en eregemeenteraadslid, zoals goedgekeurd in
zitting van 22 juni 2016.
 Het decreet lokaal bestuur, meer bepaald artikel 148 dat de bevoegdheid tot het toekennen van
eretitels van schepenen toekent aan de gemeenteraad.
OVERWEGINGEN:
 De aanvraag van de heer Verschelden van 30 mei 2019 tot het bekomen van de eretitel van
ereschepen van rechtswege/eretitel van erevoorzitter van het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn.
 Het feit dat artikel 3 van het vermelde reglement de keuze aan de aanvrager laat om de titel van
ereschepen van rechtswege of eretitel van erevoorzitter van het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn te dragen. De heer Verschelden meldde dat de voorkeur uitgaat naar de
eretitel van erevoorzitter.
 De behandeling van deze aanvraag in het college van burgemeester en schepenen in zitting van 4
juni 2019 en de vaststelling dat de heer Verschelden aan alle voorwaarden voldoet, zijnde:
o Inzake anciënniteit (10 jaar schepen zijn of 5 jaar schepen zijn plus 10 jaar
gemeenteraadslid).
o Inzake onberispelijk gedrag (onderzoek aan de hand van een uittreksel strafregister).
 De heer Verschelden kan aldus de titel van erevoorzitter openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn toegekend worden.

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: De gemeenteraad kent aan de heer Paul Verschelden de eretitel van 'erevoorzitter van het
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn' toe.
Artikel 2: Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de heer Paul Verschelden.

O.5 Gratis grondafstand - wegenis en infrastructuur - August Van de Veldestraat – Clement
Rottiersstraat – H.C. Van der Lelystraat – vaststellen voorwaarden – besluit.
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 41 m.b.t de bevoegdheden
van de gemeenteraad.
 De stedenbouwkundige vergunning afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen
op 4 november 2003.
 Het gemeenteraadsbesluit van 29 oktober 2003 waarbij de plannen voor de wegenis- en
infrastructuurwerken worden goedgekeurd.
 Het opmetingsplan, opgemaakt door Marcel Van Mele,beëdigd landmeter uit Hamme, op 17
september 2015.
 Het uittreksel uit het kadasterplan en de kadastrale legger.
 Het ontwerp van akte, opgemaakt door het notariskantoor Flies - De Jonghe, geassocieerd
notarissen te Hamme.
OVERWEGINGEN:
 Het openbaar nut.

19 juni 2019

221




De wegenis van BPA/RUP LeLis zal gratis worden afgestaan aan het gemeentebestuur om in te
lijven in het openbaar domein en is kadastraal gekend als, Hamme, 2° afdeling, Sie B nr. 682/F3
en is volgens het opmetingsplan 9.796m².
De collegebeslissing van 11 juni 2019 waarbij het notariskantoor Flies - De Jonghe, geassocieerd
notarissen te Hamme wordt aangeduid als instrumenterend notaris.

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: Akkoord te gaan met de kosteloze grondafstand door de NV Vekabo uit Sint-Denijs-Westrem en
NV 't Baantje uit Hamme, aan het gemeentebestuur Hamme van de wegen, haar infrastructuur,
nutsvoorzieningen in het woonproject BPA/RUP LeLis te Hamme - August Van de Veldestraat – Clement
Rottiersstraat – H.C. Van der Lelystraat - , gekend ten kadaster Hamme, 2° afdeling, Sie B nr. 682F3 en is
volgens het opmetingsplan - opgemaakt door beëdigd landmeter Marcel Van Mele - 9.796m², en volgens
de voorwaarden vervat in de administratieve akte, die als bijlage wordt geviseerd.
Artikel 2: Een afschrift van dit besluit over te maken aan de gemeentelijke dienst financiën en aan de
uitvoeringsdiensten.

O.6 Verbouwen van 2 woningen t.b.v. de buitenschoolse kinderopvang - vaststellen voorwaarden en
wijze van gunnen - besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende
de bevoegdheden van de gemeenteraad.
 De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.
 Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.
 Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341
betreffende het bestuurlijk toezicht.
 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° (het
geraamde bedrag 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 28 juni 2016 de
ontwerpopdracht voor de opdracht “Verbouwen 2 woningen t.b.v. gemeentelijke buitenschoolse
kinderopvang De Kiezel” toe te wijzen aan Architectenbureau Van Severen bvba, Lodewijk
Dosfelstraat 30 te 9200 Dendermonde.
 In het kader van de opdracht “Verbouwen 2 woningen t.b.v. gemeentelijke buitenschoolse
kinderopvang De Kiezel” werd een bestek met nr. 2018890 opgesteld door de ontwerper,
Architectenbureau Van Severen bvba, Lodewijk Dosfelstraat 30 te 9200 Dendermonde.
 De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 189.502,49 excl. btw of € 229.298,01 incl.
21% btw (€ 4.200,00 Btw medecontractant).
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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 2018, op budgetcode
0945-00/2210300/IE2014-16 (ACT-742).

MONDELINGE TUSSENKOMSTEN:
 Vragen raadslid M.Tokgoz, Groen; antwoord schepen A.Verschelden.

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: Het bestek met nr. 2018890 en de raming voor de opdracht “Verbouwen 2 woningen t.b.v.
gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang De Kiezel”, opgesteld door de ontwerper, Architectenbureau
Van Severen bvba, Lodewijk Dosfelstraat 30 te 9200 Dendermonde 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 € 189.502,49 excl. btw of € 229.298,01 incl. 21% btw (€ 4.200,00 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.
Artikel 4: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2018, op budgetcode
0945-00/2210300/IE2014-16 (ACT-742).

O.7 Overeenkomst met NV Golazo Sports inzake Flandriencross – verlenging– besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder:
o Artikel 41 met betrekking tot de bevoegdheden van de gemeenteraad.
o Artikel 56 met betrekking tot de bevoegdheden van het college van burgemeester en
schepenen.
OVERWEGINGEN:
 De overeenkomst met de NV Golazo Sports, zoals afgesloten in gemeenteraadszitting van 10
september 2014.
 Deze overeenkomst loopt af, zodat in 2019 de laatste editie van de Flandriencross zal doorgaan.
Beide partijen wensen deze overeenkomst te verlengen overeenkomstig artikel 6 van de
overeenkomst.
 De NV Golazo Sports zal instaan voor de organisatie van de Flandriencross op het grondgebied
van Hamme.
 De organisatie zal plaatsvinden in 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 en 2025.
 Het college van burgemeester en schepenen zal de verdere praktische schikkingen uitwerken.
 De melding van de heer Christophe Impens, namens Golazo NV, d.d. 23 mei 2019, waarbij NV
Golazo Sports zich akkoord verklaart met de inhoud van de samenwerkingsovereenkomst.
 De besprekingen in het college van burgemeester en schepenen in zitting van 7 mei 2019 en in
zitting van 14 mei 2019.
MONDELINGE TUSSENKOMSTEN:
 Suggesties raadslid M.Tokgoz, Groen; antwoorden burgemeester H.Vijt, schepenen L.De Mey en
T.Vermeire.
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BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: De samenwerkingsovereenkomst met Golazo Sports betreffende de organisatie van de
Flandriencross zoals hieronder geviseerd wordt goedgekeurd en treedt in werking op de datum van
ondertekening.
Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om samen met de nv Golazo
Sports de jaarlijkse praktische schikkingen verder uit te werken.
Artikel 3: Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de contracterende partijen.

OVEREENKOMST FLANDRIENCROSS HAMME
TUSSEN
GEMEENTE HAMME, Marktplein 1, 9220 HAMME, bij deze vertegenwoordigd door de heer Herman Vijt,
burgemeester en de heer André Reuse, algemeen directeur,
hierna genoemd “HAMME” enerzijds
EN
GOLAZO SPORTS NV, met maatschappelijke zetel te 3583 Paal-Beringen, Schoebroekstraat 8, BTW BE
442.115.211, hierbij vertegenwoordigd door de heer Bob Verbeeck- CEO en de heer Christophe Impens managing director,
hierna genoemd "GOLAZO SPORTS" anderzijds,
waarbij “HAMME” en “GOLAZO SPORTS” hierna ook gezamenlijk “Partijen” of individueel “Partij” worden
genoemd.
OVERWEGENDE DAT


GOLAZO SPORTS een sportmarketingbureau is gespecialiseerd in de organisatie en communicatie
van sportwedstrijden en sportieve evenementen.



GOLAZO SPORTS, organisator en merkhouder is van de veldrit gekend als de “Flandriencross”
(hierna het “Event”).



GOLAZO SPORTS hieraan gekoppeld eveneens een jeugdinitiatie zal organiseren.



GOLAZO SPORTS bevestigt dat de Flandriencross live wordt uitgezonden op TV, en dit op een
open net.



Het Event zal plaatsvinden op Domein Meulenbroek in HAMME.



HAMME ermee akkoord gaat dat GOLAZO SPORTS instaat voor de organisatie van het Event,
waarbij HAMME wordt gepromoot en bekendheid wordt gecreëerd voor haar troeven, onder
meer de Mirabrug en het Domein Meulenbroek, overeenkomstig de bepalingen van deze
Overeenkomst (hierna de “Overeenkomst”).



Partijen hieromtrent reeds eerder afspraken hebben gemaakt, afspraken die zij in onderhavige
Overeenkomst schriftelijk wensen te bevestigen.

WERD HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN

ARTIKEL 1 VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST
GOLAZO SPORTS ORGANISEERT in HAMME de volgende activiteiten, waarbij de data zo ruim mogelijk op
voorhand dienen bepaald te worden in samenspraak met HAMME, indien mogelijk 8 maand vooraf,
waarbij rekening wordt gehouden met eventuele wijzigingen die opgelegd worden door de KBWB/UCI:


Flandriencross
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jeugdinitiatie

GOLAZO SPORTS waarborgt en garandeert de kwalitatieve en punctuele organisatie van de Events.
GOLAZO SPORTS zal een beroep mogen doen op derden voor het verwezenlijken van die actie, maar zal
ten aanzien van HAMME steeds in eigen naam en voor eigen rekening de actie uitvoeren.

ARTIKEL 2 VERPLICHTINGEN VOOR GOLAZO SPORTS
GOLAZO SPORTS staat in voor:
1.

De algemene organisatie in al zijn aspecten.

2.

Het garanderen van veiligheid voor renners en toeschouwers en het opstellen van een BNIP
veiligheidsplan.

3.

Het financiële risico.

4.

Een kwalitatief hoogstaande organisatie.

5.

Het garanderen van de (rechtstreekse of uitgesteld relais) TV-uitzending.

6.

De creatie van een aantrekkelijk parcours, rekening houdend met de plaatselijke richtlijnen en
beperkingen.

7.

Het toepassen van de geldende richtlijnen inzake veiligheid, mobiliteit, omwonenden,
communicatie, milieu, geluidsoverlast, ... en overeenkomstig de bijlagen die aan de
Overeenkomst worden toegevoegd.

8.

Een uitgebreide nationale en regionale promotiecampagne (media en drukwerken).

9.

De productie, hosting en onderhoud van de website.

10. Het recruteren van medewerkers.
11. De contacten met de WBV, KBWB, UCI, VRT, managers, teams, renners en sponsors.
12. De organisatie van een kwalitatieve VIP-hospitality.
13. De organisatie van de publieks- en VIP-parkings.
14. De algemene drukwerken (tickets, VIP-tickets, folders, badges, etc...).
15. Lunchpakketten voor medewerkers.
16. De persdienst.
17. Het proper maken en het terug in hun oorspronkelijke staat herstellen van de gebruikte
terreinen, inclusief deze gebruikt voor de parking, en de toegangswegen, uiterlijk 2 dagen na
afloop van het Event.
18. De opkuis van het Marktplein en openbare weg inzake zwerfvuil en ander afval.
19. Het verdelen van de ter beschikking gestelde nadar.
20. Na afloop van het Event het terug bezorgen van de nadar op een centraal met HAMME
afgesproken plaats.
21. GOLAZO SPORTS draagt de volle verantwoordelijkheid voor de door haar gekende risico’s die
niet meegedeeld werden.

ARTIKEL 3 RETURN HAMME
GOLAZO SPORTS garandeert HAMME volgende return:
1.

Betrokkenheid bij de technische vergaderingen en persconferenties.

2.

Logo-opname in de volledige communicatie- en mediacampagne (folders, posters,
reclamepanelen, kranten, magazines, TV-spot, radiospot, website).

3.

Visibiliteit op het Event:
o

Spandoeken op het parcours en in de start- en aankomstzone
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4.

o

Logovermelding op de start- en aankomstportiek

o

Logovermelding op het podium (in TV-zicht)

o

Logovermelding op het TV-interviewdoek (in TV-zicht)

Gratis inkom voor inwoners van HAMME die op het parcours wonen.

ARTIKEL 4 TEGENPRESTATIE DOOR HAMME
HAMME voorziet in het kader van de organisatie van het Event:
1.

Toelating tot organisatie van het Event op de event site Meulenbroek, Hamveer en Mirabrug.

2.

Een jaarlijkse werkingstoelage van 10.000 euro ter ondersteuning van de algemene
werkingskosten, toegekend aan GOLAZO SPORTS

3.

Toestemming tot het integreren van de boorden van de visvijver in het officiële parcours.

4.

Toestemming om de materiaalpost te installeren op het officiële parcours.

5.

Gebruik van de volgende accommodaties conform de vigerende retributiereglementen:

6.

o

Sporthal Meulenbroek, alle ruimtes inclusief de parking

o

De recreatiezaal “Hambiance”

o

Muziekacademie

Parkeervrijhouden van:
o

Marktplein

o

Kaaiplein

o

Hamveer

o

Parking CC – JC – Sporthal

o

Gedeelte van parking sporthal

7.

Verkeersvrijhouden van Hamveer.

8.

De cafetaria van de Sporthal Meulenbroek wordt niet geëxploiteerd tijdens de tweedaagse van
het Event. GOLAZO SPORTS zal evenwel samenwerken met de uitbater.

9.

HAMME verhuurt geen gemeentelijke accommodaties of zalen in de buurt van Domein
Meulenbroek en in het centrum aan derden, zonder dit eerst te overleggen met de organisatie.
Dit om te verhinderen dat er zogenaamde ambushorganisaties te werk gaan tijdens het weekend
van de Flandriencross.

10. Toestemming tot het organiseren van VIP Hospitality en publiekscatering op Domein
Meulenbroek en in het rennersdorp.
11. Toestemming tot het organiseren van muzikale optredens in de publiekstent op Domein
Meulenbroek. Deze publiekstent mag geopend blijven tot 22u00 op de dag van de
Flandriencross.
12. Het algemeen verbod op het organiseren van cateringverkoop door derden op Domein
Meulenbroek en in een jaarlijks vast te stellen perimeter rond de eventsite. Enkel door de
organisatie geautoriseerde leveranciers krijgen hiervoor toestemming. Bestaande horecazaken
vormen geen probleem, maar ze kunnen hun normale activiteiten niet uitbreiden.
13. Lokale promotie van het Event. Het materiaal wordt voorzien door GOLAZO SPORTS.
14. Toestemming tot het voeren van promotie op de openbare weg (borden, publicitaire
aanhangwagen, ...) rekening houdend met de daartoe voorziene plaatsen.
15. Politionele ondersteuning door de lokale politie.
16. Gemeentelijke veiligheidscel (politie, brandweer, rode kruis).
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17. Ter beschikkingstelling van parkeermogelijkheden waar mogelijk.
18. Logistieke steun/ondersteuning wordt jaarlijks vastgesteld door het college van burgemeester en
schepenen van HAMME waarbij ook de diverse gemeentelijke diensten bij betrokken worden en
in samenspraak met GOLAZO.

ARTIKEL 5 INTELLECTUELE RECHTEN
HAMME erkent dat alle intellectuele eigendomsrechten van het Event, waaronder de woord- en
beeldmerken, exclusieve eigendomsrechten van GOLAZO SPORTS zijn.
Behoudens in geval van uitdrukkelijke toestemming van GOLAZO SPORTS is het HAMME niet toegestaan
een intellectueel eigendomsrecht van het Event te gebruiken.

ARTIKEL 6 DUUR VAN DE OVEREENKOMST
Onderhavig contract treedt in werking op de datum van ondertekening en is geldig voor het seizoen
2020-2021 tot en met het seizoen 2025-2026 van het Event.
HAMME bevestigt dat, zo lang GOLAZO SPORTS de Flandriencross organiseert op het grondgebied van
HAMME, er geen andere Nationale (KBWB) of Internationale (UCI) Cyclocross/veldrit kan georganiseerd
worden binnen de grenzen van HAMME.
Na verloop van de periode zoals vermeld in dit artikel zullen de betrokken partijen alle aspecten met
betrekking tot deze Overeenkomst evalueren, met het oog op een eventuele verlenging ervan.

ARTIKEL 7 BEËINDIGING VAN DEZE OVEREENKOMST
Elke Partij kan deze Overeenkomst per aangetekend schrijven onmiddellijk en zonder rechterlijke
tussenkomst beëindigen, onverminderd het recht op schadevergoeding, indien:
a.

De andere Partij een belangrijke contractuele wanprestatie pleegt. Een belangrijke contractuele
wanprestatie is iedere schending van een beding in deze Overeenkomst of elk verzuim tot
naleving van enige verbintenis uit deze Overeenkomst, dat niet werd gezuiverd binnen 10 dagen
na de kennisgeving van de schending of het verzuim.

b.

