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NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING
VAN 23/10/2019
Aanwezig: Jan Laceur, raadsvoorzitter
Herman Vijt, burgemeester
Luk De Mey, Ann Verschelden, Koen Mettepenningen, Mieke De Keyser, 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, Frank Van Erum, Agnes Onghena,
Mustafa Tokgoz, Gülcan Unan, Leo Van der Vorst, Mario Michils, Christel Vanhoyweghen,
gemeenteraadsleden
André Reuse, algemeen directeur
Verontschuldigd: Nadia Dhooghe, gemeenteraadslid

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 11 september 2019 met algemene instemming goed.

N.a.v. de bespreking van de notulen vorige zitting werden volgende bedenkingen gemaakt:
-Raadslid A.Onghena, Groen, vraagt om over elk punt waarover gestemd dient te worden, voortaan
uitdrukkelijk te stemmen, teneinde misverstanden te vermijden in de interpretatie van het stembedrag.
-Raadslid M.Michils, Vl.Belang, juicht toe dat er wel degelijk rekening werd gehouden met zijn
opmerkingen, vorige raad, bij het marktreglement Kerstmarkten. Hij vraagt wel dat voortaan ook bij
neen-stemmen, de motivering wordt genotuleerd. Raadsvoorzitter J.Laceur licht toe dat dit niet conform
het huishoudelijk reglement zou zijn. Hij suggereert dat i.g.v. neen-stemmen, toch één iemand zich zou
onthouden, zodat daarover een korte motivering kan worden genoteerd.
-In antwoord op een vraag vorige raad vanwege raadslid M.Togoz, Groen, aangaande de prijzen van de
warme maaltijden in de scholen, deelt schepen van onderwijs L.De Mey bedoelde prijzen mee.
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O.2 Gemeenteraad - ontslag gemeenteraadslid - aktename
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 13 met
betrekking tot ontslagname van een gemeenteraadslid.
OVERWEGINGEN:
 Mevrouw Evelien D'hooghe (gemeenteraadslid sinds 3 januari 2019) diende haar ontslag
schriftelijk in bij de voorzitter van de gemeenteraad op 12 september 2019.

AKTENAME:
Enig artikel: De gemeenteraad neemt akte van het ontslag van mevrouw Evelien D'hooghe als
gemeenteraadslid.

O.3 Gemeenteraad - installatie gemeenteraadslid - vaststelling - besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011, in het bijzonder artikel 169 met betrekking
tot de aanwijzing van de verkozenen en de opvolgers.
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 14 met
betrekking tot de opvolging van een ontslagnemend gemeenteraadslid.
OVERWEGINGEN:
 Gezien het ontslag van mevrouw Evelien D'hooghe in raadszitting van het heden, komt dit
mandaat vrij.
 Conform de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen is de 1ste opvolger van mevrouw
D'hooghe de heer Henri Peelman. Gezien deze echter reeds het mandaat van raadslid bekleedt,
komt het mandaat toe aan 2de opvolger de heer Frank Van Erum.
 Uit het onderzoek van de geloofsbrieven van de heer Van Erum conform artikel 14 van het
decreet over het lokaal bestuur, is gebleken dat hij voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden
zodat de geloofsbrieven goedgekeurd kunnen worden verklaard en de heer Van Erum aldus de
eed kan afleggen in handen van de voorzitter van de gemeenteraad, conform artikel 14 van het
decreet over het lokaal bestuur.

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: Stelt vast, na onderzoek van de geloofsbrieven, dat de heer Van Erum voldoet aan de
verkiesbaarheidsvoorwaarden.
Artikel 2: De heer Frank Van Erum legt de volgende eed af in handen van de gemeenteraadsvoorzitter: 'Ik
zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen'.
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Artikel 3: De heer Frank Van Erum is wettelijk geïnstalleerd als gemeenteraadslid.
Raadslid Frank Van Erum neemt zijn plaats in in de gemeenteraad.

O.4 Gemeenteraad - rangorde raadsleden - vaststelling - besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, meer bepaald artikel 6§4, dat de
verplichting tot het bepalen van de rangorde van gemeenteraadsleden vaststelt.
OVERWEGINGEN:
 De heer Frank Van Erum werd in gemeenteraadszitting van heden als gemeenteraadslid
geïnstalleerd.
 De heer Frank Van Erum heeft nog geen voorgaande anciënniteit opgebouwd.
 De rangorde werd laatst vastgelegd in de installatievergadering van de gemeenteraad op 3
januari 2019 en wordt aldus opnieuw vastgesteld:
1
RAEMDONCK André
2
VIJT Herman
3
DE MEY Luk
4
VERSCHELDEN Ann
5
VAN GAEVEREN Frans
6
WATERSCHOOT Tom
7
VERMEIRE Tom
8
METTEPENNINGEN Koen
9
GEERINCK Anneken
10
PEELMAN Henri
11
DE KEYSER Mieke
12
PEETERS Lotte
13
DE GRAEF Jan
14
VANHOYWEGHEN Christel
15
LACEUR Jan
16
VAN DER VORST Leon
17
ONGHENA Agnes
18
DE VOS Lien
19
MICHILS Mario
20
TOKGOZ Mustafa
21
DE GRAEF Kurt
22
UNAN Gülcan
23
PEELMAN Kim
24
KETELS Jan
25
ROSSCHAERT Jan
26
DHOOGHE Nadia
27
Van ERUM Frank
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BESLUIT met algemene instemming:
Enig artikel: De hierna volgende lijst van rangorde van gemeenteraadsleden wordt vastgesteld:
1

