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NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING
VAN 22/01/2020
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, 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: Kim Peelman, Tom Vermeire, Nadia Dhooghe, gemeenteraadsleden

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 18 december 2019 éénparig goed.

Bij de goedkeuring van de notulen van de vorige zitting, refereert raadslid Fr.Van Erum, Open VLD, naar
de bespreking van het meerjarenplan in die zitting. Hij wijst op onrespectvolle, en soms onjuiste
antwoorden van schepenen L.De Mey en L.Peeters naar hemzelf en naar andere oppositieleden toe.
Hij vindt dit onaanvaardbaar.
Na verdere toelichting door raadslid Fr.Van Erum, geeft raadsvoorzitter J.Laceur het wederwoord aan
schepenen L.De Mey en L.Peeters, die dit ontkennen.
Raadslid Fr. Van Gaeveren, Open VLD, wijst ook op de nood aan respect. Tenslotte nog repliek vanwege
raadslid Fr.Van Erum.

O.2 Meerjarenplan 2020-2025 - Toekenning subsidies 2020 - goedkeuring - besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,
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REGELGEVING:
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd bij decreet van 21
december 2018, titel 4 in het bijzonder.
 Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus, zoals
gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2018.
 Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 over de beleids- en beheerscyclus, zoals gewijzigd bij
ministerieel besluit van 12 september 2018.
 De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending
van sommige subsidies.
 De omzendbrief KB/ABB 2019/4 over de strategische meerjarenplannen 2020-2025 lokale en
provinciale besturen.
OVERWEGINGEN:
 De goedkeuring van het meerjarenplan 2020-2025 op 18 december 2019.
 Het toekennen van nominatieve subsidies volgens art. 41 23° van het decreet lokaal bestuur
kunnen niet worden toevertrouwd aan het college van burgemeester en schepenen.
MONDELINGE TUSSENKOMSTEN:
 Toelichting schepen van financiën, L.De Mey; vragen raadslid A.Onghena, Groen; antwoorden
schepenen L.De Mey en K.Mettepenningen; tussenkomst raadslid Fr.Van Gaeveren, Open VLD;
antwoord schepen L.De Mey; tussenkomst raadslid A.Raemdonck, sp.a; vraag raadslid
T.Waterschoot, Open VLD.
STEMMING: Met 15 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, 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 Groen door raadslid A.Onghena: de hier vastgelegde principes vloeien
voort uit het meerjarenplan, waarover Groen zich eerder al onthield.



Motivering onthouding Open VLD door raadslid Fr.Van Gaeveren: bepaalde zaken blijven hier
onduidelijk en behoeven nadere precisering, en zouden dus moeten worden teruggebracht op
de gemeenteraad.



Motivering onthouding Vl.Bel. door raadslid M.Michils: Vl.Bel. sluit zich hier aan bij Open VLD;
voor bepaalde subsidies is niet duidelijk wat daar tegenover staat.

BESLUIT
Artikel 1: De subsidies voor het jaar 2020 worden als volgt verdeeld:
MJPV-2020_2025-1/2020/GBB/0420-00/6496400/GEMEENTE/CBS/433/IP-GEEN/U
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen
Begunstigde:

EVA Dienst 112 Hamme VZW 0686.707.738

Bedrag:

121.000,00

MJPV-2020_2025-1/2020/ACT-447/0500-00/6496999/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U
Andere toegestane werkingssubsidies
Begunstigde:

Ondernemend Hamme VZW 0897.731.040

Bedrag:

18.500,00

MJPV-2020_2025-1/2020/GBB/0520-00/6496300/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U
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Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen
Begunstigde:

Projectvereniging Regionaal Landschap Schelde-Durme 0680.397.590

Bedrag:

3.737,25

Begunstigde:

Reg. Landschap Schelde Durme vzw 0889.859.093 - cofin 35% L.O.B.