Partijen bepaalde uitspraken doen over de andere Partij, haar activiteiten en/of deze
Overeenkomst die afbreuk doen aan de reputatie van de andere Partij en/of haar activiteiten.

ARTIKEL 8 OVERMACHT
Elke gebeurtenis die plaatsvindt buiten de wil en controle van Partijen om en aan dewelke Partijen zich
redelijkerwijze niet konden verwachten ten tijde van de sluiting van onderhavige Overeenkomst, maakt
een situatie van overmacht uit en schorst de verplichtingen van Partijen. Partijen erkennen uitdrukkelijk
dat onder meer volgende omstandigheden een situatie van overmacht opleveren: extreme
weersomstandigheden, staking, onderbrekingen in de stroomtoevoer of in de
telecommunicatiemiddelen, aanslagen, enz.

ARTIKEL 9 VERTROUWELIJKHEID
Elk van de Partijen verbindt er zich toe niets publiekelijk mee te delen over de inhoud van deze
Overeenkomst zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de andere Partij, tenzij hij er toe
verplicht zou zijn op grond van wettelijke of reglementaire bepalingen of op bevel van een bevoegde
rechtbank. In dit laatste geval dient de andere Partij op voorhand ingelicht te worden over de timing en
de inhoud van de mededeling.
Beide Partijen verbinden zich ertoe de opgedane kennis en de vertrouwelijke informatie, die van elkaar
bij de onderhandelingen over en bij de uitvoering van de Overeenkomst werden uitgewisseld of
meegedeeld niet aan derden bekend te maken zolang deze inlichtingen niet algemeen bekend zijn
geworden of op rechtmatige wijze uit een andere bron werden bekomen, zonder hierbij intellectuele
eigendomsrechten te schenden of enige andere geheimhoudingsverbintenis te overtreden.
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ARTIKEL 10 WIJZIGINGEN EN AANVULLINGEN
Afwijkingen en aanvullingen op onderhavige Overeenkomst zijn slechts geldig en verbindend voor zover
deze schriftelijk door beide Partijen zijn aanvaard.

ARTIKEL 11 GELDIGHEID VAN DE CLAUSULES
Elke bepaling of onderdeel van deze overeenkomst die verboden worden door de toepasselijke wet, zal
geen uitwerking hebben, in de mate van het wettelijke verbod, doch zonder de overige bepalingen of
onderdelen van deze Overeenkomst ongeldig te maken.
Indien een bepaling van deze Overeenkomst ongeldig wordt verklaard door arbitrage of door een
rechtbank, zal dit geen invloed hebben op de overige bepalingen van deze Overeenkomst.
De ongeldige bepaling, waarvan sprake in bovenstaande paragraaf, zal met schriftelijk akkoord van alle
Partijen of door de rechtbank vervangen worden door een andere bepaling, die de economische en
filosofische bedoeling van de initiële bepaling het best benadert.

ARTIKEL 12 BEVOEGDE RECHTBANKEN EN TOEPASSELIJK RECHT
Alle betwistingen of geschillen van interpretatie zowel betreffende het ontstaan, het bestaan als de
beëindiging van de onderhavige Oovereenkomst zullen uitsluitend kunnen gebracht worden voor de
rechtbanken van het arrondissement Oost-Vlaanderen. De verhoudingen tussen de contracterende
Partijen worden beheerst door het Belgisch Recht.
Aldus opgesteld te Hamme op .........., in 2 originele exemplaren, elk der Partijen erkennend één origineel
exemplaar te hebben ontvangen.

O.8 Intergemeentelijke samenwerking - Zefier - garantieverklaring strategische participaties goedkeuring - besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Het decreet van 22 december 2017 betreffende het lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 40
met betrekking tot de bevoegdheden van de gemeenteraad.
OVERWEGINGEN:
 Het feit dat de gemeente Hamme vennoot is van de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Zefier, met maatschappelijke zetel te Koning Albert II-laan 37, 1030
Schaarbeek en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Brussel,
Nederlandstalige afdeling) 0680.832.904 (de “Vennootschap”).
 Artikel 13, §1 van de statuten van de Vennootschap dat bepaalt dat de vennoten elk voor hun
deel de verbintenis aangaan de leningen te waarborgen die de Vennootschap heeft aangegaan
met het oog op de verwerving voor hun rekening van Strategische Participaties (zoals
gedefinieerd in de statuten van de Vennootschap) en voor het financieren van de
ondernemingen waarop deze Strategische Participaties betrekking hebben.
 Het feit dat overeenkomstig artikel 13, §2 en §3 de vennoten van de Vennootschap de
verbintenis zijn aangegaan de lasten (interesten en aflossingen) waartoe de Vennootschap zich
heeft verbonden in het kader van de verwerving van de Strategische Participaties, en de
eventuele tekorten tussen de lasten en beheerskosten gedragen door de Vennootschap voor de
verwerving van Strategische Participaties enerzijds en inkomsten uit die Strategische
Participaties anderzijds, te zullen dekken.
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Het feit dat de Vennootschap in het verleden financieringen is aangegaan (of heeft overgenomen
als rechtsopvolger van de Vlaamse financieringsverenigingen Figga, Finea, Fingem, Finilek en
Finiwo) en in de toekomst zal aangaan, al dan niet met tussenkomst van een financiële instelling
(hierna de “Arranger”).
Het feit dat de Vennootschap voornemens is een thesauriebewijzenprogramma op te zetten
teneinde de verwerving van Strategische Participaties voor rekening van haar vennoten te
financieren en dit met als Arranger Belfius Bank NV, met maatschappelijke zetel te Karel
Rogierplein 11, 1210 Brussel en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder
nummer (RPR Brussel, Franstalige afdeling) 0403.201.185 (het “Programma”).
Het feit dat de gemeente Hamme voor de goede orde en voor zoveel als nodig de werking van
artikel 13 van de statuten van de Vennootschap wenst te erkennen en om die reden de
waarborg zoals daarin voorzien met betrekking tot de huidige en toekomstige financieringen
uitdrukkelijk wenst te bevestigen.
Het feit dat de waarborg de toegang van de Vennootschap tot de financiële markten vergroot,
hetgeen mede in het belang van de gemeente Hamme is, omdat dit de financierbaarheid van de
Strategische Participaties die de Vennootschap houdt voor rekening van de gemeente Hamme,
en het rendement van de gemeente Hamme hierop, vergroot.

MONDELINGE TUSSENKOMSTEN:
 Vraag raadslid M.Michils, Vl.Belang; antwoord burgemeester H.Vijt.
STEMMING: Met 24 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, Agnes Onghena, Mustafa
Tokgoz, Gülcan Unan), 3 onthoudingen (Leo Van der Vorst, Mario Michils, Nadia Dhooghe)


Motivering onthouding Vl.Belang door raadslid M.Michils: na nazicht van de opgenomen
waarborgen, die vooral in het voordeel spelen van de financiële instelling, hoopt het Vl.Belang
dat er in de toekomst niets misloopt in dit dossier.
Vl.Belang wilt hier niet mede-verantwoordelijk voor zijn - vandaar ook deze onthouding.

BESLUIT:
Zich als vennoot van de Vennootschap onvoorwaardelijk en onherroepelijk borg te stellen ten aanzien van
(hierna de “Borgstelling”; de begunstigde(n) van deze financiering(en) hierna de “Begunstigde(n)”):


(a) alle schulden (zowel huidig als toekomstig, bestaand of voorwaardelijk, als primaire
schuldenaar of niet) in hoofdsom die de Vennootschap of één van haar rechtsvoorgangers is
aangegaan en zal aangaan op verzoek van de gemeente Hamme (inclusief, doch zonder afbreuk
te doen aan de algemeenheid van de borg, dat deel van het Programma aangegaan op verzoek
van de gemeente Hamme en alle (bank)garanties die de Vennootschap heeft afgegeven op
verzoek van enige financier, in het kader van de verwerving van die (en dat gedeelte van de)
Strategische Participaties die de Vennootschap voor haar rekening aanhoudt, met inbegrip van
herfinancieringen van bestaande financieringen of nieuwe leningen voor (dat gedeelte van de)
bestaande Strategische Participaties die de Vennootschap voor haar rekening aanhoudt, evenals
alle interesten (met inbegrip van de verwijlinteresten), wederbeleggingsvergoedingen,
vorderingen voor vergoedingen verschuldigd aan een financier of een (zekerheids)agent die
optreedt namens de financier(s), schadevergoedingen en alle andere kosten en bijhorigheden
die daaruit voortvloeien (de “Financieringen”);



(b) in het bijzonder en zonder te willen afwijken van hetgeen bepaald onder (a), de verplichting
tot vrijwaring en schadeloosstelling van de Arranger (in elke hoedanigheid die het opneemt in
het kader van het Programma) voor alle verliezen, aansprakelijkheidsvorderingen, kosten,
ingestelde eisen, schade, rechtsvorderingen, verzoeken of uitgaven (met inbegrip van, maar niet
beperkt tot, alle redelijke kosten, lasten en uitgaven voor onderzoek en verdediging, juridische
kosten en uitgaven) die de Arranger onder enige hoedanigheid in het kader van het Programma
zou kunnen lijden of maken ten gevolge van of in verband met of op basis van de uitoefening van
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diens volmachten en plichten overeenkomstig de documentatie met betrekking tot het
Programma en dit in het kader van de verwerving van die (en dat gedeelte van de) Strategische
Participaties aangegaan op verzoek en voor rekening van de gemeente Hamme (de
“Schadeloosstellingsverbintenis”).
De verbintenissen onder de Borgstelling, naar verzoek van de Begunstigde(n) volledig of gedeeltelijk, in
één keer of in verschillende keren, te voldoen binnen de vijftien werkdagen na het verzenden van een
aangetekende brief waarin de Begunstigde(n) middels de nodige stavingsstukken aantoont dat:


(a) de Vennootschap in gebreke is gebleven om binnen 30 Werkdagen na hiertoe aangemaand te
zijn door de Begunstigde een betaling of enige andere verbintenis onder of in verband met één
van de Financieringen of de Schadeloosstellingsverbintenis uit te voeren; of



(b) er zich een geval van vervroegde opeisbaarheid heeft voorgedaan onder één van de
overeenkomsten die tussen de Vennootschap en de Begunstigde is aangegaan en onder de
Financieringen of de Schadeloosstellingsverbintenis valt; of



(c) (i) enige rechterlijke uitspraak werd genomen of enige wettelijke procedure hangende is die
tot gevolg heeft of tot gevolg kan hebben dat er een staking van betaling door de Vennootschap
is, of (ii) een procedure werd gestart die de Vennootschap bescherming kan verlenen tegen haar
schuldeisers (met inbegrip van collectieve schuldenregeling, uitstel van betaling of gerechtelijke
reorganisatie), of (iii) een (gerechtelijke) ontbinding, de vereffening, of enige andere
gelijkaardige procedure met betrekking tot de Schuldenaar is opgestart, of (iv) er sprake is van
enig ander geval van samenloop in hoofde van de Begunstigde.

De Borgstelling aan te gaan omwille van de reden(en) vermeld in het overwegend gedeelte en dat deze
geen intuitu personae karakter heeft naar de Begunstigde(n) toe.
Te erkennen dat de Borgstelling een voortdurende zekerheid is, die geen afbreuk zal ondervinden van of
aangetast zal worden door elke andere zekerheid, elk ander rechtsmiddel of door overdracht (met
inbegrip van fusie, splitsing of enige andere overdracht onder algemene titel) van een Financiering, de
Schadeloosstellingsverbintenis of de Borgstelling, niet vervallen zal zijn door eender welke tussentijdse
betaling of vergoeding van eender welk deel van de Financieringen of de Schadeloosstellingsverbintenis,
of door enige vereffening van rekeningen en dat zij zal blijven bestaan voor het volledige bedrag van de
Financieringen of de Schadeloosstellingsverbintenis, ongeacht een eventuele verkoop van een
Strategische Participatie of waardeschommeling.
Kennis te nemen van het Information Memorandum van het Programma en dit zonder voorbehoud te
aanvaarden.
Zich niet te zullen beroepen op de bepalingen van eventuele overeenkomsten tussen zichzelf en de
Vennootschap en/of enige Begunstigde, noch op om het even welke beschikking om haar verplichtingen
uit hoofde van deze Borgstelling niet uit te voeren, noch zal zij zich beroepen op enig recht van regres,
schuldvergelijking of subrogatie ten opzichte van eender welke partij met inbegrip van de Vennootschap
en de Begunstigde zo lang de gemeente Hamme vennoot is van de Vennootschap.
Aan de Begunstigde of de Arranger het recht toe te staan om aan de Vennootschap alle uitstel, voordelen
en schikkingen toe te kennen die Begunstigden en de Arranger geschikt achten.
Uitdrukkelijk te verklaren dat de Borgstelling op geen enkele manier zal worden benadeeld of aangetast
door enig verloop van tijd of afstand van recht, toegestaan door, of een schikking met, een Begunstigde
of enige andere persoon, door een vernieuwing, wijziging (hoe fundamenteel ook) van of bijvoegsel aan
een Financiering of de Schadeloosstellingsverbintenis, de statuten van de Vennootschap of enig ander
document, door het nemen, de verandering, de hernieuwing of de vrijgave van of de weigering of het
nalaten van het uitvoeren of afdwingen van eender welk recht, rechtsmiddel of zekerheid met betrekking
tot de Borgstelling of door iets te doen of niet te doen, dat in afwezigheid van deze bepaling de
Borgstelling zou kunnen vrijgeven.
De Begunstigde(n) en de Arranger uitdrukkelijk te ontslagen van de verplichting de gemeente Hamme
kennis te geven van enige wijziging aan enige Financiering of Schadeloosstellingsverbintenis.
Voor zover van toepassing en zo ruim als toegelaten onder het toepasselijk recht, uitdrukkelijk en zonder
enig voorbehoud afstand te doen van alle verweermiddelen, excepties en voorrechten met inbegrip van,
doch niet uitsluitend, het voordeel van de artikelen 1253 (vrije toerekening van betaling door de
schuldenaar), 1285 en 1287 (kwijtschelding van een schuldenaar), 2021 en 2022 (voorrecht van
uitwinning), 2028 en 2029 (regres borgsteller), 2032 (proactief verhaalsrecht) en 2037, 2038 en 2039
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(tenietgaan van de borgstelling) van het Belgisch Burgerlijk Wetboek.
Volmacht te verlenen aan de Vennootschap, en haar secretaris, om alle handelingen te stellen (met
inbegrip van het opstellen en ondertekenen van alle aangiftes, kennisgevingen, registraties en
informatiememoranda) die op dit ogenblik of in de toekomst nodig of nuttig zouden kunnen zijn voor de
creatie, de tegenstelbaarheid, het behoud of de uitwinning van de Borgstelling.

O.9 Intergemeentelijke samenwerking - Statuten en toetreding tot Dijk92 - goedkeuring - besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder Deel 3, Titel 3
betreffende intergemeentelijke samenwerking.
 Het decreet van 15 juni 2018 over de bovenlokale cultuurwerking (Hoofdstuk IV - Afdeling 2
Structurele Ondersteuning van Intergemeentelijke Samenwerkingsverbanden).
OVERWEGINGEN:
 Het collegebesluit van 9 april 2019 houdende de principiële goedkeuring om toe te treden tot
het intergemeentelijk samenwerkingsverband Cultuurdijk onder de juridische vorm van een
projectvereniging en de toestemming aan de betrokken diensten om verder te werken aan de
oprichting van dit samenwerkingsverband.
 De goedkeuring van de statuten door de Raad van Bestuur van projectvereniging Dijk92 op 8 mei
2019.
 Het besluit van het college van burgemeester en schepenen met betrekking tot de statuten van
projectvereniging Dijk92 in zitting van 28 mei 2019.

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel1: Keurt de statuten van projectvereniging Dijk92 goed, zoals ze werden aangenomen in de raad
van bestuur van de projectvereniging van 8 mei 2019:

HOOFDSTUK 1. NAAM, RECHTSVORM, ZETEL, DOELSTELLINGEN EN DUUR
Art. 1. Naam van de projectvereniging
§1. Projectvereniging Cultuurdijk werd opgericht op 1 juli 2008 conform het decreet van 6 juli 2001
houdende de intergemeentelijke samenwerking.
§2. Vanaf 1 juli 2019 draagt de projectvereniging de naam Dijk92. De projectvereniging is onderworpen
aan de bepalingen van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 - hierna het decreet genoemd en aan de bepalingen van deze statuten.

Art. 2. Rechtsvorm
De intergemeentelijke samenwerking neemt de rechtsvorm aan van een projectvereniging, zoals voorzien
in het decreet. De projectvereniging wordt in deze statuten aangeduid onder de benaming ‘de
vereniging’. Overeenkomstig artikel 11 van het decreet is de vereniging een intergemeentelijk
samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid. De verbintenissen van de vereniging hebben
overeenkomstig artikel 11 van het decreet geen handelskarakter.

Art. 3. Zetel van de projectvereniging
De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd te 9200 Dendermonde, Nijverheidsstraat 3 en
kan door beslissing van de raad van bestuur worden verplaatst naar een ander adres.
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Art. 4. Doel van de projectvereniging
Het intergemeentelijk samenwerkingsverband Dijk92 is een cultureel netwerk van steden en gemeenten
in het Land van Dendermonde. Via kennisdeling en samenwerking realiseert dit netwerk een meerwaarde
voor alle partners door het inzetten op gedeelde culturele en maatschappelijke uitdagingen voor de
regio. Hiertoe verkent en ondersteunt Dijk92 culturele initiatieven met (potentiële) bovenlokale
uitstraling of relevantie en stimuleert en inspireert ze tot innovatie en samenwerking binnen en buiten de
cultuursector.