RAEMDONCK André

2

VIJT Herman

3

DE MEY Luk

4

VERSCHELDEN Ann

5

VAN GAEVEREN Frans

6

WATERSCHOOT Tom

7

VERMEIRE Tom

8

METTEPENNINGEN Koen

9

GEERINCK Anneken

10

PEELMAN Henri

11

DE KEYSER Mieke

12

PEETERS Lotte

13

DE GRAEF Jan

14

VANHOYWEGHEN Christel

15

LACEUR Jan

16

VAN DER VORST Leon

17

ONGHENA Agnes

18

DE VOS Lien

19

MICHILS Mario

20

TOKGOZ Mustafa

21

DE GRAEF Kurt

22

UNAN Gülcan

23

PEELMAN Kim

24

KETELS Jan

25

ROSSCHAERT Jan

26

DHOOGHE Nadia

27

VAN ERUM Frank
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O.5 Organisatiebeheersing - rapport 2019 - aktename - goedkeuring - besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Gemeenteraadsbesluit van 17 december 2014, waarbij het gebruik van de 'Leidraad
organisatiebeheersing voor lokale besturen' als algemeen kader van organisatiebeheersing en
interne controle werd goedgekeurd.
 Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder:
o Artikel 171, §1 dat stelt dat de algemeen directeur instaat voor het
organisatiebeheersingssysteem.
o Artikelen 217 tot en met 220 met betrekking tot het organisatiebeheersingssysteem.
o Artikel 219 dat bepaalt dat de algemeen directeur jaarlijks rapporteert aan de
gemeenteraad met betrekking tot het organisatiebeheersingssysteem.
OVERWEGINGEN:
 Conform het decreet over het lokaal bestuur dient de algemeen directeur jaarlijks met
betrekking tot organisatiebeheersing te rapporteren aan de gemeenteraad.
 Het rapport biedt een theoretisch luik omtrent organisatiebeheersing aan en een praktisch luik,
opgesteld aan de hand van de Leidraad Organisatiebeheersing voor Lokale besturen. Deze
Leidraad werd als kader gebruikt, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 17
december 2014.
 Het decreet over het lokaal bestuur verplicht de besturen te rapporteren uiterlijk voor 30 juni
van het daaropvolgende jaar. Gezien echter het vorige rapport pas in december 2018 werd
geagendeerd, keurde Audit Vlaanderen goed om voor 2019 het rapport te agenderen in het
najaar 2019.
 Het organisatiebeheersingssysteem wordt vastgesteld door de algemeen directeur, na overleg
met het managementteam.
 Het algemene kader van het organisatiebeheersingssysteem en de elementen daarin die raken
aan de rol en de bevoegdheden van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn
zijn onderworpen aan de goedkeuring van de gemeenteraad.
 Tevens akte genomen van de nota "Resultaten opvolging aanbevelingen bij gemeente en OCMW
Hamme" van Audit Vlaanderen, verstuurd via e-mail dd. 15/10/2019.
MONDELINGE TUSSENKOMSTEN:
 Toelichting algemeen directeur A.Reuse, vragen raadslid A.Onghena, Groen; antwoorden
algemeen directeur A.Reuse.

BESLUIT éénparig:
Enig artikel: De gemeenteraad neemt akte van het rapport 'Organisatiebeheersing 2019 - Jaarlijks rapport
aan de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen', en keurt dit goed.

O.6 EVA vzw Dienst 112 Hamme - aanduiden vertegenwoordigers - besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,
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REGELGEVING:
 De wet van 27 juni 1921 gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen
zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen.
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, meer bepaald artikelen 245 tot en
met 247 met betrekking tot de gemeentelijk extern verzelfstandigde agentschappen.
 De statuten van de EVA vzw Dienst 112.
OVERWEGINGEN:
 Gezien mevr. Evelien D'hooghe lid was van de raad van bestuur van de EVA vzw Dienst 112
Hamme, maar ontslag nam als gemeenteraadslid (waarvan de gemeenteraad in zitting van
heden akte nam), moet zij vervangen worden.
 In gemeenteraadszitting van 27 maart 2019 werd de heer Henri Peelman als plaatsvervanger
aangeduid van mevrouw D'hooghe.
 Gezien mevrouw Christel Van Hoyweghen thans als onafhankelijk raadslid zetelt, dient zij
vervangen te worden ten einde de evenredigheid van vertegenwoordiging van de fracties te
garanderen conform de statuten van de EVA vzw Dienst 112. Vanuit de CD&V fractie zal een
nieuw raadslid worden voorgedragen nl. schepen A. Verschelden.

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: De gemeenteraad bevestigt dat de heer Henri Peelman het mandaat, vrijgekomen door het
ontslag van mevr. Evelien D'hooghe als gemeenteraadslid, in de EVA vzw Dienst 112 zal opnemen.
Artikel 2: Schepen An Verschelden wordt aangeduid als vertegenwoordiger voor de fractie CD&V binnen
de EVA vzw Dienst 112.

O.7 EVA vzw Toerisme - vervanging lid Groen - goedkeuring - besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Gemeenteraadsbesluit van 18 december 2013 m.b.t. de omvorming van vzw Toerisme Hamme
naar een EVA vzw.
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, meer bepaald:
o artikel 42, §2, 4° met betrekking tot de bevoegdheden van de gemeenteraad met
betrekking tot beslissing inzake de vertegenwoordiging van de gemeente in
agentschappen, instellingen, verenigingen en ondernemingen;
o deel 3 met betrekking tot deelname in rechtspersonen en samenwerking;
o artikels 225 tot en met 229 met betrekking tot extern verzelfstandigde agentschappen
en 245 tot en met 247 met betrekking tot het gemeentelijk extern verzelfstandigd
agentschap in privaatrechtelijke vorm.
OVERWEGINGEN:
 Het gemeenteraadsbesluit van 27 maart 2019 mbt de aanduiding van de afgevaardigden in de
EVA vzw Toerisme.
 De voordracht van de heer Rutger Loos, namens de politieke fractie Groen ter vervanging van de
heer Benny Farezijn.
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BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: Rutger Loos wonende te 9220 Hamme, Vlierkouter 81 wordt aangeduid namens politieke fractie
Groen in de algemene vergadering van EVA vzw Toerisme Hamme.

O.8 Verkeersraad - vervanging - besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 De statuten van de verkeersraad.
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, meer bepaald:
o artikel 41, 13° met betrekking tot het inrichten van adviesraden en overlegstructuren;
o artikel 304 §3 met betrekking tot de organisatie van raden en overlegstructuren.
OVERWEGINGEN:
 Binnen de verkeersraad zal voor Open VLD mevrouw Jonna Warnderink Vinke vervangen worden
door David Martens.
 De samenstelling van de verkeersraad zoals goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 24 april
2019.

BESLUIT met algemene instemming:
Enig artikel: Namens de fractie Open VLD wordt David Martens aangeduid als vertegenwoordiger in plaats
van Jonna Warnederink Vinke.