Art. 5. Duur van de projectvereniging
§1. De projectvereniging werd opgericht door toetreding van de deelnemende gemeenten op 1 juli 2008.
Op 1 januari 2014 werd zij verlengd voor de periode tot en met 31 december 2019. Op 1 januari 2020
wordt zij verlengd voor een periode van 6 jaar tot en met 31 december 2025. Tijdens deze periode is geen
uittreding mogelijk.
§2. De projectvereniging kan opeenvolgende keren voor het verstrijken van de termijn opnieuw verlengd
worden voor een periode van 6 jaar indien dit de wil is van de deelnemende gemeenten. Ten laatste 6
maanden voor het beëindigen van de lopende samenwerkingsperiode legt de raad van bestuur van de
projectvereniging een dossier voor aan de raden van de deelnemende gemeenten op basis waarvan deze
een beslissing nemen over een eventuele verlenging. Het dossier bevat minstens:


De statuten van de projectvereniging



Een motiveringsnota voor het al dan niet verlengen van de samenwerking

De gemeenteraden beslissen over het al dan niet verlengen van de samenwerking uiterlijk vier maand
voor het verstrijken van de duur van de lopende samenwerkingsperiode.

Art. 6. Deelnemers en toetreding
De raad van bestuur beslist over de toetreding van nieuwe deelnemers. De raad van bestuur legt zijn
gemotiveerde beslissing ter goedkeuring voor aan de gemeenteraden van de deelnemers.

HOOFDSTUK 2. BESTUUR VAN DE VERENIGING
Art. 7. Bestuur van de vereniging
§1. De projectvereniging wordt geleid door een raad van bestuur waarvan de leden benoemd worden
door de deelnemende gemeenten.
§2. Deze raad van bestuur heeft uitsluitend de bevoegdheid tot het nemen van beslissingen die kaderen
binnen het doel van de vereniging. Het mandaat van een bestuurder wordt beëindigd indien de
respectieve raad die hij vertegenwoordigt zijn mandaat intrekt en dezelfde raadsvergadering zijn
vervanger aanduidt.

Art. 8. Samenstelling raad van bestuur
§1. De raad van bestuur bestaat uit stemgerechtigde leden, hun plaatsvervangers en leden met een
raadgevende stem.
§2. De stemgerechtigde leden zijn de politieke vertegenwoordigers uit de Colleges van Burgemeester en
Schepenen aangeduid door de deelnemende gemeenten, meer bepaald de schepenen van cultuur. De
voorzitter wordt gekozen uit de stemgerechtigde leden. Elk stemgerechtigd lid beschikt over slechts één
stem. Bij afwezigheid kunnen stemgerechtigde leden zich laten vervangen door een (stemgerechtigd)
plaatsvervanger of hun volmacht geven aan een stemgerechtigd lid uit een andere deelnemende
gemeente. Elk lid kan maar over één plaatsvervanger of volmacht beschikken.
§3. Elke deelnemende gemeente duidt ook één afgevaardigde aan als lid met raadgevende stem. Deze
afgevaardigde met raadgevende stem is raadslid in de deelnemende gemeenten verkozen op een lijst
waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het College van Burgemeester en Schepenen.
§4. Stemgerechtigde leden van de raad van bestuur kunnen zich, bij afwezigheid, laten vervangen op de
vergaderingen. Elke deelnemende gemeente duidt één plaatsvervanger aan. Deze plaatsvervanger is een
politieke vertegenwoordiger uit het College van Burgemeester en Schepenen of een raadslid verkozen op
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een lijst waarvan verkozenen deel uitmaken van het College van Burgemeester en Schepenen.
Plaatsvervangers worden op elke vergadering uitgenodigd, maar zijn enkel stemgerechtigd bij
afwezigheid van de schepen van cultuur.
§5. De raad van bestuur nodigt deskundigen en personeelsleden van de projectvereniging, zonder
stemrecht, uit tot de vergaderingen.
§6. De bestuurders worden benoemd voor de duur van de projectvereniging, maar zijn van rechtswege
ontslagnemend bij verlies van hun openbaar mandaat, uitgezonderd in geval van algehele vernieuwing
van de gemeenteraden. In voorkomend geval duiden de deelnemende gemeenten ten laatste op 30 juni
volgend op het jaar van de verkiezingen tot algehele vernieuwing van de gemeenteraden, de nieuwe
bestuurders aan. Zij treden ten laatste aan op 1 juli daaropvolgend. De gebeurlijke aanduiding van
bestuurders door de andere deelnemers gebeurt dan in de loop van de maand volgend op de installatie
van hun eigen raden.

Art. 9. Werkingsmodaliteiten
De werkingsmodaliteiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in een huishoudelijk reglement dat
gewijzigd kan worden bij eenvoudige beslissing van stemgerechtigde leden van de raad van bestuur.

Art. 10. Vergaderingen raad van bestuur
§1. De raad van bestuur vergadert ten minste twee keer per jaar. De uitnodigingen worden minstens 10
dagen vooraf verstuurd, vergezeld van een agenda.
§2. Om geldig te kunnen vergaderen is een aanwezigheidsquorum vastgesteld op de gewone
meerderheid onder de stemgerechtigde leden. Een eventuele noodzakelijke tweede vergadering kan
rechtsgeldig vergaderen en besluiten. Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid.

Art. 11. Presentiegeld
De leden van de raad van bestuur zullen geen presentiegeld ontvangen.

Art.12. Ondersteuning raad van bestuur
De raad van bestuur kan bijzondere stuurgroepen of adviesgroepen oprichten om de vergaderingen van
de raad van bestuur voor te bereiden en kan specifieke opdrachten uitbesteden aan derden.

Art.13. Verslaggeving aan de gemeenteraden
§1. De vergaderingen van de raad van bestuur zijn niet openbaar. De notulen van de vergaderingen en de
bijhorende documenten worden, maximaal één maand na de vergadering, digitaal ter beschikking gesteld
van de stemgerechtigde, plaatsvervangende en raadgevende leden van de raad van bestuur. Elk
gemeenteraadslid van alle aangesloten gemeenten kan op verzoek inzage krijgen tot deze documenten
op de administratieve zetel.
§2. De raad van bestuur legt de jaarrekeningen, samen met het activiteitenverslag en het verslag van de
rekeningnazichter(s) jaarlijks, voor eind juni, voor aan de gemeenteraden.

Art. 14. Bestuurlijk toezicht
De toezichthoudende overheid kan bij de intergemeentelijke overheid alle documenten en inlichtingen
opvragen of die ter plaatse raadplegen. Ze bepaalt de informatiedrager en de vorm waarin de gegevens
worden verstrekt.

HOOFDSTUK 3. FINANCIEEL BEHEER
Art. 15. Bijdrage van de deelnemers
§1. De werkingskosten van de vereniging vallen ten laste van de deelnemers en de subsidiërende
overheden. De deelnemers betalen als bijdrage jaarlijks een vastgesteld bedrag per inwoner. De bijdrage
per inwoner kan per deelwerking verschillen. Het bevolkingscijfer wordt vastgesteld aan de hand van de
jongste gepubliceerde cijfers van het Nationaal Instituut voor Statistiek. Deze bijdrage kan worden
aangepast aan de index van de consumptieprijzen. Naast de statutair bepaalde bijdrage kunnen de
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deelnemers een vrijwillige bijdrage leveren tot realisatie van de doelstellingen. Zij beslissen hierover
autonoom.
§2. De projectvereniging gaat niet over de vorming van een maatschappelijk kapitaal. Eventuele geboekte
winst is niet uitkeerbaar en blijft binnen de projectvereniging.

Art. 16. Begroting en rekeningen
§1. De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de wetgeving op de boekhouding van de
ondernemingen en met naleving van de richtlijnen die de overheid uitvaardigt m.b.t. de
boekhoudkundige verrichtingen.
§2. De raad van bestuur stelt de rekening van het afgelopen jaar vast uiterlijk op 31 maart na het
verstreken boekjaar. De raad van bestuur legt de jaarrekening samen met het verslag van de
rekeningnazichters en het activiteitenverslag ter kennisgeving voor aan de gemeenteraden van de
deelnemende gemeenten. De begroting wordt goedgekeurd uiterlijk op 31 december van het jaar dat
voorafgaat.

Art. 17. Financiële controle
De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de wetgeving op de boekhouding en met naleving van
de richtlijnen die de overheid uitvaardigt met betrekking tot boekhoudkundige verrichtingen. De raad van
bestuur benoemt een accountant die de controle op de financiële toestand uitvoert en hierover jaarlijks
rapporteert.

HOOFDSTUK 4. WIJZIGING STATUTEN, TOETREDING, ONTBINDING
Art. 18. Wijziging van de statuten, toetreding en financiële bijdrage
§1. Een wijziging van de statuten behoeft de instemming van twee derden van de deelnemende
gemeenten, op basis van een gemeenteraadsbeslissing.
§2. De aanvaarding van de toetreding van nieuwe leden behoeft de unanieme instemming van de
deelnemende gemeenten, op basis van een gemeenteraadsbeslissing.
§3. De wijziging van de financiële bijdrage behoeft de unanieme instemming van de deelnemende
gemeenten, op basis van een gemeenteraadsbeslissing.

Art. 19 Ontbinding van de vereniging
§1. De vereniging wordt ontbonden bij niet-verlenging van de samenwerking na afloop van de duur van
de vereniging. In geval van vereffening worden door de raad van bestuur, een of meer vereffenaars
benoemd, hun bevoegdheid bepaald en de wijze van vereffening van de schulden van de tegeldemaking
van de goederen vastgesteld. Bij vereffening zullen de eventueel in gebruik gegeven goederen worden
teruggegeven aan de eigenaars, in zoverre hun rechten daarop kunnen bewezen worden aan de hand van
geschreven overeenkomsten. In geval van ontbinding van de vereniging worden de activa, na
aanzuivering van de eventuele passiva, overgedragen aan de deelnemende gemeenten in verhouding tot
de betaalde financiële bijdragen.
§2. De vereniging kan voortijdig ontbonden worden mits een akkoord van twee derden van de
bestuurders. De vereniging stelt hiertoe een vereffenaar aan.
Voor alles wat niet in deze statuten is voorzien gelden de bepalingen van het decreet lokaal bestuur van
22 december 2017.
Artikel 2: Bepaalt dat afschriften van dit besluit zullen worden overgemaakt aan:


gemeentebestuur Berlare, Veerstraat 13, 9290 Berlare;



gemeentebestuur Buggenhout, Nieuwstraat 2 te 9255 Buggenhout;



stadsbestuur Dendermonde, Franz Courtensstraat 11 te 9200 Dendermonde;



gemeentebestuur Laarne, Dorpsstraat 2 te 9270 Laarne;



gemeentebestuur Lebbeke, Flor Hofmanslaan 1 te 9280 Lebbeke;
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gemeentebestuur Wetteren, Markt 1 te 9230 Wetteren;



gemeentebestuur Wichelen, Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen;



gemeentebestuur Zele, Markt 50 te 9240 Zele;



de provinciegouverneur, Gouvernementstraat 1 te 9000 Gent;



de projectvereniging Dijk92, Nijverheidsstraat 3, 9200 Dendermonde;



de dienst cultuur van de gemeente Hamme.

O.10

Intergemeentelijke samenwerking - Cultuurnota en budget Dijk92 - goedkeuring - besluit

De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder Deel 3, Titel 3
betreffende intergemeentelijke samenwerking.
 Het decreet bovenlokaal cultuurbeleid (Hoofdstuk IV - Afdeling 2 Structurele Ondersteuning van
Intergemeentelijke Samenwerkingsverbanden).
OVERWEGINGEN:
 De goedkeuring van de statuten door de Raad van Bestuur van projectvereniging Dijk92 op 8 mei
2019.
 De goedkeuring van de statuten en de feitelijke toetreding tot Dijk92 door het gemeenteraad
van Hamme op 19 juni 2019.

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: Keurt de Cultuurnota van de projectvereniging Dijk92 voor de periode 2020 – 2025 goed en
stemt ermee in dat deze zal ingediend worden bij de Vlaamse Overheid ten einde een erkenning te
krijgen en in aanmerking te komen voor subsidiëring zoals voorzien in het Decreet Bovenlokaal
Cultuurbeleid (meer bepaald Hoofdstuk IV - Afdeling 2 Structurele Ondersteuning van Intergemeentelijke
Samenwerkingsverbanden).
Artikel 2: Keurt de bij de hierboven vermelde Cultuurnota bijhorende meerjarenbudgettering goed.
Artikel 3: Afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan Dijk92, Nijverheidsstraat 3, 9200
Dendermonde.

O.11

Intergemeentelijke samenwerking - Aanstelling afgevaardigden Dijk92 - goedkeuring - besluit

De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder het artikel 404 §1,
§2 en §3 met betrekking tot projectverenigingen.
 De statuten van de projectvereniging Dijk92, in het bijzonder artikelen 7 en 8 over het bestuur.
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OVERWEGINGEN:
 Het gemeenteraadsbesluit in zitting van 27 februari 2019 houdende de aanstelling van de
afgevaardigden voor de Raad van Bestuur van Cultuurdijk
 De beslissing van het college van burgemeester en schepenen in zitting van 28 mei 2019 met
betrekking tot de aanduiding van de afgevaardigden voor Dijk92.

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: De gemeenteraad stelt aan als stemgerechtigd lid voor de raad van bestuur van
projectvereniging Dijk92 mevrouw Lotte Peeters, schepen van cultuur, met als plaatsvervangend lid de
heer Jan De Graef, schepen voor erfgoed.
Artikel 2: De gemeenteraad stelt aan als lid met raadgevende stem voor de raad van bestuur van
projectvereniging Dijk92 mevrouw Agnes Onghena.
Artikel 3: Bepaalt dat een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan projectvereniging Dijk92,
Nijverheidsstraat 3, 9200 Dendermonde.

O.12
Intergemeentelijke samenwerking - De Leesdijk - gezamenlijk bibliotheekreglement goedkeuring - besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Het decreet van 22 december 207 over het lokaal bestuur, meer bepaald artikel 40 dat de
bevoegdheid tot het vaststellen van reglementen bij de gemeenteraad legt.
OVERWEGINGEN:
 De bibliotheken van De Leesdijk willen nauwer samenwerken en willen daarom een gezamenlijk
bibliotheekreglement hanteren.
 Voor de bibklant betekent dit een duidelijk systeem van uitleenvoorwaarden die gelden voor
elke bibliotheek in onze regio.
 Een gezamenlijk bibliotheekreglement is nodig voor de instapformule groep 3 van het EBS
(Eengemaakt Bibliotheeksysteem) waartoe de bibliotheken van De Leesdijk en hun besturende
instanties zich geëngageerd hebben.
 Een gezamenlijk bibliotheekreglement verstevigt het dossier voor een intergemeentelijke
samenwerking Dijk 92.

BESLUIT met algemene instemming:
Enig artikel: beslist het reglement zoals hieronder beschreven goed te keuren.

REGLEMENT DE LEESDIJK
Definities


De Leesdijk: een intergemeentelijk samenwerkingsverband van 9 gemeenten, met name Berlare,
Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Laarne, Lebbeke, Wetteren, Wichelen en Zele.



Kind: een gebruiker tot en met 12 jaar.
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Materialen: alle fysieke materialen (boeken, tijdschriften, cd’s, dvd’s, … ) en e-boeken die de
Leesdijkbibliotheek uitleent.



Leentermijn: de periode waarbinnen je een materiaal mag lenen.



Boete: de vergoeding die je moet betalen wanneer je geleende materialen niet tijdig terug hebt
gebracht.

De algemene bepalingen van dit reglement zijn van toepassing op alle bibliotheken, hun
filialen/uitleenposten en dienstverlening buiten de muren van de bibliotheek (boekendienst aan huis)
binnen dit samenwerkingsverband. De algemene bepalingen worden aangevuld met bepalingen die voor
iedere bibliotheek specifiek zijn.

Deel I: Algemene bepalingen
1. Inschrijven en verantwoordelijkheden
Artikel 1
Lid worden van de Leesdijkbibliotheek is gratis en gebeurt met een geldige identiteitskaart of een geldig
persoons- en Belgisch adresbewijs. Kinderen kunnen zich enkel inschrijven wanneer ze vergezeld zijn door
een ouder of voogd met een geldige identiteitskaart of een geldig persoons- en Belgisch adresbewijs.
Wanneer minderjarigen ouder dan 12 jaar zich zonder ouder of voogd inschrijven, ontvangt de ouder of
voogd een bevestiging van deze inschrijving.
Indien je niet over een elektronische identiteitskaart beschikt, ontvang je bij de inschrijving een lidkaart.
Vervanging van de lidkaart (door verlies of beschadiging) kost € 2,50.
Je mag jouw elektronische identiteitskaart of lidkaart niet door iemand anders laten gebruiken.
Artikel 2
Jouw persoonsgegevens worden bijgehouden door de Leesdijkbibliotheek (via Cultuurconnect) en enkel
gebruikt voor een goede werking van deze Leesdijkbibliotheek. De Leesdijkbibliotheek doet er alles aan
om jouw privacy te waarborgen. De Leesdijkbibliotheek houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke
wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU
2016/679).
Indien jouw persoonsgegevens wijzigen, is het belangrijk dit onmiddellijk te melden aan de
Leesdijkbibliotheek.
Artikel 3
Als je lid bent van de Leesdijkbibliotheek, kan je gebruik maken van alle bibliotheekdiensten,
waaronder het lenen van materialen, internet, … en de persoonsgebonden mogelijkheden van de
onlinecatalogus.
Artikel 4
Je bent persoonlijk verantwoordelijk voor jouw geleende materialen. Bij minderjarige gebruikers is de
ouder of voogd verantwoordelijk.
Voor je materialen leent, dien je ze na te kijken op beschadiging en volledigheid. Bij een probleem
verwittig je de bibliotheekmedewerker, om te vermijden dat je zelf aansprakelijk wordt gesteld. Zonder
voorafgaande opmerkingen word je geacht de materialen in goede staat te hebben ontvangen.
Voor beschadiging of verwijdering van de barcode wordt € 2,50 aangerekend. Bij verlies of beschadiging
van materialen betaal je kosten volgens de specifieke bepalingen van de Leesdijkbibliotheek waar je het
materiaal ontleend hebt.
Artikel 5
De Leesdijkbibliotheek is niet aansprakelijk voor defecten of beschadigingen aan apparatuur, veroorzaakt
door het afspelen van geleende materialen.
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Artikel 6
De Leesdijkbibliotheek is een plek voor ontmoeting en beleving. Je verstoort de sfeer in de
Leesdijkbibliotheek niet en gedraagt je respectvol tegenover de andere bezoekers, het personeel, de
aanwezige materialen en het meubilair.

2. Lenen, verlengen en terugbrengen
Artikel 7
Je kan materialen van de Leesdijkbibliotheek ter plaatse inkijken of ze lenen.
Artikel 8
De leentermijn is 4 weken.
De leentermijn kan maximaal tweemaal met 3 weken verlengd worden tot een maximum van 10 weken.
Verlengen is mogelijk:


Via de telefoon.



Aan de (zelfuitleen) balie in de Leesdijkbibliotheek.



Op het digitaal portaal ‘Mijn Bibliotheek’ via de website van De Leesdijkbibliotheek of
https://mijn.bibliotheek.be.

Wanneer een materiaal door iemand anders is gereserveerd, kan je de leentermijn niet verlengen.
Voor bijzondere en/of tijdelijke collecties en tijdens vakantieperiodes kunnen er afwijkende
leentermijnen of -leenvoorwaarden gelden.
Artikel 9
Je kan maximaal 20 materialen lenen. Voor e-boeken is het aantal beperkt tot 10 op maximaal één ereader. Er staat geen maximum op het aantal per soort.
Voor bepaalde gebruikerscategorieën kunnen er afwijkingen gelden.
Artikel 10
Voor het lenen van materialen wordt geen leengeld aangerekend.

3. Reservaties en interbibliothecair leenverkeer
Artikel 11
Je kan materialen reserveren. Hiervoor betaal je een reservatiekost van € 1 per gereserveerd materiaal.
Van zodra de gereserveerde materialen beschikbaar zijn, ontvang je een brief of mail.
Je hebt dan 14 dagen tijd om jouw gereserveerde materialen af te halen. De termijn gaat in op de dag van
het versturen van de brief of mail.
Artikel 12
Je kan via interbibliothecair leenverkeer bij andere bibliotheken (niet behorend tot De Leesdijk)
materialen aanvragen. Jouw aanvraag gebeurt door het personeel van de bibliotheek.
Je betaalt per geslaagde aanvraag € 3 (aanvraag bij een openbare bibliotheek in België) of € 8 (aanvraag
bij een wetenschappelijke bibliotheek). Voor een aanvraag bij een buitenlandse bibliotheek, zijn alle
kosten voor jou. Aanvragen van gesproken boeken en boeken in brailleschrift zijn gratis. Scans via
interbibliothecair leenverkeer aanvragen, is gratis. Voor kopieën via interbibliothecair leenverkeer wordt
€ 3 aangerekend.
De leentermijn voor materialen van een andere bibliotheek is maximaal 4 weken. Deze materialen
kunnen niet verlengd worden.
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4. Boetes
Artikel 13
Je kan aan de zelfuitleenbalie een ticket printen met vermelding van de leentermijn. Indien je een
mailadres hebt opgegeven, ontvang je een herinneringsmail voordat jouw leentermijn afloopt. Deze email is een extra dienstverlening.
Het niet ontvangen van e-mails of brieven in verband met het verstrijken van de leentermijn en de
daaraan gekoppelde boetes kan je niet inroepen om de boete niet te betalen. Je blijft verantwoordelijk
voor het bewaken en respecteren van de leentermijn.
Artikel 14
Je betaalt per uitleendag dat de leentermijn overschreden is en per materiaal € 0,20 boete. De boete is
geplafonneerd op € 5 per materiaal plus administratiekosten.
Artikel 15
Voor het innen van boetes geldt volgende procedure:
hoe

wanneer

boete

administratiekosten

extra kosten

1ste
herinnering

mail of
brief

na 1 week te
laat

€ 0,20/titel/dag

geen

geen, als alles is
teruggebracht

2de
herinnering

brief

2 weken na 1ste € 0,20/titel/dag
herinnering

geen

geen, als alles is
teruggebracht

3de
herinnering

brief

2 weken na 2de € 0,20/titel/dag
herinnering

+€7

4de
herinnering

brief met 2 weken na 3de € 0,20/titel/dag
factuur herinnering

+€7

geen, als alles is
teruggebracht
+ € 10

kostprijs/titel.*

* materialen moeten vergoed worden en kunnen niet meer teruggebracht worden.
Artikel 16
De Leesdijkbibliotheek heeft het recht om jouw lidmaatschap te blokkeren indien:


Jouw verschuldigde bedrag € 10 of meer bedraagt.



Jouw openstaande bedrag langer dan 10 weken onbetaald blijft.



Je niet reageert op de laatste betalingsherinnering.

5. Gebruik van internet
Artikel 17
In de bibliotheek kan je gratis inloggen op het lokale wifinetnetwerk.
Artikel 18
Je kan gratis op het internet. Het gebruik van een internet-pc is gratis. Kinderen jonger dan 8 jaar kunnen
alleen gebruik maken van een internet-pc in het gezelschap van een meerderjarige.
Artikel 19
Het gebruik van internet is niet toegelaten voor:


Onwettige doeleinden



Het bekijken van porno.

19 juni 2019

239


hHt kopiëren van gegevens waarop auteursrecht berust of andere inbreuken op het
auteursrecht.



Het schenden van het computerbeveiligingssysteem.



Het vernietigen, wijzigen of aanpassen van informatie op de computer.



Het vernietigen of beschadigen van hardware, software of gegevens van de bibliotheek of van
andere gebruikers.

Deel II: Specifieke bepalingen
1. openingsuren
Artikel 20
Bibliotheek Hamme heeft 2 vestigingen:
HOOFDBIBLIOTHEEK HAMME

UITLEENPOST MOERZEKE

Achterthof 94 – Hamme
052 47 92 20

Vredestraat 3 - Moerzeke

bibliotheek@hamme.be

bibliotheek@hamme.be

052 47 42 57

maandag

14.00 – 20.00

gesloten

dinsdag

14.00 – 20.00

gesloten

woensdag

14.00 – 20.00

14.00 – 17.00

donderdag

14.00 – 20.00

18.00 – 20.00

vrijdag

10.00 – 12.00 en 14.00 – 17.00

gesloten

zaterdag

09.30 – 12.30

09.30 – 12.30

zondag

gesloten

gesloten

Artikel 21
10 minuten voor sluitingstijd kan je alleen nog materialen binnenbrengen in de bib. Nieuwe items kiezen
kan dan niet meer. Als je reeds in de bibliotheek was, kan je wel nog materialen uitlenen.
Artikel 22
De bibliotheek is gesloten tijdens wettelijke feestdagen, eventuele brugdagen en gemeentelijke
sluitingsdagen.
Een extra sluiting kan zich voordoen door onverwachte omstandigheden of tijdens de zomervakantie.
Geplande sluitingsdagen worden ruim op voorhand aangekondigd via verschillende kanalen.

2. kopieën en scans
Artikel 23
In de bibliotheek kan je tegen betaling fotokopies laten nemen door het personeel. Kopiëren kan alleen
tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Dit zijn de tarieven:
A4 - formaat

A3 - formaat

Zwart-wit kopie

€ 0,15

€ 0,25

Kleuren kopie

€ 1,20

€ 2,50

Artikel 24
Bij de internetpc’s is een printer ter beschikking. Printen kan tijdens de openingsuren. Er wordt € 0,15
aangerekend per pagina. Enkel A4-prints zijn mogelijk.
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3. niet-uitleenbare materialen
Artikel 25
Kranten (en bijlagen) en het laatste nummer van tijdschriften worden niet uitgeleend. Je kan wel kopieën
of scans nemen uit de meest recente exemplaren.

4. extra diensten
Artikel 26
Indien je niet in staat bent je te verplaatsen naar de bibliotheek, kan je een beroep doen op de bib aan
huis. Een bibmedewerker brengt dan de gewenste titels aan huis op geregelde tijdstippen.
Artikel 27
Voor klassen en leerkrachten zijn speciale uitleenvoorwaarden voorzien.
Artikel 28
De bibliotheek kan afgevoerde materialen verkopen aan € 0,50/stuk.
Artikel 29
Door lid te worden, ga je akkoord met het reglement van De Leesdijk en het bijkomend reglement van de
Bibliotheek Hamme. Inbreuken op dit reglement kunnen leiden tot sancties zoals schorsing of het
ontzeggen van de toegang tot deze Leesdijkbibliotheek.

O.13
Intergemeentelijke samenwerking - Blijdorp - algemene vergadering 25 juni 2019 - goedkeuren
agenda - vaststellen mandaat vertegenwoordiger - besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Het gemeenteraadsbesluit van 27 maart 2019 waarbij de heer Kurt De Graef, raadslid, wordt
aangeduid als effectief vertegenwoordiger van de gemeente Hamme in de Intercommunale
Blijdorp en mevrouw Kim Peelman als plaatsvervanger.
 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:
 De gemeente Hamme is aandeelhouder van de intercommunale Blijdorp.
 Het schrijven van 10 mei 2019 van Blijdorp, waarbij de gemeente wordt uitgenodigd tot de
Algemene Vergadering van 25 juni 2019.
 De besprekingen in het college van burgemeester en schepenen.

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: De gemeenteraad bespreekt volgende agenda van de Algemene Vergadering van de
intercommunale Blijdorp van 25 juni 2019:


Goedkeuring verslag vorige vergadering (19/03/2019).



Benoeming lid Raad van Bestuur Berlare.
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Rekeningen 2018 - kwijting bestuurders en commissaris-revisor.



Activiteitenverslag 2018 van Blijdorp III.



Goedkeuring evaluatieplan en ondernemingsplan.



Masterplan Blijdorp vzw (Stand van Zaken).



Varia.

Artikel 2: De heer Kurt De Graef, raadslid, wordt aangeduid met een positief mandaat om de gemeente
Hamme te vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering van 25 juni 2019; als plaatsvervanger
mevrouw Kim Peelman, raadslid.
Artikel 3: Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de intercommunale Blijdorp en aan de
afgevaardigde.

O.14
Intergemeentelijke samenwerking - VZW Regionaal Welzijnsoverleg Arrondissement
Dendermonde (RWOD) - aanduiden vertegenwoordigers - besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 De statuten van vzw Regionaal Welzijnsoverleg Arrondissement Dendermonde (RWOD).
 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 vernieuwing van de gemeenteraad van Hamme op 3 januari 2019.
 Gemeente Hamme is lid van de vzw Regionaal Welzijnsoverleg Arrondissement Dendermonde,
afgekort vzw RWOD.
 Gemeente Hamme dient twee vertegenwoordigers aan te stellen voor het bijwonen van de
Algemene Vergaderingen van de vzw RWOD.
 Het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om mevrouw Ann Verschelden,
schepen van welzijn, en mevrouw Christine Drieghe, diensthoofd dienst welzijn, aan te duiden
als vertegenwoordigers van de gemeente Hamme.

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: Mevrouw Ann Verschelden, schepen van welzijn, en mevrouw Christine Drieghe, diensthoofd
dienst welzijn, aan te duiden als vertegenwoordigers van de gemeente Hamme voor het bijwonen van de
Algemene Vergaderingen van de vzw Regionaal Welzijnsoverleg Arrondissement Dendermonde.
Artikel 2: Deze beslissing zal overgemaakt worden aan het bestuur van vzw RWOD.
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O.15
Intergemeentelijke samenwerking - Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst ScheldeDurme - jaarverslag en jaarrekening 2018 - 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.
 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'.
 Het jaarverslag 2018 van de Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst Schelde - Durme.
 De jaarrekening 2018 van de Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst Schelde - Durme.
 De statuten van de projectvereniging.
OVERWEGINGEN:
 De gemeente Hamme maakt samen met de gemeenten Berlare, Buggenhout, Dendermonde,
Laarne, Lebbeke, Wetteren, Wichelen en Zele deel uit van de projectvereniging, erkend als
Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst Schelde - Durme.
 De jaarrekening en het jaarverslag van de projectvereniging worden jaarlijks ter goedkeuring
voorgelegd aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten.

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: Keurt het jaarverslag en de jaarrekening 2018 van de intergemeentelijke onroerend
erfgoeddienst Schelde - Durme goed.

O.16

Lokaal overleg kinderopvang - aanduiden vertegenwoordiger - besluit

De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 1997 houdende de algemene voorwaarden inzake
het organiseren van buitenschoolse opvang.
 Gemeenteraadsbeslissing van 27 februari 2007 betreffende de opstart van het Lokaal overleg
kinderopvang.
 De statuten van het Lokaal overleg kinderopvang.
 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 mevrouw Ann Verschelden,
schepen van welzijn, hiervoor aan te duiden.
19 juni 2019

243


De oproep tot kandidaten.

MONDELINGE TUSSENKOMSTEN:
 Vragen raadslid A.Onghena, Groen; antwoord schepen A.Verschelden.

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: Mevrouw Ann Verschelden, schepen van welzijn, wordt afgevaardigd namens het
gemeentebestuur als niet-stemgerechtigd lid in de adviesraad Lokaal overleg kinderopvang.
Artikel 2: De adviesraad Lokaal overleg kinderopvang wordt samengesteld uit leden van onderstaande
verenigingen:


KDV Wiebel



KDV Kriebel



ZKDV De Kiezel/IBO



KDV Zonneboem



Landelijke Kinderopvang



Solidariteit voor het gezin



Kinderopvang Zonnestraal



Partena kinderopvang Sterrenbos



Huishulp Reddy Teddy



Gemeentelijk onderwijs



Gemeenschapsonderwijs



Vrij onderwijs



Oudercomité Den Babbelaar KOHA Zouaaf



Sector welzijn



Sector sport



Sector jeugd



Sector cultuur



Academies

Artikel 3: Deze beslissing wordt overgemaakt aan het bestuur van het Lokaal overleg kinderopvang.

O.17
Reglement voor de erkenning en de subsidiëring van culturele verenigingen - bijsturing goedkeuring - besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, meer bepaald artikel 40 §3 dat de
bevoegdheid tot het vaststellen van gemeentelijke reglementen bij de gemeenteraad legt
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Het reglement voor de erkenning en de subsidiëring van culturele verenigingen d.d. 21/06/2017

OVERWEGINGEN:
 Gegeven de vraag vanwege de culturele verenigingen om het reglement voor de erkenning en de
subsidiëring van culturele verenigingen d.d. 21/06/2017 te vereenvoudigen
 Dat deze vereenvoudiging niets wijzigt aan het basisprincipe, m.a.w. verenigingen worden
gesubsidieerd op basis van hun werking
 Dat voortaan alle verenigingen, mits te voldoen aan de voorwaarden, kunnen genieten van een
forfaitaire - of basissubsidie, een werkingssubsidie en projectsubsidies
 Dat deze bijsturing besproken werd met de verenigingen tijdens de algemene vergadering op 26
maart 2019
 Dat het bestuur van de cultuurraad deze bijsturing goedkeurde op 14 mei 2019
 Dat deze bijgestuurde regeling in werking kan treden vanaf het werkjaar 2019-2020 (met ingang
van 1 september 2019)

BESLUIT met algemene instemming:
Enig artikel: Keurt de bijsturing aan het reglement voor de erkenning en de subsidiëring van culturele
verenigingen, zoals goedgekeurd door het bestuur van de cultuurraad op 14 mei 2019, goed, alsmede het
bijhorende invulblad (werkingsverslag).

REGLEMENT VOOR DE ERKENNING EN DE SUBSIDIËRING VAN CULTURELE
VERENIGINGEN
Artikel 1 - Algemene bepalingen
§ 1. Het gemeentebestuur van Hamme kan jaarlijks subsidies verlenen aan de erkende culturele
verenigingen van Hamme, binnen de perken van de kredieten voorzien op de begroting. Dat gebeurt na
advies van de gemeentelijke adviesraad voor cultuurbeleid van Hamme, hierna cultuurraad genoemd.
Indien het gemeentebestuur dat advies niet volgt, dient het dit te motiveren.
§ 2. De erkenning en de subsidiëring gebeuren volgens de voorwaarden die in dit reglement zijn
vastgelegd.
§ 3. Dit reglement geldt vanaf het werkjaar 2019-2020; binnen dit reglement wordt voorzien dat een
werkjaar aanvangt op 1 september en eindigt op 31 augustus.
§ 4. Het gemeentebestuur belast de cultuurdienst met het toezicht op de correcte toepassing van dit
reglement en met de voorbereiding van de nodige beleidsbeslissingen hieromtrent.