O.9 Hulpverleningszone Oost - gewijzigde gewone dotatie - goedkeuring - besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
 De samenwerkingsovereenkomst tussen Hulpverleningszone Oost en de gemeenten die behoren
tot deze Hulpverleningszone: Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Lebbeke, Lokeren en
Zele, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 22 oktober 2014.
 De wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.
OVERWEGINGEN:
 Het schrijven van 14 augustus 2019 van de brandweerzone, waarbij er wordt gesteld dat de
gemeenteraad zijn goedkeuring moet verlenen aan de gewijzigde gewone dotaties naar
aanleiding van de eerste begrotingswijziging van 21 juni 2019.
 De begrotingswijziging 2019 van de brandweerzone Oost, goedgekeurd door de zoneraad op 21
juni 2019. Het nieuwe bedrag van de gewone dotatie van de gemeente Hamme is 512.496,94
euro wat een verlaging is van 625,77 euro.
 Het besluit van de gemeenteraad van 19 december 2018 waarin goedkeuring werd verleend aan
de dotatie 2019 voor de brandweerzone Oost ten bedrage van 513.122,71 euro.

23 oktober 2019

336


De bespreking van dit dossier op de vergadering van het college van burgemeester en schepenen
van 24 september 2019.

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: Aan de Brandweerzone Oost wordt in 2019 een gewone dotatie van 512.496,94 euro
toegekend.
Artikel 2: Dit besluit vervangt de dotatie 2019 ten bedrage van 513.122,71 euro zoals goedgekeurd door
de gemeenteraad op 19 december 2018.
Artikel 3: Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de Brandweerzone Oost, t.a.v. de heer
Rudy Vermeulen, Oude Vest 150, 9200 Dendermonde, aan de provinciegouverneur, Federale Dienst,
Kalandeberg 1, 9000 Gent en aan financieel directeur.

O.10
Gemeentelijk autonoom bedrijf Hamme - Hamse investeringsmaatschappij - jaarrekening 2018
volgens BBC-reglementering - advies
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
Decreet Lokaal Bestuur, m.b. de artikelen: 243, 250, 262 en 286.
 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de
provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 25 juni 2010 en latere
wijzigingen.
 Ministerieel besluit 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 van 1/10/2010 en latere
wijzigingen.
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder:
o Artikelen 243, 250 en 262 met betrekking tot de jaarrekening.
OVERWEGINGEN:
 De opmaak van de jaarrekening 2018 liep vertraging op omwille van de rechtzettingen die nodig
waren om de geschorste rekening 2017 in overeenstemming met de BBC-regelgeving te
brengen.
 De jaarrekening 2018 van het autonoom gemeentebedrijf is opgemaakt volgens het Besluit van
de Vlaamse Regering over de beleids-en beheerscyclus van de lokale besturen.
 De raad van bestuur stelde in zitting van 26 september 2019 de jaarrekening 2018 volgens de
BBC-regelgeving vast.
 De bestuursleden ontvingen in het beleidsrapport alle noodzakelijke informatie om met kennis
van zaken een beslissing te nemen.
 De jaarrekening is juist en geeft een volledig en waar en getrouw beeld van de financiële
toestand van het autonoom gemeentebedrijf.
 Het beleidsrapport dat aan de raadsleden is bezorgd stemt overeen met de digitale rapportering
die daarover aan de Vlaamse Regering wordt bezorgd met toepassing van artikel 250 van het
decreet over het lokaal bestuur.
 De algemene en de budgettaire boekhouding sluiten op elkaar aan.
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MONDELINGE TUSSENKOMSTEN:
 Toelichting schepen J.De Graef, voorzitter HIM, vragen raadslid A.Onghena, Groen; bedenking
raadslid Fr.Van Gaeveren, Open VLD, i.v.m. vennootschapsbelasting; schepen J. Graef zal
antwoord bezorgen.

BESLUIT éénparig:
Enig artikel: De gemeenteraad brengt gunstig advies uit bij de jaarrekening 2018 van het Gemeentelijk
autonoom bedrijf Hamme - Hamse investeringsmaatschappij, opgemaakt volgens de BBC-regelgeving.

O.11
Gemeentelijk autonoom bedrijf Hamme - Hamse investeringsmaatschappij - jaarrekening 2018
volgens de vennootschapswetgeving - goedkeuring - besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen van 23
maart 2019 en latere wijzigingen, i.h.b. boek 3, titel 1, hoofdstuk 1, afdeling 1, artikel 3:1, en de
uitvoeringsbesluiten.
 De statuten van het Gemeentelijk autonoom bedrijf Hamme Hamse Investeringsmaatschappij,
goedgekeurd door de gemeenteraad van 27 februari 2019.
 De beheersovereenkomst tussen de gemeente Hamme en het Gemeentelijk autonoom bedrijf
Hamme Hamse Investeringsmaatschappij, goedgekeurd door de gemeenteraad van 11
september 2019.
OVERWEGINGEN:
 Het bestuursorgaan is verplicht elk jaar een inventaris op te maken volgens de waarderingsregels
bepaald door de Koning, evenals een jaarrekening in de vorm en met de inhoud bepaald door de
Koning. Die jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt
een geheel.
 De jaarrekening moet binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar ter
goedkeuring worden voorgelegd aan de vennoten verenigd in de algemene vergadering.
 Door problemen met de goedkeuring van de jaarrekening 2017 volgens BBC kon de jaarrekening
2018 pas later met de boekhouder van het AGB besproken en afgerond worden.
 De jaarrekening 2018 geeft een getrouwe weergave van de uitgaven, ontvangsten en
investeringen van het jaar 2018.
 De jaarrekening 2018 volgens BBC werd vastgesteld door de raad van bestuur op 26 september
2019 en werd geadviseerd door de gemeenteraad op 23 oktober 2019. De jaarrekening volgens
NBB die aan deze algemene vergadering wordt voorgelegd is op heden digitaal vastgesteld door
de raad van bestuur.
 De jaarrekening volgens NBB wordt neergelegd bij de Nationale Bank van België.
 Gehoord het verslag van de commissaris-revisor op deze zitting.
MONDELINGE TUSSENKOMSTEN:
 Toelichting schepen J.De Graef, voorzitter HIM, toelichting door bedrijfsrevisor J.Lelie, van
kantoor VGD; bedenking van raadslid Fr.Van Gaeveren, Open VLD.
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BESLUIT éénparig:
Artikel 1: De gemeenteraad keurt de jaarrekening 2018 van het Gemeentelijk autonoom bedrijf Hamme
Hamse Investeringsmaatschappij over het boekjaar 2018 goed, afgesloten per 31 december 2018,
opgesteld op basis van de van toepassing zijnde wetgeving op de vennootschappen, met een balanstotaal
van 13 280 313,08 euro in passiva en activa en waarvan de resultatenrekening afsluit met een verlies van
het boekjaar van 240 841.06 euro.
Artikel 2: De gemeenteraad verleent kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor van de
vennootschap voor het uitoefenen van hun opdracht voor het boekjaar 2018.
Artikel 3: Volgens artikel 286 §1 zal de jaarrekening bekend gemaakt worden via de webtoepassing van de
gemeente. De beleidsrapporten worden in digitale vorm aan de Vlaamse Regering bezorgd.