Artikel 2 - Toepassingsgebied
§ 1. Dit reglement is enkel van toepassing op de plaatselijke culturele verenigingen. Hiermee worden de
verenigingen bedoeld die in Hamme actief zijn in: amateurkunstbeoefening met volwassenen,
volksontwikkelingswerk met volwassenen, culturele vrijetijdsbesteding. Ook de cultuurraad zelf kan
projecten ontwikkelen die voor subsidie vatbaar zijn (zie artikel 10 van dit reglement).
§ 2. Verenigingen die voor hun activiteiten al gemeentelijke subsidies ontvangen via een andere regeling
(bijvoorbeeld via sport-, jeugd-, welzijnsraad e.a.) of via de cultuurraad van een andere gemeente,
kunnen voor deze activiteiten geen subsidies meer ontvangen via dit reglement.

Hoofdstuk 1 – Erkenning als culturele vereniging
Artikel 3 – Aanvraag en vaststelling van de erkenning
§ 1. Een vereniging die wenst erkend te worden als culturele vereniging, dient daartoe een aanvraag in bij
het college van burgemeester en schepenen, al dan niet via de cultuurdienst.
§ 2. Bij deze aanvraag moeten de volgende documenten afgeleverd worden:


de statuten of reglementen en / of (als die er niet zijn), de doelstellingen en een omschrijving
van de werking van de vereniging (ook af te leveren bij wijziging hiervan);
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de lijst van de bestuursleden (minimum 3) met naam, adres en overige contactgegevens met het
oog op een vlotte communicatie.

§ 3. Het college van burgemeester en schepenen stelt vast of een vereniging voldoet aan de voorwaarden
om erkend te worden en op basis daarvan in aanmerking komt voor subsidiëring. Dit gebeurt na advies
van de cultuurraad. Het college legt deze erkenning vast bij gewone collegebeslissing.
§ 4. Deze erkenning houdt in dat men lid is van de algemene vergadering van de cultuurraad.
§ 5. Bij wijze van overgangsregeling worden alle verenigingen die lid waren van de cultuurraad op het
ogenblik van de goedkeuring van onderhavig reglement automatisch verder erkend.

Artikel 4 – Voorwaarden
§ 1. Om erkend te worden en te blijven moet een vereniging:


haar zetel hebben in Hamme;



op het ogenblik van de aanvraag tot erkenning culturele activiteiten organiseren die openstaan
voor de Hamse bevolking en deze gedurende de erkenning verder uitvoeren;



opgericht zijn door een privé-initiatief en geleid worden door privé personen, zonder nastreving
van beroepsdoeleinden of winstbejag.

§ 2. Politieke partijen, vakbonden, mutualiteiten en beroepsverenigingen die culturele activiteiten
organiseren, komen niet in aanmerking voor dit reglement.
§ 3. Een vereniging die erkend wenst te blijven, maar geen subsidieaanvraag indient, geeft dit te kennen
door jaarlijks vóór 15 september een aanvraag tot hernieuwing op het daartoe voorziene formulier aan
de cultuurdienst te bezorgen.
§ 4. Er komt een einde aan de erkenning wanneer de vereniging niet meer voldoet aan de bovenvermelde
voorwaarden.

Artikel 5 - Voordelen van de erkenning
De erkenning als culturele vereniging geeft recht op:


al dan niet tegen voorkeurtarief gebruik van gemeentelijke infrastructuur of logistiek
(podiumelementen, tentoonstellingspanelen, audiovisuele middelen, ...) volgens het
retributiereglement;



gratis publicatie van de publieke activiteiten in de evenementenkalender;



een jaarlijkse subsidie op grond van onderhavig reglement.

Hoofdstuk 2 – Subsidiëring
Artikel 6 - Voorwaarden
§ 1. Enkel wie erkend is als culturele vereniging kan gesubsidieerd worden.
§ 2. Men vraagt deze subsidiëring aan via een door de cultuurdienst ter beschikking gesteld formulier,
tegen uiterlijk 15 september na afloop van het te subsidiëren werkjaar. Dit formulier omvat een beknopt
verslag van het werkjaar (vervat in het formulier) en de nodige bewijsstukken.

Artikel 7 - Soorten subsidies
§ 1. Er zijn drie soorten subsidies: basissubsidies, werkingssubsidies en projectsubsidies.
§ 2. Voor de projecten wordt maximaal 25% van het budget gereserveerd; de rest wordt verdeeld over de
forfaitaire subsidies en de werkingssubsidies.
§ 3. Wanneer projecten passen binnen de acties die voorzien zijn in het gemeentelijk meerjarenplan en
deze in overleg en op voorstel van de cultuurdienst plaats vinden, kan voor de ondersteuning ervan een
tussenkomst voorzien worden vanuit werkingsmiddelen ‘cultuur’.

Artikel 8 - Basissubsidie
§ 1. Alle erkende verenigingen ontvangen een basissubsidie. Voor sociaal-culturele verenigingen,
verenigingen voor erfgoed en beeldende kunsten bedraagt deze € 40. Verenigingen voor podiumkunsten
(harmonies, fanfares, koren, toneel- en theaterverenigingen, e.d. met grote uitrustingskosten zoals
uniformen, kostuums, muziekinstrumenten, vaandels, licht- en geluidsapparatuur, decor,
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auteursrechtelijke verplichtingen voor partituren, tekstboeken, enz. ontvangen een basisbedrag
naargelang de aard van de vereniging. Dit is respectievelijk voor hafabra-verenigingen: € 700, voor
toneelverenigingen: € 400 en voor koren en kleinere ensembles (woord, muziek en dans): € 200.
§ 2. Voor de volgende opdrachten, toegewezen door de vermelde instantie, wordt volgende tussenkomst
voorzien:


Voor een koor of een klein ensemble: € 150 voor deelname aan een gratis toegankelijke,
publieke activiteit, in opdracht van de cultuurdienst (max. 1 per vereniging).



Voor een hafabra-vereniging: € 100, voor de muzikale begeleiding bij de dodenherdenking op 1
november, in opdracht van de dienst voor toerisme.



Voor een hafabra-vereniging: € 200 voor de muzikale begeleiding bij Wapenstilstandsdag (11
november), in opdracht van de dienst voor toerisme.



Voor een hafabra-vereniging: € 200 voor het begeleiden van Prins Carnaval (Wuitensfees-ten), in
opdracht van het Wuitenscomité.



Voor een hafabra-vereniging: € 200 voor het verzorgen van een gratis toegankelijk zomerconcert
(max. 1 per deelnemende vereniging), in opdracht van de Cultuurdienst.

Artikel 9 - Werkingssubsidies
§ 1. Elke erkende culturele vereniging kan een werkingssubsidie ontvangen. Deze wordt toegekend op
basis van de activiteiten die zij ontwikkelde in het voorbije werkjaar.
§ 2. Het bedrag voor de werkingssubsidie is datgene wat rest wanneer van het totale subsidiebudget –
“Cultuursubsidies verenigingen” – de projectsubsidies en de basissubsidies worden afgetrokken. Dit
wordt verdeeld op basis van een puntenstelsel, uitgewerkt in paragraaf 5 van dit artikel van dit
reglement. Volgens dit stelsel krijgt een activiteit een aantal punten naargelang de aard van die activiteit.
De waarde van een punt wordt bepaald door het totale bedrag van de werkingssubsidies te delen door
het totale aantal behaalde punten van alle verenigingen samen. De uitkomst van deze deling is de waarde
van één punt. Iedere erkende culturele vereniging krijgt een subsidie toegekend ter waarde van het
aantal punten dat zij heeft behaald. Een activiteit kan daarbij maar één keer gesubsidieerd worden.

§ 3. De toekenning van punten op basis van de activiteiten van een vereniging is erop gericht de
meerwaarde van die activiteiten voor de Hamse gemeenschap te honoreren. Daarom wordt niet voor
elke soort van activiteit eenzelfde puntenaantal toegekend.

§ 4. De aanvraag voor werkingssubsidies moet gebeuren vóór 15 september volgend op het werkjaar.
Hiertoe vult men een daartoe voorzien evaluatieformulier in, waarop men zelf het puntentotaal
uitrekent. Bij het evaluatieformulier voegt men:


een activiteitenverslag;



minstens 1 bewijsstuk (o.a. uitnodiging, affiche, folder, krantenknipsel, tijdschrift, lijst van
abonnees, aankondiging, betalingsbewijs, ...) voor de vermelde activiteiten; bij gebrek aan bewijs
zal de bedoelde activiteit geen punten opleveren.

§ 5. De punten worden volgens onderstaand stelsel toegekend:
Omkaderingsactiviteiten
a.

De vereniging neemt deel aan een erkend, bovenlokaal tornooi of wedstrijd en krijgt 10 punten
maximum per tornooi en dit voor maximum 5 deelnames per jaar.

b.

Uitgave van een gedrukte publicatie naar derden, met educatieve waarde, van 0 tot 32
bladzijden: 10 punten – van 33 tot 64 bladzijden: 15 punten - met meer dan 64 bladzijden: 25
punten. Maximaal 200 punten op jaarbasis.
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Cultuurscheppende of -spreidende activiteiten
c.

De vereniging voert in eigen beheer en met eigen leden een publiek optreden op (muziek, woord
en/of dans): 20 punten / tweede uitvoering van dezelfde productie: 10 punten / vanaf de derde
en tot maximum de 10de voorstelling van dezelfde productie: 5 punten.

d.

De vereniging voert in opdracht van een derde, met eigen leden een publiek optreden op
(muziek, woord en/of dans): 10 punten / vanaf de tweede en per zelfde voorstelling: 5 punten.

e.

De vereniging organiseert een publiek optreden met een ingehuurde artiest (muziek- of
woordkunst) of een lezing met educatieve waarde: 10 punten. Vanaf de 2 de uitvoering en per
volgende keer krijgt men 5 punten.

f.

De vereniging organiseert een zelf uitgewerkte tentoonstelling voor het brede publiek: 10
punten.

Cultuurbewarende activiteiten
De vereniging organiseert een activiteit waarbij de lokale geschiedenis voor het publiek ontsloten
wordt: maximum 5 activiteiten subsidieerbaar, per activiteit: 10 punten
Voor sociaal-culturele verenigingen (gemeenschapsvorming)
De vereniging organiseert een gemeenschapsvormende activiteit onder de vorm van vorming (les,
voordracht, studiekring, studiedag, ...) of een recreatieve activiteit (méér dan 10 leden bezoeken
een tentoonstelling, nemen deel aan een educatieve uitstap met gids, toneel- of dansvoorstelling,
concert, literair evenement, voordracht, debat, natuurexploratie, wedstrijd, quiz, zoektocht, enz.) of
is meer dan 5 X per jaar louter organisator van podiumactiviteiten (Let op: bewijsvoering hierover is
noodzakelijk!)
Maximum te bewijzen activiteiten per jaar: 10 en per activiteit zijn 4 punten te verdienen. Het
maximum is dus 40 punten.
Voor kunstenverenigingen (beeldende, podium, ...) opleidingen
Leden van de vereniging nemen deel aan cursussen van het deeltijds kunstonderwijs; per leerling en
per academiejaar zijn er 2 punten te verdienen. Voor de bewijsvoering is een door de instelling
ondertekende kopie van het inschrijvingsformulier noodzakelijk.

Artikel 10 - Projectsubsidies
§ 1. Onder ‘project’ wordt hier verstaan: een activiteit die de gewone werking van een vereniging
overstijgt of een grotere inspanning inhoudt. Ook voor een jubileumviering kan men deze
tegemoetkoming aanvragen. Het gaat hierbij altijd om cultuurschepping, - bewaring, - spreiding, participatie, - educatie of – overdracht. Louter het enkel bevorderen van cultuurbeleving of
gemeenschapsvorming (zeg maar ‘ontmoeting’) is daarbij onvoldoende. Samenwerking tussen
verenigingen is belangrijk, maar is op zich onvoldoende om een projectsubsidie te verkrijgen. Ook
samenwerking met verenigingen buiten de gemeente kan. Projecten kunnen ook ontwikkeld worden door
de Cultuurraad zelf.

§ 2. Voorwaarden voor een projecterkenning:
Het project vindt plaats in Hamme of draagt bij tot de bijzondere uitstraling van de gemeente.
Aan elk project wordt een passende subsidie gekoppeld op basis van de aanvraag. De maximale
ondersteuning bedraagt € 1.500,00 per project.
De projectsubsidies worden toegekend tot uitputting van het voorziene bedrag.
Een projectsubsidie wordt in principe ‘bovenop’ de normale werkingssubsidie toegekend.
§ 3. Een project kan ook door een groep cultureel actieve mensen die een éénmalig, interessant initiatief
op het getouw zet, voorgesteld worden, indien:


dit project niet door een vereniging kan worden ingediend;

19 juni 2019

248


men uitdrukkelijk niet de bedoeling heeft om daarna een vereniging op te richten;



dit project slechts eenmalig wordt ingediend (geen meerdere jaren mogelijk - wie in aanmerking
wil komen voor verdere betoelaging dient een vereniging te vormen).

§ 4. De aanvraag voor een projectsubsidie moet duidelijk en concreet de doelstellingen, de planning en de
budgetraming (uitgaven én inkomsten) van het project vermelden. De aanvraag moet uiterlijk vóór 15
september voorafgaand aan het begrotingsjaar ingediend worden. Aanvragen die later ingediend
worden, kunnen enkel gehonoreerd worden indien het budget dit nog toelaat.
§ 5. Na 15 september zal het college van burgemeester en schepenen, op voorstel van de Cultuurraad,
een bepaald subsidiebedrag toewijzen aan elk goedgekeurd project. Op publicaties dient de vereniging te
vermelden dat de activiteit georganiseerd wordt met de steun van de gemeente Hamme en de
Cultuurraad. Dit kan door een vermelding en/of door het afbeelden van het logo voorafgegaan door “in
samenwerking met”. Zo niet vervalt in principe de subsidie. Een project dat afgewezen wordt, krijgt
hierover een verantwoording.
§ 6. Binnen de twee maand na afloop van de activiteit moet de vereniging een kort verslag en een
afrekening over de resultaten indienen, samen met de nodige bewijsstukken (facturen, affiche,
uitnodiging, persknipsel, e.d.) en dit bij de Cultuurdienst. Men kan hiervan een ontvangstbewijs vragen.

Hoofdstuk 3 – Administratieve afwikkeling
Artikel 11 - Opvolging
§ 1. De cultuurdienst legt de resultaten voor aan de cultuurraad die hierover advies uitbrengt aan het
college van burgemeester en schepenen.
§ 2. Vóór 31 december beslist het college van burgemeester en schepenen over de subsidiëring aan de
erkende verenigingen en laat de subsidies zo vlug mogelijk uitbetalen. Deze heeft plaats overeenkomstig
de geldende wettelijke bepalingen voor de gemeentelijke boekhouding.
§ 3. Projectsubsidies worden uitbetaald na realisatie van het project en dit binnen de twee maand na het
indienen van de bewijsstukken.

Artikel 12 – Controle en betwisting
§ 1. Bij betwisting over de erkenning of over de toekenning van subsidies kan men beroep aantekenen.
De vereniging die zich tekortgedaan voelt, richt daartoe een gemotiveerd bezwaarschrift aan het college
van burgemeester en schepenen, dat hierover advies vraagt aan de cultuurraad.
§ 2. Het college van burgemeester en schepenen kan controle laten uitvoeren op de besteding van de
subsidies en kan daartoe alle wettelijke middelen aanwenden.
§ 3. Als blijkt dat een vereniging onjuiste gegevens heeft verstrekt en daardoor onterecht een erkenning
of subsidies heeft gekregen, kan het college van burgemeester en schepenen de voorziene subsidies
terugvorderen. In elk geval verliest de vereniging voor de volgende vijf jaar haar erkenning en wordt zij
geschrapt voor subsidiëring in die periode.

O.18
Academie: lokaal samenwerkingsinitiatief deeltijds kunstonderwijs/basisonderwijs/secundair
onderwijs- goedkeuring - besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Het decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs, Hoofdstuk 8.
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Het besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2018 betreffende de lokale
samenwerkingsinitiatieven tussen scholen voor basis- en secundair onderwijs, instellingen voor
hoger onderwijs en de academies voor deeltijds kunstonderwijs.
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, meer bepaald de artikelen 40 en 41
met betrekking tot de bevoegdheden van de gemeenteraad.