O.12
EVA vzw Ondernemend Hamme - algemene vergadering 13/11/2019 - goedkeuring agenda budget 2020 - besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder:
o Artikel 246 §1: 'Ongeacht de grootte van de eventuele inbreng van de verschillende
partijen, beschikt de gemeente steeds over een meerderheid van de stemmen in de
algemene vergadering van de gemeentelijke vennootschap of vereniging en draagt de
gemeente steeds een meerderheid voor van de leden van de raad van bestuur van de
gemeentelijke vennootschap, vereniging of stichting. Die voordracht waarborgt elke
fractie een vertegenwoordiging. Ten hoogste twee derde van de door de gemeente
voorgedragen leden van de raad van bestuur is van hetzelfde geslacht.'
o Artikel 246 §2: 'De vertegenwoordigers van de gemeente in de algemene vergadering
van de gemeentelijke vennootschap en vereniging worden door de gemeenteraad uit
zijn leden gekozen. De vertegenwoordigers van de gemeente in de algemene
vergadering handelen overeenkomstig de instructies van de gemeenteraad.'
OVERWEGINGEN:
 De gemeente Hamme heeft een Extern Verzelfstandigd Agentschap, de vzw Ondernemend
Hamme, opgericht op 30 april 2014.
 De algemene vergadering van een EVA, zoals de vzw Ondernemend Hamme dient rekening te
houden met “de instructies van de gemeenteraad” (artikel 246 Decreet Lokaal Bestuur) zoals
deze zullen worden overgemaakt door de afgevaardigde.
 Dat het budget van de EVA dient te passen in het budget van de gemeente.
MONDELINGE TUSSENKOMSTEN:
 Vragen raadslid M.Tokgoz, Groen; antwoord schepen van economie T.Vermeire.
STEMMING: Met 23 stemmen voor (Jan Laceur, Herman Vijt, Luk De Mey, Ann Verschelden, Koen
Mettepenningen, Mieke De Keyser, 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, Frank Van Erum, Leo Van der Vorst, Mario Michils, Christel Vanhoyweghen),
3 onthoudingen (Agnes Onghena, Mustafa Tokgoz, Gülcan Unan)


Motivering onthouding Groen door raadslid M.Tokgoz: onthouding wegens het feit dat bepaalde
punten, die hadden moeten besproken worden, niet geagendeerd waren.
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BESLUIT:
Enig artikel: Aan de afgevaardigde in de algemene vergadering van de vzw Ondernemend Hamme het
mandaat te verlenen om in te stemmen met de voorgelegde agendapunten op woensdag 13 november
2019, voor zover het voorliggende budget van de EVA past binnen het meerjarenplan en het
meerjarenplan 2020-2025 van de gemeente zoals deze zullen worden bepaald door de gemeenteraad,
normaliter in zitting van 18 december 2019.
Agenda:


Goedkeuring vorig verslag



Goedkeuring huishoudelijk reglement



Goedkeuring samenstelling dagelijks bestuur



Goedkeuring jaarplanning 2020



Goedkeuring budget 2020



Goedkeuring advies starterspremie



Varia

O.13

Concessie parkeerbeheer - goedkeuring - besluit

De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder artikels 40 en 41
met betrekking tot de bevoegdheden van de gemeenteraad.
 Het ontwerp van overeenkomst, zoals geviseeerd in bijlage.
OVERWEGINGEN:
 De gemeente wenst in het centrum van Hamme haar parkeerbeleid en -beheer te heroriënteren
en te herorganiseren.
 De gemeente wenst het centrum in te delen in verschillende parkeerregimes.
 De gemeente wil de uitvoering van het parkeergebeuren in het centrum in concessie geven en
verwacht van de concessionaris het beheer van het bovengronds parkeren, het beheer van het
ondergronds parkeren en de organisatie van een parkeergeleidingssysteem.
 Gezien het maatschappelijk belang van het parkeerbeleid, wil de gemeente echter te allen tijde
de volle autonomie behouden inzake het parkeerbeleid, ook tijdens de volledige looptijd met
verlengingen van de concessieovereenkomst; ter bevestiging hiervan wordt een addendum aan
de concessieovereenkomst nodig geacht.
 Gezien de intentie van het gemeentebestuur om inzake het parkeerbeleid een overgangsfase in
te bouwen gedurende de lopende werken in het centrum van de gemeente, inzonderheid in het
kader van PPS Marktplein.
 De HIM treedt op als concessiegever voor wat betreft de ondergrondse parkings en het
gemeentebestuur als concessiegever voor wat betreft het bovengronds parkeren.
 De concessie wordt aangegaan voor een periode van 10 jaar en is verlengbaar voor een periode
van 5 jaar.
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MONDELINGE TUSSENKOMSTEN:
 Toelichting schepen van mobiliteit K.Mettepenningen; de schepen geeft voorlezing van ontwerp
artikel 2, met 5 punten, toe te voegen aan het raadsbesluit, houdende een addendum waarbij de
autonomie van de gemeente inzake het parkeerbeleid wordt bevestigd (was bezorgd aan de
raadsleden via e-notulen - waarvan melding via e-mail).


Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om aan het college een mandaat te geven om het
addendum aldus verder af te werken.
Daarnaast meldt schepen K.Mettepenningen dat er deze namiddag nog overleg is geweest met
de kandidaat-concessiehouder en dat deze zich akkoord heeft verklaard met het voorgestelde
addendum, zoals opgenomen in het thans voorgestelde artikel 2.



Bedenkingen van raadslid F.Van Gaeveren, Open VLD; vragen van raadslid A.Onghena, Groen;
antwoorden van raadsvoorzitter J.Laceur, van schepen K.Mettepenningen; bedenking van
raadslid M.Tokgoz, Groen.



Gelet op de vragen om de behandeling van het dossier parkeerconcessie uit te stellen tot een
volgende raadszitting - vragen daartoe vanwege raadslid F.Van Gaeveren, Open VLD (meer
communicatie via e-mail was verantwoord geweest voor de voorgestelde toevoeging van een
artikel 2) en vanwege raadslid A.Onghena, Groen (wegens het ontbreken van belangrijke
onderdelen van het dossier) - beslist raadsvoorzitter J.Laceur het voorstel tot uitstellen van de
behandeling van het dossier ter stemming voor te leggen aan de gemeenteraad.