OVERWEGINGEN:
 Vanaf het schooljaar 2019-2020 kunnen lokale samenwerkingsinitiatieven georganiseerd worden
tussen academies en scholen voor basisonderwijs, secundair of hoger onderwijs
 Die samenwerkingsinitiatieven realiseren de volgende doelstellingen:
o 1° het cultureel bewustzijn en de culturele expressie van de betrokken leerlingen
basisonderwijs of secundair onderwijs versterken;
o 2° het cultureel bewustzijn en de culturele expressie van de studenten hoger onderwijs
versterken met het oog op hun latere professionele activiteiten;
o 3° een duurzaam delend netwerk tussen leerkrachten basisonderwijs, secundair
onderwijs en deeltijds kunstonderwijs voor het organiseren van culturele
leeractiviteiten tot stand brengen;
o 4° het toeleiden van leerlingen basisonderwijs of secundair onderwijs die blijk geven
van artistieke interesse en aanleg naar het deeltijds kunstonderwijs bevorderen, in het
bijzonder leerlingen uit scholen met een meerderheid van leerlingen die beantwoorden
aan de leerlingenkenmerken, vermeld in artikel 78, § 1, 1°, van het decreet
basisonderwijs van 25 februari 1997 en de gelijkekansenindicatoren, vermeld in artikel
225, § 1, van de Codex Secundair Onderwijs.
 Om deze samenwerking te stimuleren via het project Kunstkuur is ondersteuning voorzien onder
de vorm van extra uren voor het DKO en werkingsmiddelen.
 Aan een dergelijk lokaal samenwerkingsinitiatief moet ten minste één academie en één school
voor basisonderwijs of secundair onderwijs of instelling voor hoger onderwijs deelnemen.
 De gemeente Hamme wil vanaf het schooljaar 2019-2020 met haar academie een samenwerking
voor drie jaar aangaan met volgende onderwijsinstellingen: Vrije basisschool De Parel, vrije
basisschool De Kameleon, GO! basisschool Hamme, GO! middenschool MIRA,vrije basisschool
Heikant.
 Volgende externe partner(s) worden relevant geacht voor het realiseren van de doelstellingen en
worden bijgevolg bij het samenwerkingsinitiatief betrokken: CC Jan Tervaert en CC De Wiek
 De schoolbesturen van alle betrokken instellingen moeten voor 1 maart 2019 een
samenwerkingsovereenkomst afsluiten die de volgende elementen bevat:
o 1° de planning van de leeractiviteiten;
o 2° de wederzijdse verantwoordelijkheden van de deelnemende scholen en/of
instellingen voor hoger onderwijs en academies voor de algemene coördinatie en het
ter beschikking stellen van personeelsleden, schoolinfrastructuur, leermiddelen,
materiaal en vervoer;
o 3° als samengewerkt wordt met andere externe partners, de manier waarop de
samenwerking wordt vormgegeven
 De ondersteuningsaanvraag voor deze projecten is goedgekeurd door het ministerie van
onderwijs.
 De samenwerkingsovereenkomst zal slechts effectief uitwerking hebben op 1 september 2019.
 De onderhandelingen in het afzonderlijk bijzonder comité van 25 februari 2019

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: De gemeente Hamme gaat een lokaal samenwerkingsinitiatief aan tussen haar gemeentelijke
academie voor beeldende kunst Hamme en de onderwijsinstelling Vrije basisschool De Parel,
Steenvoordestraat 13, 9070 Heusden.
Artikel 2: De gemeente Hamme gaat een lokaal samenwerkingsinitiatief aan tussen haar gemeentelijke
academie voor beeldende kunst Hamme en de onderwijsinstelling Go!basisschool Hamme, P.
Vertentenstraat 2a, 9220 Hamme.
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Artikel 3: De gemeente Hamme gaat een lokaal samenwerkingsinitiatief aan tussen haar gemeentelijke
academie voor beeldende kunst Hamme en de onderwijsinstelling Go! middenschool Mira, Loystraat 70,
9220 Hamme.
Artikel 4: De gemeente Hamme gaat een lokaal samenwerkingsinitiatief aan tussen haar gemeentelijke
academie voor beeldende kunst Hamme en de onderwijsinstelling Vrije basisschool Heikant, Bosstraat
179, 9240 Zele.
Artikel 5: De gemeente Hamme gaat een lokaal samenwerkingsinitiatief aan tussen haar gemeentelijke
academie voor muziek woord dans Hamme en de onderwijsinstelling Vrije basisschool De Kameleon,
Oppuursdorp 41, 2890 Puurs - Sint-amands.
Artikel 6: Keurt de samenwerkingsovereenkomsten goed die als bijlage bij dit besluit zijn gevoegd.

O.19

Adviesraad milieu, landbouw en dierenwelzijn - goedkeuren statuten - besluit

De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, meer bepaald artikel 41, 13° dat de
bevoegdheid tot het inrichten van adviesraden en overlegstructuren bij de gemeenteraad legt.
OVERWEGINGEN:
 De Gemeentelijke adviesraad voor Milieu en Natuur, anders genoemd ‘de milieuraad’, is een
door de gemeenteraad erkend, adviserend orgaan die de gemeente adviseert over het
gemeentelijk milieu- en natuurbeleid.
 De Gemeentelijke adviesraad voor Landbouw, anders genoemd ‘de landbouwraad’, is een door
de gemeenteraad erkend, adviserend orgaan die de gemeente adviseert over het gemeentelijk
landbouwbeleid.
 De statuten van de milieuraad dateren van 2003 en werden laatst geactualiseerd door de
gemeenteraad in zitting van 28 maart 2007.
 De statuten van de landbouwraad dateren van 2000 en zijn goedgekeurd door de gemeenteraad
in zitting van 20 december 2000.
 Het betreft hier aldus een hervormde gemeentelijke adviesraad, meer bepaald een fusie van de
milieu- en landbouwraad die ook punten rond dierenwelzijn dient te behandelen. Dierenwelzijn
werd immers toegevoegd aan de bevoegdheden van het college van burgemeester en
schepenen.
 Een werkgroep, bestaande uit de leden van het college tot wiens bevoegdheden milieu,
landbouw en dierenwelzijn behoren, leden van de milieu- en de landbouwraad en de
secretarissen van de op te heffen raden, bereidde de ontwerpstatuten van de nieuwe adviesraad
voor tijdens enkele overlegmomenten.
 Om reden van efficiëntie werd ervoor gekozen het aantal effectief stemgerechtigde leden te
beperken.
 Om de zichtbaarheid van de nieuwe raad te verhogen t.a.v. de vroegere raden en om participatie
van de burger omtrent de thema's van de nieuwe raad mogelijk te maken, werd ervoor gekozen
om te werken met themasessies die toegankelijk zijn voor iedere inwoner. Elke themasessie
bestaat uit een informatief gedeelte en een participatief gedeelte waar er inspraak aan de
inwoners wordt gegeven rond het thema van de infosessie.
 Het college van burgemeester en schepenen keurde in zitting van 7 mei 2019 de
ontwerpstatuten van de nieuwe adviesraad principieel goed en besliste deze de ‘adviesraad
milieu, landbouw en dierenwelzijn’ te noemen.
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MONDELINGE TUSSENKOMSTEN:
 Toelichting schepen J.De Graef; vragen raadslid A.Onghena, Groen; antwoorden schepen J.De
Graef.

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: Algemeen kader
§1. De gemeentelijke adviesraad milieu, landbouw en dierenwelzijn wordt als adviesorgaan erkend ter
bevordering van een coherent beleid op het gebied van natuur, milieu, klimaat, landbouw en
dierenwelzijn in het belang van de gemeente en haar bevolking.
§2. De zetel van de adviesraad milieu, landbouw en dierenwelzijn is gevestigd in het administratief
centrum van de gemeente Hamme, Marktplein 1 te 9220 Hamme. De adviesraad milieu, landbouw en
dierenwelzijn is door de burger bereikbaar via de afdeling vergunningen.
Artikel 2: Doelstellingen van de raad
§1. De adviesraad milieu, landbouw en dierenwelzijn stimuleert het gemeentebestuur via adviezen tot
kwalitatief en integraal beleid. Andere taken van de adviesraad milieu, landbouw en dierenwelzijn zijn de
verspreiding van informatie, de permanente vorming en begeleiding van de inwoners en verenigingen van
de gemeente. Tevens tracht de adviesraad milieu, landbouw en dierenwelzijn het overleg en de
samenwerking tussen de initiatieven in de sectoren en het gemeentebestuur te bevorderen.
§2. De adviesraad milieu, landbouw en dierenwelzijn adviseert het gemeentebestuur over
aangelegenheden die te maken hebben met het gemeentelijk en intergemeentelijk beleid inzake milieu,
natuur, klimaat, landbouw en dierenwelzijn, hetzij op verzoek van het college van burgemeester en
schepenen of de gemeenteraad, hetzij op verzoek van de leden van het college tot wiens bevoegdheden
milieu, natuur, klimaat, landbouw en dierenwelzijn behoren.
Daarnaast heeft de raad het recht om op eigen initiatief over alle beleidsdossiers, waarvan zij vindt dat er
milieu-, natuur-, klimaat-, landbouw- en dierenwelzijnsbelangen in het geding zijn, advies uit te brengen
aan de gemeenteraad of het college van burgemeester en schepenen.
§3. Aan de hand van themasessies zal de adviesraad milieu, landbouw en dierenwelzijn de inwoners en de
verschillende verenigingen van de gemeente informatie verstrekken en sensibiliseren over aspecten met
betrekking tot milieuhinder en milieuverontreiniging, het behoud en de bescherming van de natuur, het
behalen van klimaatdoelstellingen, de duurzame ontwikkeling van de gemeente, het landbouwbeleid en
het beleid rond dierenwelzijn. Tijdens deze themasessies is er ruimte voor inspraak rond het behandelde
thema.
Artikel 3: Samenstelling
§1. De adviesraad milieu, landbouw en dierenwelzijn bestaat uit maximaal 13 stemgerechtigde leden:


4 vertegenwoordigers uit de milieu- , natuur-, klimaat- en/ of duurzaamheidssector.



4 vertegenwoordigers uit de land- en tuinbouwsector.



1 vertegenwoordiger uit de dierenwelzijnssector.



4 personen met deskundigheid inzake milieu, natuur, klimaat, landbouw, dierenwelzijn en/of
wildbeheer.

De sectoren vaardigen zelf hun stemgerechtigde (effectieve) leden en diens plaatsvervangers af. De
deskundigen dienen d.m.v. een motivatiebrief hun deskundigheid aan te tonen.
Hierbij moet er naar gestreefd worden dat mannen en vrouwen voor ten minste één derde
vertegenwoordigd zijn binnen het aantal stemgerechtigde leden.
§2. De adviesraad milieu, landbouw en dierenwelzijn bestaat uit volgende niet-stemgerechtigde leden:


Maximaal 1 persoon van elke politieke fractie uit de gemeenteraad.
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De leden van het college tot wiens bevoegdheden milieu, natuur, klimaat, landbouw en
dierenwelzijn behoren.



De ambtenaren tot wiens takenpakket milieu, duurzaamheid, landbouw en dierenwelzijn
behoren. Zij nemen het secretariaat van de adviesraad op zich.

Artikel 4: Oprichting van de raad
§1. Vóór de (her)samenstelling van de adviesraad milieu, landbouw en dierenwelzijn dienen kandidaten
een kandidatuur in voor deelname aan de werking van de adviesraad milieu, landbouw en dierenwelzijn.
Dit gebeurt schriftelijk en gericht aan het gemeentebestuur van Hamme, ter attentie van het college van
burgemeester en schepenen, Marktplein 1, 9220 Hamme.
§2. De kandidaturen voor de samenstelling van de adviesraad milieu, landbouw en dierenwelzijn worden
door het college van burgemeester en schepenen onderzocht op de relevantie voor de gemeente.
Wanneer de kandidaat beantwoordt aan de in §3 gestelde criteria, wordt de kandidatuur aanvaard door
het college van burgemeester en schepenen. Indien een kandidatuur niet wordt aanvaard, stelt het
college van burgemeester en schepenen de kandidaten in kennis via een gemotiveerde beslissing.
§3. Alle kandidaten stemgerechtigde leden en de plaatsvervangers dienen te voldoen aan volgend profiel:


Lid zijn van een vereniging, een vakorganisatie, een initiatief of deskundig zijn in de materie van
de adviesraad milieu, landbouw en dierenwelzijn.



Geen politiek mandaat bekleden of voorgedragen worden vanuit een politieke fractie.



Bereid zijn volledig afstand te nemen van elke vorm van persoonlijk belang.



Bereid zijn tot engagement binnen de adviesraad milieu, landbouw en dierenwelzijn.



Betrokkenheid en engagement met de gemeente.

In deze kandidaatstelling tonen de kandidaten aan dat zij voldoen aan het opgegeven profiel. Zij lichten
eveneens hun deskundigheid en hun motivatie toe.
Artikel 5: Einde van het mandaat
§1. De adviesraad milieu, landbouw en dierenwelzijn wordt opgeheven bij een gewone
gemeenteraadsbeslissing.
§2. Bij het einde van iedere legislatuur wordt de adviesraad milieu, landbouw en dierenwelzijn van
rechtswege ontbonden en dient hij opnieuw te worden samengesteld.
§3. Aan het mandaat van de leden komt vroegtijdig een einde in volgende gevallen:


Het lid neemt zelf ontslag uit de adviesraad milieu, landbouw en dierenwelzijn en brengt de
adviesraad milieu, landbouw en dierenwelzijn daarvan schriftelijk op de hoogte.



Ontslag uit de vereniging waardoor het lid werd afgevaardigd. De adviesraad milieu, landbouw
en dierenwelzijn dient hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld te worden.



Het intrekken van de opdracht van de afgevaardigde door de betreffende vereniging waarvoor
het lid is afgevaardigd. Ook dit dient schriftelijk meegedeeld te worden aan de adviesraad milieu,
landbouw en dierenwelzijn.



Niet meer voldoen aan de vooropgestelde criteria of de plichten van de stemgerechtigde leden
zoals vermeld in artikel 4§3.



Drie achtereenvolgende niet voorafgaande schriftelijk aangekondigde afwezigheden op de
vergadering van de adviesraad. Afwezigheid dient uitdrukkelijk doorgegeven te worden aan de
secretaris van de adviesraad milieu, landbouw en dierenwelzijn.



Het aanvaarden van een politiek mandaat.



Het einde van de werking van de vereniging die in de adviesraad vertegenwoordigd is.



Overlijden of rechtsonbekwaamheid.
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§4. Wanneer een einde komt aan het mandaat van een afgevaardigde van een sector of van een
deskundige kan de aangeduide plaatsvervanger het mandaat overnemen.
Indien er geen plaatsvervanger werd aangeduid, dient de sector zelf in te staan voor een nieuwe
afgevaardigde voor haar sector binnen de drie maanden. In het geval een deskundige geen
plaatsvervanger heeft, dient diens sector een nieuwe kandidaat voor te dragen binnen de drie maanden.
Het secretariaat van de adviesraad milieu, landbouw en dierenwelzijn begeleidt het vervangingsproces.
Nieuwe kandidaten, andere dan de reeds aanvaarde plaatsvervangers, worden beoordeeld conform
artikel 4, §§2 en 3.
Indien er geen plaatsvervanger wordt gevonden, vervalt het lidmaatschap in de raad.
Artikel 6: Voorzitterschap, dagelijks bestuur en secretariaat
§1. De adviesraad milieu, landbouw en dierenwelzijn kiest onder de stemgerechtigde leden een
voorzitter, een ondervoorzitter en twee andere stemgerechtigde leden die deel uitmaken van het
dagelijks bestuur.
§2. Het dagelijks bestuur van de adviesraad milieu, landbouw en dierenwelzijn bestaat verder uit de leden
van het college tot wiens bevoegdheden milieu, natuur, klimaat, landbouw en dierenwelzijn behoren en
het secretariaat.
§3. Het secretariaat van de raad wordt verzorgd door de ambtenaren beschreven in artikel 3. Dit houdt
volgende taken in:


Het bijhouden en verzamelen van de e-mails en briefwisseling gericht aan de adviesraad milieu,
landbouw en dierenwelzijn.



Het bezorgen van alle e-mails en briefwisseling aan de voorzitter van de adviesraad milieu,
landbouw en dierenwelzijn.



Het doorsturen van de oproepingsbrief en de agenda, opgemaakt in samenspraak met de
voorzitter en de bevoegde schepenen, naar alle leden van de adviesraad milieu, landbouw en
dierenwelzijn.



Opmaken en verspreiden van het verslag van de vergadering.

Artikel 7: Werking
§1. De adviesraad milieu, landbouw en dierenwelzijn vergadert minstens 3 keer per jaar.
§2. De raad wordt samengeroepen door de voorzitter en de secretaris of op vraag van de leden van het
college tot wiens bevoegdheden milieu, natuur, klimaat, landbouw en dierenwelzijn behoren of op vraag
van minstens de helft van de leden zoals bedoeld in artikel 3, §1.
§3. De agenda van de vergadering wordt opgesteld door het dagelijks bestuur van de adviesraad milieu,
landbouw en dierenwelzijn.
§4. Elk lid van de raad kan uiterlijk 10 dagen voor de zitting, schriftelijk, agendapunten voor de dagorde
bezorgen aan het secretariaat van de raad. Dringende agendapunten kunnen worden behandeld indien
de meerderheid van de aanwezige leden de hoogdringendheid aanvaard.
Het secretariaat verstuurt per e-mail, ten laatste 7 dagen voor de zitting, een uitnodiging met de
agendapunten naar de leden van de raad.
Het secretariaat verstuurt per e-mail, ten laatste 30 dagen na de zitting, het verslag van de zitting naar de
leden van de raad. Het goedgekeurde verslag wordt ter beschikking gesteld voor het publiek via de
gemeentelijke website.
§5. De voorzitter zal bij elk advies streven naar een consensus onder de aanwezige leden. Indien geen
consensus mogelijk is, wordt een advies of voorstel van de raad pas gestemd indien een meerderheid van
de stemgerechtigde leden (of hun plaatsvervangers) aanwezig is.
Een advies vereist het akkoord van een meerderheid van aanwezige stemgerechtigde leden. Bij een
staking der stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag.
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Het verslag acteert ook de inhoud van het belangrijkste minderheidsstandpunt.
§6. De voorzitter kan, ingeval een advies van de adviesraad milieu, landbouw en dierenwelzijn niet wordt
gevolgd, de gemeenteraad en/of het college van burgemeester en schepenen verzoeken de
andersluidende beslissing te motiveren.
De voorzitter kan voor beleidsaspecten waarin de gemeente een louter adviserende bevoegdheid heeft,
de gemeenteraad en/of het college van burgemeester en schepenen verzoeken het advies van de raad
mee te sturen naar de overheid die de beslissing neemt.
§7. Het is de raad toegelaten advies in te winnen van deskundigen die geen lid zijn van de raad en deze
deskundigen te laten deelnemen aan de bespreking van een agendapunt. Het is de adviesraad milieu,
landbouw en dierenwelzijn ook toegelaten belanghebbenden te horen. Deze deskundigen of
belanghebbenden kunnen niet deelnemen aan de beraadslaging die voorafgaat aan het zoeken naar een
consensus of een stemming.
§8. De adviesraad milieu, landbouw en dierenwelzijn organiseert thema-/ infosessies. Het thema van de
sessies wordt vastgelegd door de adviesraad milieu, landbouw en dierenwelzijn.
§9. De themasessies zijn toegankelijk voor iedere inwoner en daarvoor wordt er voorafgaand een
algemene bekendmaking georganiseerd.
§10. Elke themasessie bestaat uit een informatief gedeelte en een participatief gedeelte waar er inspraak
aan de inwoners wordt gegeven rond het thema van de infosessie.
§11. Van het participatief gedeelte wordt een verslag opgemaakt door personen die aangeduid worden
door de adviesraad milieu, landbouw en dierenwelzijn. Het verslag wordt ten laatste 30 dagen na de
themasessie op de gemeentelijke website geplaatst.
Artikel 8.: Werkingsmiddelen en ondersteuning
§1. De gemeente stimuleert de werking van de adviesraad milieu, landbouw en dierenwelzijn door
voldoende financiële, logistieke en educatieve ondersteuning te verlenen. Het gaat ten minste om het ter
beschikking stellen van een lokaal, een gemeentelijk ambtenaar voor de taak van secretaris en minimale
werkingsmiddelen. De verantwoording van de ondersteuning valt onder de verantwoordelijkheid van de
voorzitter.
§2. De financiële middelen kunnen niet aangewend worden als bezoldiging voor de leden van de
adviesraad milieu, landbouw en dierenwelzijn.
§3. Om de risico’s voor burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen te dekken,
zal de gemeente de nodige verzekeringspolissen afsluiten voor de leden en de medewerkers van de
adviesraad milieu, landbouw en dierenwelzijn.
Artikel 9: Inwerkingtreding
§1. Deze statuten treden in werking na goedkeuring ervan door de gemeenteraad.
§2. De voorgaande statuten, het huishoudelijk reglement en de afsprakennota van de milieuraad en de
voorgaande statuten van de landbouwraad worden opgeheven na goedkeuring van deze statuten.
§3. Na de inwerkingtreding van de statuten stelt de adviesraad milieu, landbouw en dierenwelzijn een
huishoudelijk reglement en een afsprakennota op.

O.20

Seniorenraad - aanduiden vertegenwoordigers - besluit

De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,
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REGELGEVING:
 De statuten van de gemeentelijke seniorenraad.
 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 mevrouw Ann Verschelden,
schepen van welzijn, hiervoor aan te duiden.
 De oproep tot kandidaten.
MONDELINGE TUSSENKOMSTEN:
 Vragen raadslid A.Onghena; schepen A.Verschelden zal antwoord bezorgen.

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: Mevrouw Ann Verschelden, schepen, wordt afgevaardigd namens het gemeentebestuur als
niet-stemgerechtigd lid om te zetelen in de seniorenraad.
Artikel 2: De seniorenraad wordt samengesteld uit leden van onderstaande verenigingen:


Libera



S-plus



S-plus/VL@S



OKRA centrum



OKRA Moerzeke



OKRA H.Familie



OKRA H.Hart



KBG Zogge



Vl.Act.sen VL@S



VL@S



Neos



Niet georganiseerde leden: Luc Michiels, Marie-Louise Steveninck, Maria Famaey,
Heirbaut Edward.

Artikel 3: Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de gemeentelijke seniorenraad.

O.21

Gemeentelijke sportraad Hamme - erkenning samenstelling - besluit

De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Wegens de vernieuwing van de gemeenteraad op 3 januari 2019 moeten de gemeentelijke
adviesraden opnieuw worden samengesteld.
 De statuten van de gemeentelijke sportraad.
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, meer bepaald:
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artikel 41, 13° met betrekking tot het inrichten van adviesraden en
overlegstructuren;
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 aan te duiden als
ambtshalve waarnemers vanuit het gemeentebestuur.
 De oproep tot kandidaten en voordracht van kandidaten uit de verschillende verenigingen en
organisaties.
 Het advies van de algemene vergadering van de gemeentelijke sportraad Hamme op maandag
15 april 2019.

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: Navolgende personen worden afgevaardigd om te zetelen in de gemeentelijke sportraad
Hamme:
Voorzitter : Freddy Lauwaert.
Secretaris-Penningmeester : De Bondt Ygor.
Algemene Vergadering:
1.

Behiels Marc - Plaatsvervanger Smet Rudy

2.

Blommaert Sven

3.

De Backer Theo - Plaatsvervanger De Waele Jacques

4.

De Beer François - Plaatsvervanger Ringoot Geert

5.

De Bondt Ygor Deskundige

6.

De Landtsheer Marc

7.

De Loose Pierre - Plaatsvervanger Withagels Davy

8.

De Nil Lucien - Plaatsvervanger Hilde Bleyaert

9.

De Prijcker Eddy - Plaatsvervanger Vijt Marc

10. De Waele Marie-Martine
11. Deprouw Jo - Plaatsvervanger Van der Auwera Alex
12. D'Hauwe Andre Deskundige
13. Dieltjens Jan - Plaatsvervanger Magerman Dirk
14. Eeckhout Jacky - Plaatsvervanger De Bondt Ygor
15. Gaue Jan - Plaatsvervanger De Clerck Kurt
16. Geijsen Daphné - Plaatsvervanger Bert Boel
17. Haems Luc - Plaatsvervanger Davy De Block
18. Heirweg Leon
19. Hillaert José - Plaatsvervanger Mathys Marit
20. Keirsmaekers Nicky - Plaatsvervanger Salens Irma
21. Landtsheer Pierre
22. Lauwaert Freddy
23. Mettepenningen Andre - Plaatsvervanger Ysewijn Gunther
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24. Mettepenningen Roger
25. Michiels Kristof Deskundige
26. Mijs Eric - Plaatsvervanger Hanssen Kristen
27. Moortgat Freddy - Plaatsvervanger Wauters Theo
28. Permentier Kelly
29. Ruys Guy - Plaatsvervanger Huylebroeck Frankie
30. Stevelinck Romain
31. Straetman Marc - Plaatsvervanger D'Hooghe Paul
32. Van Aerde Andre Deskundige
33. Van derstockt Robby - Plaatsvervanger Heymans Wendy
34. Van Goethem Georges
35. Van Raemdonck Dirk
36. Van Raemdonck Frans - Plaatsvervanger Verschelden Willy
37. Verhelst Kurt - Plaatsvervanger Moerman Rudi
38. Waterschoot Willy Deskundige
39. Willox Roland - Plaatsvervanger Lenssens Antonia
Waarnemende, niet-stemgerechtigde leden van de Algemene Vergadering :
1.

De Mey Luk, schepen van sport

2.

Ferket Chris, diensthoofd sport - sportfunctionaris

3.

De Borger Philip, sportfunctionaris

4.

Poppe Elisabeth, zwembadbeheerder – sportpromotor

5.

Roels Elke, medewerker sportdienst

Afvaardiging in de EVA vzw sport :
1.

D’hauwe Andre

2.

De Bondt Ygor

3.

Eeckhout Jacky

4.

Lauwaert Freddy

5.

Mijs Eric

6.

Ruys Guy

7.

Stevelinck Romain

8.

Straetman Marc

9.

Van Aerde Andre

10. Van derstockt Robby
11. Van Goethem Georges
12. Van Raemdonck Frans
Artikel 2: Dit wordt meegedeeld aan de sportraad.
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O.22

Brief Cultuurraad m.b.t. lokaal cultuurbeleid - aktename

De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

AKTENAME:
Van de brief dd. 14 mei 2019 van de cultuurraad m.b.t. het lokaal cultuurbeleid.

O.23

BNIP Fantasia festival - goedkeuring - besluit

De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 De omzendbrief van 10 december 1987 op evenementen.
 De nieuwe gemeentewet, in het bijzonder artikels 133 tot en met 135 m.b.t. de bevoegdheden
van de burgemeester.
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, meer bepaald artikelen 40 en 41 met
betrekking tot de bevoegdheden van de gemeenteraad.
 Het Koninklijk Besluit betreffende de nood -en interventieplannen van 16 februari 2006.
 De ministeriële Omzendbrief NPU1 betreffende de nood -en interventieplannen van 26 oktober
2006.
 De wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.
 De ministeriële Omzendbrief NPU2 van 30 maart 2009 betreffende het Nood- en Interventieplan
van de Provinciegouverneur.
 De ministeriële Omzendbrief NPU4 van 30 maart 2009 betreffende de Disciplines
monodisciplinaire noodplannen.
OVERWEGINGEN:
 De gemeentelijke veiligheidscel kan voor risico’s ten gevolge van bepaalde manifestaties
beslissen tot de opmaak van een bijzonder nood- en interventieplan.
 Op zaterdag 6 juli 2019 wordt in de gemeente Hamme het Fantasia Festival georganiseerd,
waarop naar schatting 15000 toeschouwers worden verwacht.
 Door de aard en omvang van dit evenement dient een bijzonder nood- en interventieplan te
worden opgemaakt in functie van de organisatie van de hulpverlening en de multidisciplinaire
coördinatie.
BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: Het bijzonder nood- en interventieplan ‘Fantasia Festival 2019’ goed te keuren.
Artikel 2: Een exemplaar van het BNIP te verspreiden onder de geadresseerden, vermeld in het bijzonder
nood- en interventieplan.
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O.24
BIN Hamme Oost - BIN Hamme West - BIN Zogge-Sint-Anna - charter en huishoudelijk
reglement - goedkeuring - besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur inzake burgerparticipatie.
 Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de raad van 27 april 2016
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van
95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR).
 Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot
de verwerking van persoonsgegevens die uitvoering geeft aan de Algemene Verordening
Gegevensbescherming.
 Ministeriële omzendbrief van 8 april 2019 betreffende de Buurtinformatienetwerken (BIN).
OVERWEGINGEN:
 Bespreekt in collegezitting van 14/03/2017 de vraag vanuit Sint-Anna en Zogge om de
mogelijkheid te bekijken een Buurinformatienetwerk (BIN) op te richten.
 Beslist in collegezitting van 11/04/2017 een gezamenlijke wijkraad (Zogge en Sint-Anna) bijeen te
roepen voor een eerste informatieve bespreking tot mogelijke oprichting van een BIN.
 Bespreekt in collegezitting van 08/01/2019 het verslag van de startvergadering (15/09/2018)
met betrekking tot de opstart voor de BIN's Hamme centrum, Zogge en Sint-Anna en beslist
hierbij het systeem te volgen zoals Waasmunster.
 Beslist in collegezitting van 19/03/2019 de opstart van de 3 BIN's (BIN Hamme Oost, BIN Hamme
West en BIN Zogge-Sint-Anna) principieel goed te keuren en geeft de opdracht aan de
communicatiedienst om de implementatie, het financiële en technische luik van het
communicatieplatform verder te bekijken.
 Beslist in collegezitting van 23/04/2019 om een abonnement voor de BIN-module af te sluiten bij
BE-alert (FOD Binnenlandse Zaken) als communicatie-/-alarmeringsplatform.
 Beslist in collegezitting van 04/06/2019 het charter en huishoudelijk reglement goed te keuren
en voor te leggen aan de eerstvolgende gemeenteraad.
MONDELINGE TUSSENKOMSTEN:
 Toelichting schepen T.Vermeire; vragen raadslid M.Tokgoz, Groen; antwoorden burgemeester
H.Vijt en schepen T.Vermeire; tussenkomst raadslid T.Waterschoot, Open VLD; bedenking
raadslid M.Michils, Vl.Belang.

BESLUIT algemene instemming:
Artikel 1: De gemeenteraad keurt het charter en huishoudelijk reglement goed voor BIN Hamme Oost,
BIN Hamme West en BIN Zogge-Sint-Anna, zoals geviseerd in bijlage.

O.25

Reglement op de politie op het verkeer - snelheidszone aanvulling - besluit

De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,
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REGELGEVING:
 Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
 De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16
maart 1968.
 Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
 Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en het gebruik van de openbare weg.
 Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens.
 Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
 Het gemeenteraadsbesluit van 4 september 1980 houdende vaststelling van het
verkeersreglement dat betrekking heeft op de gemeentewegen, goedgekeurd door het
Ministerie van Openbare Werken bij besluit van 24-10-1980, zoals gewijzigd bij latere
goedgekeurde raadsbesluiten.
 De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de opmaak van de gemeentelijke
aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer.
 Het plan van oktober 2015 goedgekeurd op de gemeenteraad in de zitting van 28 oktober 2015.
 Het gunstig advies van de ambtelijke werkgroep verkeer dd. 19/4/2019
OVERWEGINGEN:
 De voorziene maatregelen betreffende gemeentewegen.
 De verkeersveiligheid verhogen, de verkeersleefbaarheid verbeteren, de toegankelijkheid en
vervoersvraag beheersen, de bereikbaarheid waarborgen en de schade aan milieu en natuur
door het verkeer terugdringen.
MONDELINGE TUSSENKOMSTEN:
 Bedenking raadslid A.Onghena, Groen; antwoord schepen K.Mettepenningen.

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: Goedkeuring te verlenen tot het instellen van Spinnerstraat als zone 30.
De maatregel wordt aangeduid met de borden type F4a en F4b.
Artikel 2: De verkeersmaatregel is van toepassing van zodra en net zolang de verticale signalisatie
zichtbaar en correct is geplaatst.
Artikel 3: Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de Afdeling Beleid Mobiliteit
en Verkeersveiligheid.

O.26

Aanvullend reglement op de politie op het wegverkeer - Sint Martensommegangstraat - besluit

De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
 De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16
maart 1968.
 Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens0
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Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en het gebruik van de openbare weg.
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Het gemeenteraadsbesluit dd. 4 september 1980 houdende vaststelling van het
verkeersreglement dat betrekking heeft op de gemeentewegen, goedgekeurd door het
Ministerie van Openbare Werken bij besluit van 24-10-1980, zoals gewijzigd bij latere
goedgekeurde raadsbesluiten.
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de opmaak van de gemeentelijke
aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer.
Gunstig advies van de ambtelijke werkgroep verkeer

OVERWEGINGEN:
 De voorziene maatregelen betreffen gemeentewegen.
 De verkeersveiligheid verhogen, de verkeersleefbaarheid verbeteren, de toegankelijkheid en
vervoersvraag beheersen, de bereikbaarheid waarborgen en de schade aan milieu en natuur
door het verkeer terugdringen.
MONDELINGE TUSSENKOMSTEN:
 Toelichting schepen K.Mettepenningen m.b.t. eerdere vragen raadslid H.Peelman; antwoord
raadslid H.Peelman, Open VLD.

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: Goedkeuring te verlenen tot het instellen van éénrichtingsverkeer voor alle autoverkeer in een
deel van de Sint-Martensommegangstraat tussen Kauterstraat en Dorp in de richting van Dorp. Dit wordt
gesignaleerd met de borden C1, F19, D1b en C31 telkens aangevuld met de onderborden M12 en M18.
Fietsers en bromfietsen klasse A en P (speed pedelecs) zijn toegelaten in beide rijrichtingen.
Artikel 2: Wijzigen van de voorrangsregeling kruispunt Sint-Martensommegangstraat/Dorp : Het rijdende
verkeer komende uit de vermelde straat dient voorrang te verlenen zonder verplicht te stoppen. Dit
wordt gesignaleerd met het bord B1 i.p.v. B5
Artikel 3: Instellen van parkeerzone in een deel van de Sint-Martensommegangstraat tussen Kauterstraat
en Dorp. Parkeren van autovoertuigen is enkel toegelaten op de aangeduide locaties. De regeling wordt
aangeduid met de zoneborden ZE1 en ZE1/.
Artikel 4: De vermelde verkeersmaatregelen zijn van toepassing vanaf 26 juni 2019 en van zodra de
signalisatie zichtbaar is opgesteld.
Artikel 5: Alle voorgaande aanvullende politiereglementen op het verkeer met betrekking tot de vermelde
maatregel op de vermelde locaties worden ingetrokken.
Artikel 6: Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de Afdeling Beleid Mobiliteit
en Verkeersveiligheid.