Gaat over tot een eerste stemming, over het voorstel om de behandeling van het dossier te verdagen
naar een volgende raadszitting:
STEMMING: Met 7 stemmen voor (Frans Van Gaeveren, Tom Waterschoot, Henri Peelman, Frank Van
Erum, Agnes Onghena, Mustafa Tokgoz, Gülcan Unan), 17 stemmen tegen (Jan Laceur, Herman Vijt, Luk
De Mey, Ann Verschelden, Koen Mettepenningen, Mieke De Keyser, Lien De Vos, Kurt De Graef, Jan
Ketels, Jan De Graef, Lotte Peeters, An Geerinck, Kim Peelman, Tom Vermeire, André Raemdonck, Jan
Rosschaert, Christel Vanhoyweghen), 2 onthoudingen (Leo Van der Vorst, Mario Michils)
Aldus is het voorstel om het dossier te verdagen, afgewezen, en wordt de bespreking heden verder gezet.

Bedenkingen en vragen van raadslid F.Van Gaeveren, Open VLD, van raadslid A.Onghena, Groen, van
raadslid M.Michils, Vl.Belang; antwoorden schepen van mobiliteit K.Mettepenningen.

Gaat over tot een tweede stemming, over de goedkeuring van de concessieovereenkomst met bijlagen,
mits toevoeging aan het raadsbesluit van een artikel 2, houdende aanvulling met een addendum, zoals
hoger toegelicht door schepen van mobiliteit K.Mettepenningen:
STEMMING: Met 17 stemmen voor (Jan Laceur, Herman Vijt, Luk De Mey, Ann Verschelden, Koen
Mettepenningen, Mieke De Keyser, Lien De Vos, Kurt De Graef, Jan Ketels, Jan De Graef, Lotte Peeters, An
Geerinck, Kim Peelman, Tom Vermeire, André Raemdonck, Jan Rosschaert, Christel Vanhoyweghen), 9
onthoudingen (Frans Van Gaeveren, Tom Waterschoot, Henri Peelman, Frank Van Erum, Agnes Onghena,
Mustafa Tokgoz, Gülcan Unan, Leo Van der Vorst, Mario Michils)


Motivering onthouding Open VLD door raadslid F.Van Gaeveren: Open VLD vindt het opsplitsen
van het parkeerbeleid (bovengronds bij gemeente, ondergronds bij AGB HIM) geen goede piste het leidt tot een onduidelijk financieel beleid.



Motivering onthouding Groen door raadslid A.Onghena: onthouding wegens het ontbreken van
essentiële onderdelen in het dossier (bijlage 4, de offerte, de motivering waarom enkel met de
huidige kandidaat-concessiehouder werd verder gepraat...), en omwille van het financiële risico
verbonden aan dit dossier.
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Motivering onthouding Vl.Bel. door raadslid M.Michils: Vl.Bel. was al altijd gekant tegen de bouw
van een ondergrondse parking, die een heel groot deel is van voorliggend dossier - vandaar ook
de onthouding heden.

BESLUIT:
Artikel 1: Beslist de voorwaarden van de concessieovereenkomst, zoals geviseerd in bijlage, goed te
keuren, mits toevoeging van een addendum zoals beschreven in volgend artikel 2.
Artikel 2. Er dient een addendum, te ondertekenen door concessiegevers en concessiehouder, te worden
toegevoegd aan de concessieovereenkomst waarin volgende inhoud wordt gewaarborgd:
"Ook wanneer afwijkend van eventuele andersluidende bepalingen in de concessieovereenkomst met
bijlagen, wordt het volgende bepaald:
1/ De door de concessiegevers gewenste overgangsregeling in de loop van Fase 1 bedoeld in het bestek
goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 27 maart 2019, DEEL III, pag. 17, zal worden toegepast,
met onder meer daarbij de bepaling door de concessiegever van het aantal uren aaneensluitend gratis
parkeren in de ondergrondse parking Nieuwstraat. Na goedkeuring van de modaliteiten van de
overgangsregeling, treedt de concessieovereenkomst voor Fase 1 in werking.
2/ Vaststelling van de tarifering en reglementering (voor parkeertickets ondergronds en bovengronds,
abonnementen ondergronds, bewonerskaarten) en vaststelling van de uren betalend parkeren, worden
zowel in Fase 1 als Fase 2 bedoeld in voormeld bestek, volledig autonoom beslist door de
concessiegevers.
3/ De bovengrondse zones betalend parkeren, kort parkeren en blauwe zones, de toepasselijke zones
voor bewonerskaarten, worden in Fase 1 en Fase 2 volledig autonoom vastgelegd door de concessiegever
gemeente, mogelijks afwijkend van eventuele bepalingen daaromtrent in de concessieovereenkomst met
bijlagen. Voor Fase 2 dienen deze zones nog te worden vastgelegd; pas daarna treedt de
concessieovereenkomst in werking voor Fase 2, deel bovengronds parkeren.
4/ Tarieven en modaliteiten voor de ondergrondse parkings beheerd door de concessiegever autonoom
gemeentebedrijf HIM of diens rechtsopvolger, worden bepaald door het autonoom gemeentebedrijf of
diens rechtsopvolger en worden ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en
schepenen.
5/ Wijzigingen aan de overgangsregeling, de tarifering en reglementering, aan de uren betalend
parkeren, en aan de bovengrondse zones, zoals bedoeld in respectievelijk de punten 1/, 2/ en 3/, blijven
na de inwerkingtreding van de desbetreffende luiken van de concessieovereenkomst de autonome
bevoegdheid van de concessiegevers, (desgevallend mits daarop volgend overleg met de concessiehouder
over de herberekening in min of plus van de in de overeenkomst bepaalde financiële vergoedingen, dit
evenredig met de besliste aanpassing. De concessiehouder kan een aanpassing slechts weigeren mits hij
gemotiveerd aantoont dat de herberekening niet in verhouding staat tot de overeengekomen financiële
parameters. Bij gebrek aan akkoord, kunnen de concessiegevers elk voor hun deel de
concessieovereenkomst opzeggen mits inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden).”
Verleent aan het college van burgemeester en schepenen een mandaat om voormelde principes met de
medecontractanten verder te bespreken en vast te leggen in een addendum, en de uitvoering ervan te
verzekeren.

O.14
Flandriencross - verordening betreffende het verbod op het schenken van dranken in glazen
recipiënten en het verbod op gelegenheidsuitbatingen - vaststelling - besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,
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REGELGEVING:
 De ministeriële omzendbrief van 10 december 1987 van de minister van Binnenlandse Zaken
houdende gecoördineerde algemene onderrichtingen inzake ordehandhaving.
 De Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid de artikels 119, 119bis en 135, §2 betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad en van de gemeenten in het algemeen.
 De wet van 25 juni 1993, hoofdstuk 2, artikels 8, 9 en 10bis betreffende de uitoefening van de
ambulante activiteiten en de organisatie van de openbare markten.
 Het gemeenteraadsbesluit van 27 april 2011 betreffende de invoering van de gemeentelijke
administratieve sancties.
 De wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 40, §3 met betrekking tot het
vaststellen van politieverordeningen.
OVERWEGINGEN:
 De met de NV Golazo Sports afgesloten overeenkomst in gemeenteraadszitting van 10
september 2014 naar aanleiding van de Flandriencross georganiseerd op het grondgebied van
Hamme.
 De vernoemde cross vindt plaats in Hamme op 17 november 2019.
 Overwegende dat het nodig is om maatregelen te nemen om het goede verloop te garanderen
van de ordehandhaving naar aanleiding van deze wedstrijd. Om openbare overlast tegen te gaan
en ter garantie van de veiligheid is het noodzakelijk om maatregelen te nemen inzake het
schenken van dranken in glazen recipiënten door o.a. de horecazaken die zich bevinden binnen
deze perimeter. Alsook wordt het nuttig geacht om geen gelegenheidsuitbatingen toe te laten.
 Gelet op de besprekingen met de politiezone Hamme-Waasmunster.
MONDELINGE TUSSENKOMSTEN:
 Vraag raadslid M.Tokgoz, Groen, antwoord burgemeester H.Vijt.

BESLUIT éénparig:
Artikel 1: Deze verordening geldt vanaf zondag 17 november 2019, 7u30 tot en met maandag 18
november 2019, 7u30.
Artikel 2: De volgende perimeter wordt ingesteld: vanaf het kruispunt Nieuwstraat tot aan (en met
inbegrip van) het Marktplein (met inbegrip van de Kerkstraat) - kruispunt Meulenbroekstraat tot aan het
Kaaiplein (tot aan de Durme) - de dijk naar Hamveer - Roodkruisstraat - Biezestraat tot aan kruispunt N41.
Artikel 3: Binnen de perimeter, zoals bepaald in artikel 2 van deze verordening, is het verboden om
dranken te schenken in glazen recipiënten en aldus glazen recipiënten te verspreiden.
Artikel 4: Het is verboden gelegenheidsuitbatingen op te richten binnen de in artikel 2 van deze
verordening bepaalde perimeter.
Artikel 5: De verkopen die als bijkomstige activiteiten plaatsvinden tijdens de sportieve evenementen in
zalen of op terreinen, die specifiek zijn ingericht, zelfs tijdelijk, voor deze sportieve activiteiten, worden, in
de vermelde perimeter van artikel 2 van deze verordening, toevertrouwd aan de organisator van de
manifestatie.
Uitgezonderd de normale handelsactiviteiten van de in de perimeter van artikel 2 van deze verordening
gevestigde handelaars.
Artikel 6: Overtreding van deze verordening is strafbaar volgens de modaliteiten zoals bepaald in de wet
van 24 juni 2013 gemeentelijke administratieve sancties en zoals bepaald in het reglement gemeentelijk
administratieve sancties.
Artikel 7: Afschrift van dit besluit wordt gestuurd naar de griffie van de rechtbank van eerste aanleg, de
griffie van de politierechtbank, lokale politie en de cel administratieve sancties van de Provincie OostVlaanderen.
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O.15

Flandriencross - BNIP - 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.
 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.
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder artikelen 40 en 41
m.b.t. de bevoegdheden van de gemeenteraad.
 Koninklijk Besluit van 22 mei 2019 betreffende de noodplanning en het beheer van noodsituaties
op het gemeentelijk en provinciaal niveau en betreffende de rol van de burgemeesters en de
provinciegouverneurs in geval van crisisgebeurtenissen en –situaties die een coördinatie van of
een beheer op nationaal niveau vereisen.
OVERWEGINGEN:
 Voor risico’s ten gevolge van bepaalde manifestaties kan de gemeentelijke veiligheidscel
beslissen tot de opmaak van een bijzonder nood- en interventieplan.
 Op zondag 17 november 2019 wordt in de gemeente Hamme de Flandriencross 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 ‘Flandriencross 2019’ goed te keuren.
Artikel 2: Een exemplaar van het BNIP te verspreiden onder de geadresseerden, vermeld in het bijzonder
nood- en interventieplan.

O.16
Intergemeentelijke samenwerking - INTERGEM - Buitengewone algemene vergadering en
Jaarvergadering 16 december 2019 - goedkeuren agenda - vaststellen mandaat vertegenwoordiger
- besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,
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REGELGEVING:
 Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, meer bepaald artikel 432, waarbij
bepaald wordt dat de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een algemene
vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te
wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering.
OVERWEGINGEN:
 Gemeente Hamme is voor één of meerdere activiteiten aangesloten bij de opdrachthoudende
vereniging Intergem.
 Gemeente Hamme werd per aangetekend schrijven van 13 september 2019 opgeroepen om
deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Intergem die op 16 december
2019 plaatsheeft in Hof Ter Velden, Geerstraat 84 te 9200 Dendermonde (Baasrode).
 Een dossier met documentatiestukken werd aan de gemeente Hamme per brief van 13
september 2019 overgemaakt.
 De voorgestelde statutenwijzigingen vinden hun oorsprong in meerdere domeinen:
o Creatie Aov-aandelen en aanverwante bepalingen.
o Aanbrengen van statutaire verfijningen inzake de overname van het personeel en de
daarmee verband houdende kosten vermits er niet alleen contractuele maar ook
statutaire werknemers worden ingezet.
o Overige statutaire bepalingen: update, aanvulling.

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de
opdrachthoudende vereniging Intergem d.d. 16 december 2019:
1.

Statutenwijzigingen

2.

Bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur van de te ontwikkelen
activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2020 alsook van de door de raad van
bestuur opgestelde begroting 2020

3.