O.27

Aanvullend reglement op de politie op het wegverkeer - woonerf Aartstraat - besluit

De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,
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REGELGEVING:
 Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
 De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16
maart 1968.
 Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens0
 Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en het gebruik van de openbare weg.
 Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens.
 Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
 Het gemeenteraadsbesluit dd. 4 september 1980 houdende vaststelling van het
verkeersreglement dat betrekking heeft op de gemeentewegen, goedgekeurd door het
Ministerie van Openbare Werken bij besluit van 24-10-1980, zoals gewijzigd bij latere
goedgekeurde raadsbesluiten.
 De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de opmaak van de gemeentelijke
aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer.
 Gunstig advies van de ambtelijke werkgroep verkeer
OVERWEGINGEN:
 De voorziene maatregelen betreffen gemeentewegen.
 De verkeersveiligheid verhogen, de verkeersleefbaarheid verbeteren, de toegankelijkheid en
vervoersvraag beheersen, de bereikbaarheid waarborgen en de schade aan milieu en natuur
door het verkeer terugdringen.

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: Instellen van de verkaveling Aartstraat als woonerf cfr. de maatregelen volgens de wegcode :


Aanduiding van woonerf met de signalisatie F12a en F12b.



Voorrangsborden B1 en B15. het verkeer dat het woonerf verlaat, dient voorrang te verlenen.



Aanwijzingsbord F45.



Parkeren is enkel toegestaan op de gemarkeerde parkeerplaatsen.

Artikel 2 : Instellen van éénrichtingsverkeer in woonerf Aartstraat rondom het binnenplein. De rijrichting
wordt aangeduid met het gebodsbord D5.
Artikel 3 : De vermelde verkeersmaatregelen zijn van toepassing vanaf 26 juni 2019 en van zodra de
signalisatie zichtbaar is opgesteld.
Artikel 4 : Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de Afdeling Beleid
Mobiliteit en Verkeersveiligheid.

O.28

Aanvullend reglement op het verkeer - intrekking en aanvullingen - besluit

De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
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De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16
maart 1968.
Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens0
Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en het gebruik van de openbare weg.
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Het gemeenteraadsbesluit dd. 4 september 1980 houdende vaststelling van het
verkeersreglement dat betrekking heeft op de gemeentewegen, goedgekeurd door het
Ministerie van Openbare Werken bij besluit van 24-10-1980, zoals gewijzigd bij latere
goedgekeurde raadsbesluiten.
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de opmaak van de gemeentelijke
aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer.
Gunstig advies van de ambtelijke werkgroep verkeer dd. 15/2/2019, 22/3/2019 en 19/4/2019

OVERWEGINGEN:
 De voorziene maatregelen betreffen gemeentewegen.
 De verkeersveiligheid verhogen, de verkeersleefbaarheid verbeteren, de toegankelijkheid en
vervoersvraag beheersen, de bereikbaarheid waarborgen en de schade aan milieu en natuur
door het verkeer terugdringen.

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: Goedkeuring te verlenen tot het intrekken van het toegangsverbod +3.5 ton in de Neerstraat
tussen Zwaarveld en N41. Het bord C23 wordt verwijderd.
Artikel 2: Goedkeuring te verlenen tot het instellen van verbod voor voertuigen langer dan 10 meter
aangeduid met verbodsborden C25 (10 meter):


In Kapellestraat vanaf kruispunt Tweebrugggenplein.



In Achterthof vanaf kruispunt Slangstraat met aankondiging ter hoogte van kpt.
Spoorwegstraat/Slangstraat.



In Nieuwstraat vanaf kruispunt Plezantstraat.



In Hofterbossen ter hoogte van nr. 22.



In Klein Hulst tegen kruispunt Peperstaat met aankondiging ter hoogte van kruispunt
Hofterbossen.

Artikel 3: Goedkeuring te verlenen voor het instellen van verboden toegang voor alle rijdend verkeer
uitgezonderd fietsers en aangelanden in de trage weg in de Biezestraat nabij kruispunt N41 langsheen
huisnr. 56 ten behoeve van het correct gebruik van deze weg. Het verbod wordt aangeduid met het bord
C3 met onderbord.
Artikel 4: Verboden toegang voor alle verkeer met uitzondering van fietsers, bromfietsers A en P en
plaatselijk verkeer in het korte straatdeel achter de kerk op het Marktplein. Dit wordt aangeduid met de
borden C3 + onderborden.
Artikel 5: De vermelde verkeersmaatregelen zijn van toepassing vanaf 26 juni 2019 en van zodra de
signalisatie zichtbaar is opgesteld.
Artikel 6: Alle voorgaande aanvullende politiereglementen op het verkeer met betrekking tot de vermelde
maatregel op de vermelde locaties worden ingetrokken.
Artikel 7: Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de Afdeling Beleid Mobiliteit
en Verkeersveiligheid.
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O.29

Project Nieuwstraat

De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

Neemt akte van de vraag geagendeerd door raadslid A.Onghena, Groen.
Neemt akte van haar toelichting daarbij:

"Project Nieuwstraat.

Wat is de stand van zaken van het gunningsdossier voor het parkeerbeleid van Hamme, in casu voor de
uitbating van de parkeergarage in de Nieuwstraat?
We lezen in het verslag van het schepencollege van 14/5 dat de voorlopige oplevering van het AC gepland
werd op 18/6. Hoe is dit verlopen? Zijn er fundamentele opmerkingen gemaakt?
Wat met de bovenste verdieping?"
Neemt akte van het antwoord van schepen K.Mettepenningen, die de stand van zaken geeft in het
dossier parkeerbeleid. Het betreft uiteraard een complex dossier met een bestek, ingewikkeld om te
analyseren. Het college laat zich dan ook bijstaan door een externe deskundige.
Er werd reeds een analyse gemaakt van de ingediende offertes; daarop werden aanvullende vragen
gesteld aan de inschrijvers, vragen die ondertussen werden beantwoord.
Dit wordt nu opnieuw onderzocht. Gezien het belang van dit dossier, laten we ons niet opjagen, maar we
zijn volop bezig.

Wat betreft de oplevering van het nieuwe AC: deze was inderdaad voorzien voor 18 juni. De opmerkingen
gemaakt n.a.v. de eerste rondgang zijn ondertussen grotendeels opgelost, echter niet volledig. Vandaar
het uitstel van de voorlopige oplevering.
Deze wordt nu voorzien op 2 juli. De resterende opmerkingen lijken alvast niet onoverkomelijk.

Wat betreft de opmerkingen bij de ondergrondse parking, niveau-2: deze is geen onderdeel van de
lopende oplevering; het werd reeds eerder voorlopig opgeleverd.

Wat betreft de bovenste verdieping van het AC: deze is onderverdeeld in twee kantoorruimtes van elk +/300m2. Deze ruimtes staan te huur; dit werd ondertussen gepubliceerd. We kijken nu uit naar mogelijke
kandidaten.

Raadslid A.Onghena vraagt wat precies wordt bedoeld met "parkeerbeleid". Betekent dit ook = betalen
voor gebruik ondergrondse parking?

Schepen K.Mettepenningen licht toe dat het parkeerbeleid in twee fasen zal worden ingevoerd.
Fase 1: Regeling voor de ondergrondse parking Nieuwstraat en regeling voor de bovengrondse
parkeerplaatsen waarvoor nu reeds betalend of beperkt parkeren geldt.
Fase2: Opname in het parkeerbeleid van de nog te bouwen ondergrondse parking Marktplein en een
globale regeling van het parkeerbeleid voor het hele centrum.
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Raadslid A.Onghena herinnert eraan dat eerder werd gesteld dat zolang de werken aan het Marktplein
duren, men gratis ging kunnen parkeren in de ondergrondse parking Nieuwstraat.

Schepen K.Mettepenningen antwoordt dat er hoe dan ook een parkeerbeleid moet komen. Thans dienen
twee zaken te worden geregeld, de handhaving van het kort parkeren bovengronds en de regeling voor
de ondergrondse parking Nieuwstraat.
Niets is echter "gratis" en het zal de verantwoordelijkheid zijn van het gemeentebestuur om te beslissen
of het bestuur de nodige financiële middelen wil uittrekken, of de ondergrondse parking gedurende een
bepaalde periode gratis ter beschikking zal worden gesteld.

O.30

Project Markt

De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

Neemt akte van de vraag geagendeerd door raadslid A.Onghena, Groen.
Neemt akte van de toelichting daarbij:
"Project Markt


Wat is de stand van zaken van het project Markt?



Wat is het resultaat van het overleg met de handelaars uit de omgeving van de Markt?



Zullen de mensen die bezwaar ingediend hebben, verwittigd worden in hoever er rekening
gehouden wordt met hun bezwaar?



In het verslag van het schepencollege van 21/5 wordt het 4de verslag van de stuurgroep PPS
Markt besproken en worden kritische opmerkingen gemaakt over het project. Kan U deze
mondeling verduidelijken?"

Aansluitend heeft raadslid A.Onghena ook bedenkingen bij het feit dat zij van het college nog geen
antwoord kreeg op haar vraag om de verslagen van de stuurgroep PPS Markt te mogen inzien. Hier
gebeurt wat zij vreesde n.a.v. de opmaak van het huishoudelijk reglement gemeenteraad: de vragen tot
inzage vanwege raadsleden moeten passeren via het college, wat vertragend werkt en het inzagerecht de
facto beknot.

Neemt akte van het antwoord van schepen van ruimtelijke ordening J.De Graef: Gisteren keurde het
college de omgevingsvergunning goed - een belangrijke stap in het dossier. In deze vergunning werden de
bezwaren behandeld.
Er waren niet heel veel bezwaren; bepaalde vragen hadden bovendien niets te maken met de eigenlijke
omgevingsvergunning.
Procedurieel is het zo dat de bezwaarindieners niet actief moeten worden verwittigd door het
gemeentebestuur, maar wel het recht hebben om de omgevingsvergunning te komen inzien.

Schepen van lokale economie T.Vermeire antwoordt dat de lokale handelaars werden geconsulteerd;
daarbij werden de mobiliteitskwesties besproken.
Terzake werden echter nog geen definitieve beslissingen genomen.
Men denkt (op advies van het omgevingsstudiebureau Buren) aan een "knip" aan de winterkapel, en een
"knip" aan de Jagerstraat. Daaromtrent werd echter nog niet beslist.
Algemeen loopt de communicatie met de handelaars verder - zij zullen o.m. een vertegenwoordiger
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kunnen afvaardigen op bepaalde vergaderingen.
Bedoeling is ook tot een positieve communicatie te komen naar de klanten toe, i.h.b. inzake de
bereikbaarheid van de handelszaken.
Tijdens de werken zal het Marktplein open blijven voor verkeer.
Tevens wordt een budget voorzien van 5.000 euro voor flankerende maatregelen, voor acties zoals vb. 1 x
per maand koopavond; gratis gebruik van fietsen op marktdagen... Dit wordt verder bekeken.

Wat betreft de vraag m.b.t. het verslag van de stuurgroep, licht schepen K.Mettepenningen toe dat deze
bestaat uit afvaardigingen van de projectontwikkelaar en Sweco, de leidend ambtenaar, dat tevens
telkens het volledige college wordt uitgenodigd.
Dat er kritische opmerkingen worden gemaakt, is normaal en is positief. In de laatste
stuurgroepvergadering was er enige onduidelijkheid over de wegenis aan de winterkapel; er was ook
discussie rond de werfinrichting - aanvankelijk zou daarvoor teveel parkeerruimte worden ingenomen;
tevens was er discussie m.b.t. de werfzone Meulenbroekstraat...

Raadslid A.Onghena vraagt aan schepen J.De Graef of de gemeente de bezwaarindieners niet actief dient
in te lichten omtrent de behandeling van hun bezwaren in de omgevingsvergunning? Enkel toestaan dat
de bezwaarindieners contact opnemen met de gemeentediensten, is vrij mager.

Schepen J.De Graef stelt vast dat er uiteindelijk weinig bezwaren werden ingediend, waarvan bovendien
een deel bestond met identieke bezwaren vanuit de kant van Groen. De gemeente is wettelijk gezien niet
verplicht om de bezwaarindieners actief in te lichten.

Raadslid A.Onghena vraagt of zij nu eindelijk inzage krijgt van de verslagen van de stuurgroep - zie haar
aanvraag eerder ingediend bij het college.

Schepen J.De Graef antwoordt dat de vraag werd doorgegeven aan de commerciële partners van de PPS,
met de vraag of daarmee de confidentialiteit van bepaalde aspecten van het dossier niet in het gedrang
komt.
Dit wordt thans onderzocht. Het is nu wachten op het antwoord van "Hart van Hamme", alsook van het
begeleidende advocatenkantoor.

O.31

Spoor2 - stand van zaken

De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

Neemt akte van de vraag geagendeerd door raadslid T.Waterschoot, fractieleider Open VLD.
Neemt akte van zijn toelichting daarbij:
"Spoor2
Naar aanleiding van de vorige tussenkomsten en antwoorden van schepenen en voorzitters Spoor2
binnen de gemeenteraad van mei 2019.
Stand van zaken in verband met Spoor2
1/ Welke acties/gesprekken zijn er ondernomen?
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2/ Wat gaar er nog ondernomen worden?
3/ Is er nog vertrouwen in directie en voorzitter van Spoor2 (eventueel naar geheime zitting)"

Neemt akte van het antwoord van schepen T.Vermeire.
M.b.t. vraag 1/: Terecht wordt hiervoor aandacht gevraagd - zie ook de vorige gemeenteraad. Er is
ondertussen ook een vergadering geweest met andere gemeenten - deelgenoten (enkel Puurs was niet
vertegenwoordigd).
Samen nam men het standpunt in dat het niet aanvaardbaar is dat de 7 betrokken gemeenten niet meer
zouden vertegenwoordigd zijn.
Experten opnemen in de raad van bestuur, kan een goede zaak zijn, maar daarnaast moeten de
gemeenten ook vertegenwoordigd zijn.
De dag daarna vond een algemene vergadering plaats, waarin de tegengestelde standpunten tussen
directie en andere leden naar boven kwamen.
De voorgestelde raad van bestuur, werd weggestemd door de algemene vergadering.

M.b.t. vraag 2/: Er wordt een nieuwe algemene vergadering bijeengeroepen. Daarbij worden nieuwe
mogelijk geïnteresseerden gecontacteerd. Hoe dan ook, wij blijven bij ons standpunt dat de lokale
besturen een vertegenwoordiging moeten krijgen. We zien nu hoe het verder evolueert.

M.b.t. vraag 3/: De vzw heeft een eigen algemene vergadering met beslissingsbevoegdheid.
Daarnaast is het de raad van bestuur die de voorzitter aanduidt en die de samenwerking met de directie
beoordeelt.
Ons doel is een goede bestuursorganisatie van Spoor2, met daarin een sterke vertegenwoordiging van de
lokale besturen; zodat ook de belangen van Hamme bij de vzw worden verdedigd.
De schepen herinnert eraan dat Spoor2 thans in de Spoorwegstraat gehuisvest is in gebouwen van de
gemeente - daarvoor werd een erfpacht verleend aan het maatwerkbedrijf.
Als de gemeente niet meer vertegenwoordigd is in de raad van bestuur, verliest ze alle controle over deze
erfpacht, die in het verleden in vertrouwen werd verleend. Dit zou geen goed bestuur zijn.

Raadslid H.Peelman, Open VLD, stelt vast dat dit dossier de grenzen van de politieke partijen overstijgt.
Hij stelt vragen bij de positie van de huidige voorzitter, die verondersteld wordt Hamme te
vertegenwoordigen.
Is er nog vertrouwen? Spoor2 moet een sociale maatschappij blijven, ook ten voordele van Hamme.

Schepen A.Verschelden wijst erop dat zij eerder niet op de hoogte werd gesteld van de kwestieuze
herstrukturering bij het bestuur van Spoor2, ondanks het feit dat zij toen reeds 3 jaar schepen was.

Raadslid T.Waterschoot stelt vragen bij de ontwikkelingen in het dossier die tot de huidige situatie
hebben geleid.

Schepen T.Vermeire stelt dat het feit dat een bepaald scenario eerder werd uitgewerkt, niet betekent dat
dit thans niet mag worden bijgesteld. Hij blijft pleiten voor een raad van bestuur evenwichtig
samengesteld met experten en vertegenwoordigers van de gemeenten - deelgenoten, alsook voor
transparantie en democratische controle, die thans op de helling staan.

19 juni 2019

268

Stukken die digitaal werden doorgestuurd naar de raadsleden:
-Intergem – raad van bestuur – goedgekeurde notulen dd. 14 en 21 maart 2019
-Intergem – goedgekeurde notulen van het Regionaal Bestuurscomité Noord dd. 28 februari, 21 maart en
24 april 2019
-Intergem – goedgekeurde notulen van het Regionaal Bestuurscomité Zuid dd. 26 februari, 21 maart en
24 april 2019
-Intergem – syntheseverslag activiteiten 2018
-Verko – nieuwsbrief beslissingen Raad van Bestuur 2019-05
-Verko – nieuwsbrief beslissingen Raad van Bestuur 2019-06
-DDS – nieuwe gecoördineerde statuten
-Verko – nieuwe gecoördineerde statuten

De heer raadsvoorzitter verklaart de zitting gesloten.

Gedaan te Hamme in zitting als ten hoofde.
Namens de gemeenteraad:

André Reuse
algemeen directeur

Jan Laceur
raadsvoorzitter
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