Code goed bestuur

4.

Statutaire benoemingen

5.

Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven) activiteiten

6.

Statutaire mededelingen

Artikel 2: Zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van de opdrachthoudende vereniging Intergem;
Artikel 3: De vertegenwoordiger van de gemeente Hamme die zal deelnemen aan de buitengewone
algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Intergem op 16 december 2019 (of iedere
andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn stemgedrag af te
stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 van
onderhavige beslissing.
Artikel 4: Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging
Intergem, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e-mailadres
vennootschapssecretariaat@fluvius.be.
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O.17
Intergemeentelijke samenwerking - Blijdorp - algemene vergadering 10 december 2019
goedkeuren agenda met statutenwijziging - 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.
 Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 432, 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 september 2019 van Blijdorp, waarbij de gemeente wordt uitgenodigd tot de
algemene vergadering van 10 december 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 10 december 2019:


Goedkeuring verslag vorige vergadering (25/06/2019).



Goedkeuring van de aangepaste statuten.



Goedkeuring begroting 2020.



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 10 december 2019; als plaatsvervanger
mevrouw Kim Peelman, raadslid.
Artikel 3: Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de intercommunale Blijdorp en aan de
afgevaardigde.

O.18
Intergemeentelijke samenwerking - IGS Westlede - algemene vergadering 3 december 2019 goedkeuring agenda - vaststellen mandaat vertegenwoordiger - besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, meer bepaald:
o artikel 41, §2, 4° met betrekking tot de bevoegdheden van de gemeenteraad met
betrekking tot beslissingen inzake de vertegenwoordiging van de gemeente in
agentschappen, instellingen, verenigingen en ondernemingen;
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o deel 3 met betrekking tot deelname in rechtspersonen en samenwerking.
Het gemeenteraadsbesluit van 27 februari 2019 waarbij de heer schepen Luk De Mey aangeduid
werd als vertegenwoordiger van de gemeente Hamme voor de algemene vergaderingen van IGS
Westlede.
De statuten van IGS Westlede.

OVERWEGINGEN:
 De gemeente Hamme is aandeelhouder van IGS Westlede.
 De besprekingen in het college van burgemeester en schepenen.
 Het verzoek van IGS Westlede houdende oproeping voor deelname aan de Algemene
Vergadering die zal plaatshebben op woensdag 3 december 2019 om 19 uur in het hoofdgebouw
van crematorium Westlede in Lochristi, met volgende agendapunten:
1. Goedkeuring verslag van de Algemene Vergadering van 5 juni 2019.
2. Activiteiten en strategie 2020.
3. Begroting 2020.

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: Goedkeuring te verlenen aan de agenda voor de Algemene Vergadering van 3 december 2019.
Artikel 2: Schepen Luk De Mey, St.Annastraat 256, 9220 Hamme wordt aangeduid met een positief
mandaat om de gemeente Hamme te vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering van 3 december
2019.
Artikel 3: Een afschrift van dit raadsbesluit zal bezorgd worden aan IGS Westlede en aan de
afgevaardigde.

O.19
Intergemeentelijke samenwerking - Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst ScheldeDurme - verlenging projectvereniging, geactualiseerd onroerend erfgoedbeleidsplan en
meerjarenbegroting - goedkeuring - besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikel 404, m.b.t.
projectverenigingen.
 Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en latere wijzigingen, in het bijzonder artikel 3.3.1
over de erkenning van een intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst (hierna: IOED).
 Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 29 november 2016 houdende de
principiële goedkeuring van het instappen van de gemeente Hamme in een IOED.
 Beslissing van de gemeenteraad van 14 december 2016 om toe te treden tot de
intergemeentelijke projectvereniging 'Regionaal Landschap Schelde Durme'.
 Ministerieel besluit van 20 maart 2017 houdende de erkenning van de intergemeentelijke
onroerenderfgoeddienst (IOED) Schelde - Durme.
 Oprichtingsakte van de projectvereniging Regionaal Landschap Schelde-Durme, erkend als
Intergemeentelijke Onroerenderfgoed Dienst (IOED) Schelde-Durme, die op 6 januari 2017 te
Dendermonde verleden werd.
 Goedkeuring van de Raad van Bestuur van de projectvereniging op 18 maart 2019 over de
wijzigingen aan de statuten.
 Goedkeuring van de Raad van bestuur van de projectvereniging van 16 april 2019 over de vraag
tot toetreding van de gemeente Wichelen tot de projectvereniging.
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Gemeenteraadsbeslissing van 22 mei 2019 houdende de instemming met de toetreding van
Wichelen tot de IOED vanaf 1 januari 2020 en de goedkeuring van de voorgestelde
statutenwijziging van de projectvereniging.
Beslissing van het college van burgemeester van 24 september 2019 houdende de principiële
goedkeuring van de verlenging van de projectvereniging voor een termijn van 6 jaar (1 januari
2021 t.e.m.31 december 2026), het geactualiseerd onroerend erfgoedbeleidsplan van de IOED
voor de periode 2021-2026 en het voorzien van een jaarlijks bedrage a rato van 0,4€ per
inwoners vanaf 2021.

OVERWEGINGEN:
 De intergemeentelijke projectvereniging Regionaal Landschap Schelde-Durme werd door 8
gemeenten in de regio opgericht op 6 januari 2017, met het oog op de erkenning (deelwerking)
als Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst Schelde-Durme.
 De projectvereniging werd opgericht voor een termijn van 4 jaar met een start op 1 januari 2017.
 De projectvereniging werd erkend als intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst (IOED)
Schelde-Durme op 20 maart 2017.
 Er werd een samenwerkingsovereenkomst met Vlaanderen afgesloten ten einde een subsidie te
ontvangen voor de periode 2018-2020.
 De huidige (eerste) werkingstermijn van de projectvereniging verloopt op 31 december 2020,
wanneer de termijn van de duur van de projectvereniging en van de Vlaamse middelen (20182020) eindigt.
 De toetreding van een negende lid zijnde gemeente Wichelen heeft tot gevolg dat de uitbreiding
van het werkingsgebied en een geactualiseerde beleidsplan voor de periode 2021-2026 met
meerjarenbegroting moet worden ingediend voor 15 januari 2020. Daarmee worden Vlaamse
middelen aangevraagd voor de periode 2021-2026 en wordt de toetreding van Wichelen
aangevraagd vanaf 2020.
 De aangesloten gemeenten dienen dus op korte termijn een akkoord te sluiten om vanaf 2021
verder intergemeentelijk te blijven inzetten op onroerend erfgoed en de bijhorende Vlaamse
middelen te verwerven.
 De IOED Schelde-Durme heeft hiertoe een geactualiseerd beleidsplan met meerjarenbegroting
voorbereid dat aan de betrokken gemeenteraden en aan de betrokken Vlaamse
overheid/diensten wordt voorgelegd.

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: Gaat akkoord met de verlenging van de projectvereniging Regionaal Landschap Schelde-Durme
(erkend als IOED Schelde-Durme en met als deelwerking onroerend erfgoed) voor de termijn van 6 jaar
(van 1 januari 2021 tem. 31 december 2026).
Artikel 2: Gaat akkoord met het geactualiseerd onroerend erfgoedbeleidsplan van IOED Schelde-Durme
voor 9 gemeenten (inclusief Wichelen) en voor de periode 2021-2026.
Artikel 3: Gaat akkoord om hiertoe een jaarlijks bedrag a rato van 0,4 euro per inw. te voorzien op de
meerjarenbegroting en dit vanaf 2021.
Artikel 4: Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Projectvereniging Regionaal Landschap
Schelde-Durme (erkend als IOED Schelde-Durme en met als deelwerking onroerend erfgoed) via
steffi@rlsd.be en Markt 1, 9230 Wetteren (t.a.v. Steffi Coppens). Het afschrift wordt ingediend bij de
aanvraag van de samenwerkingsovereenkomst bij Vlaanderen (vóór 15 januari 2020).
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O.20

Hoe gaat het college zijn wekelijkse info naar onze inwoners verspreiden in de toekomst

De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

Neemt akte van een toegevoegd punt vanwege raadslid Henri Peelman, Open VLD.
"Wat zijn de gevolgen voor ons gemeentebestuur wegens het stopzetten van de verspreiding van het
weekblad De Kleine Wuiten.
Vraag: hoe gaat het college zijn wekelijkse info naar onze inwoners verspreiden in de toekomst?"
Neemt akte van zijn aanvullende toelichting.
Deze vraag wordt samen behandeld met het analoge punt ingediend door raadslid A.Onghena, Groen zie volgend agendapunt O.21. Neemt tevens akte van de toelichting bij de door haar ingediende vraag.
Burgemeester H.Vijt bevestigt dat het college ondertussen de officiële mededeling kreeg dat "De Kleine
Wuiten" stopgezet wordt. DKW was inderdaad een belangrijk kanaal voor berichtgeving vanwege de
gemeente. Het college zal nu trachten op zeer korte termijn een tijdelijke oplossing te vinden, een vehikel
langs waar gemeentelijke info kan worden gecommuniceerd.
Vanaf begin volgend jaar zou men dan een definitieve oplossing betrachten, met indien mogelijk een
uitgewerkt contract voor langere duur conform de wetgeving overheidsopdrachten.
Suggesties vanwege raadsleden zijn trouwens steeds welkom.

O.21

Informatie naar de bevolking i.v.m. activiteiten, werken en andere thema's

De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

Neemt akte van de vraag geagendeerd door raadslid A.Onghena, Groen.
De Kleine Wuiten werd gebruikt door het gemeentebestuur om de bevolking te informeren over
activiteiten, werken en andere thema's. Nu De Kleine Wuiten gestopt is, vragen wij ons af op welke
manier deze informatie, die zeer laagdrempelig was, in de toekomst zal gebeuren. De website, facebook
bereiken niet alle Hammenaren. De Kleine Wuiten deed dat wel.
Deze vraag werd behandeld onder vorig agendapunt O.20, samen met de analoge vraag van raadslid
H.Peelman.
Voor de behandeling van de vraag, zie aldus onder agendapunt O.20.

O.22

Onbeantwoorde vragen van raadsleden na een gemeenteraadszitting

De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

Neemt akte van de vraag geagendeerd door raadslid A.Onghena, Groen:
Soms worden vragen gesteld tijdens een gemeenteraad die niet direct beantwoord worden. Wij hebben
alle begrip dat een schepen sommige zaken moet navragen. Bijna altijd wordt dan beloofd om het
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antwoord te bezorgen en meestal gebeurt dit niet. Daarom vragen wij dat in de toekomst de vragen en de
beloftes in het verslag opgenomen worden zodat opvolging effectief gegarandeerd wordt.
Neemt akte van de toelichting ter zitting van raadslid A.Onghena.

Raadsvoorzitter J.Laceur verwijst naar het huishoudelijk reglement gemeenteraad, waarin wordt bepaald
wat al dan niet in de (schriftelijke) notulen komt. Het noteren van dergelijke vragen is niet voorzien, maar
de raadsvoorzitter meent dat een korte vermelding van de vraag wel mogelijk is. Voor uitgebreidere info
verwijst hij naar de audio-opname waarin de volledige debatten en vragen worden opgenomen.
Algemeen directeur A.Reuse antwoordt dat, al is het notuleren van vragen bovenop wat wordt voorzien
in het huishoudelijk reglement, laat staan het decreet over het lokaal bestuur (dat enkel het notuleren
van de eigenlijke raadsbesluiten voorschrijft), een beknopte weergave van de vraag en het engagement
van de bevoegde schepen om deze te beantwoorden, aanvaardbaar is. Dit voor zover de kwestie duidelijk
wordt geformuleerd en uitdrukkelijk wordt gevraagd om deze op te nemen in de notulen. Trouwens
totnogtoe werd reeds (alvast een deel) van dergelijke vragen genoteerd. Het werk van de verslaggever en
van het secretariaat, nu reeds uitgebreid na een raadszitting, moet wel haalbaar blijven.

De heer raadsvoorzitter verklaart de zitting gesloten.
N.B. Volgende stukken werden ter beschikking gesteld van de raadsleden:
-Intergem – goedgekeurde notulen RBC Noord dd. 20 juni 2019
-Intergem – goedgekeurde notulen RBC Zuid dd. 20 juni 2019
-Intergem – presentatie infosessie ITG 18 september 2019
-Verko – nieuwsbrief beslissingen raad van bestuur 2019/09
-DDS – nieuwsbrief beslissingen raad van bestuur 2019/09
-Gemeentelijke Holding nv (in vereffening): notulen AV 2019
-DDS – goedkeuring verlenging 20191014

Gedaan te Hamme in zitting als ten hoofde.

Namens de gemeenteraad:

André Reuse
algemeen directeur

Jan Laceur
raadsvoorzitter
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