Bedrag:

2.348,35

Begunstigde:

Reg. Landschap Schelde Durme vzw 0889.859.093 - proj. Rivierpark Scheldevallei

Bedrag:

2.384,00

MJPV-2020_2025-1/2020/GBB/0520-00/6496300/GEMEENTE/CBS/433/IP-GEEN/U
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen
Begunstigde:

EVA Toerisme Hamme vzw 0410.874.380

Bedrag:

32.350,00

MJPV-2020_2025-1/2020/GBB/0521-00/6496300/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen
Begunstigde:

Wuitenscomité vzw 0448.711.706

Bedrag:

13.168,75

MJPV-2020_2025-1/2020/GBB/0530-00/6496999/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U
Andere toegestane werkingssubsidies
Begunstigde:

Bedrijfsgilde Hamme bij Van Avermaet Theo RR64.05.19-077.53

Bedrag:

200,00

Begunstigde:

Dierenwelzijn MILADI

Bedrag:

1.500,00

Begunstigde:

Jaarmarktcomité Broekstraat Florkin Natasja RR71.03.25-170.10

Bedrag:

1.750,00

Begunstigde:

Jaarmarktcomité Hamme bij Lin De Munck RR86.10.27-166.27

Bedrag:

3.500,00

Begunstigde:

Jaarmarktcomité Hamme-Sint Anna bij Bart Dierick RR82.01.15-081.34

Bedrag:

1.750,00

Begunstigde:

Jaarmarktcomité Hamme-Zogge bij Schram Evelyn RR89.08.30-206-43

Bedrag:

1.750,00

Begunstigde:

Jaarmarktcomité Kastel bij De Corte Bart RR89.08.30-206.43

Bedrag:

1.750,00

Begunstigde:

Jaarmarktcomité Moerzeke bij Osselaer Marc RR53.03.31-201.03

Bedrag:

2.625,00

Begunstigde:

Landbouwcomité bij Vehent André RR 45.11.29-085.67

Bedrag:

200,00

MJPV-2020_2025-1/2020/GBB/0550-00/6496300/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U
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Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen
Begunstigde:

OTC Spoor2 0454.994.732

Bedrag:

20.000,00

MJPV-2020_2025-1/2020/GBB/0629-00/6496400/GEMEENTE/CBS/430/IP-GEEN/U
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen
Begunstigde:

H.I.M. 0265.753.274

Bedrag:

517.729,00

MJPV-2020_2025-1/2020/GBB/0705-00/6496300/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen
Begunstigde:

Carnavalshallen Hamme & Moerzeke 0670.928.313

Bedrag:

6.600,00

Begunstigde:

De Vrienden van de durme- en scheldehoek vzw 0409.326.835

Bedrag:

20.000,00

Begunstigde:

subsidie aan Dekenale Werken vzw - O.N. 408 166 003 (Neerlandt)

Bedrag:

1.000,00

MJPV-2020_2025-1/2020/ACT-324/0705-01/6496999/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U
Andere toegestane werkingssubsidies
Begunstigde:

EVA Jan Tervaert VZW 0450.210.949

Bedrag:

40.000,00

MJPV-2020_2025-1/2020/GBB/0710-00/6496300/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen
Begunstigde:

Carnavalcomité Moerzeke vzw 0849 582 715

Bedrag:

5.000,00

MJPV-2020_2025-1/2020/GBB/0710-00/6496300/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen
Begunstigde:

AB Hamme bij De Geyter Michel RR 57.07.13-093.84

Bedrag:

125,00

Begunstigde:

AB Moerzeke bij de Geyter Michel RR 57.07.13-093.84

Bedrag:

125,00

Begunstigde:

De Bolhoeden bij Van Geyte Denis RR 31.06.29-283.25

Bedrag:

200,00

Begunstigde:

Hamse Wuiten bij Van Goethem Eduard RR 31.06.29-283.25

Bedrag:

1.325,00

Begunstigde:

nieuwe aanvragen op voorstel van het college

Bedrag:

125,00

Begunstigde:

NSB Moerzeke bij Smet Michaël RR 37.01.17-295.76

Bedrag:

125,00
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Begunstigde:

Oudstrijders Sint Anna bij Vehent André RR45.11.29-085.67

Bedrag:

125,00

Begunstigde:

Oudstrijders Zogge bij Lauwaert Basile RR 46.09.01-081.45

Bedrag:

125,00

Begunstigde:

Sint Martinusfeesten bij Van Breda Karel RR 38.05.25-287.87

Bedrag:

735,00

MJPV-2020_2025-1/2020/GBB/0710-00/6496200/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U
Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven
Begunstigde:

FIETS-PROMO 0447.414.280

Bedrag:

10.000,00

MJPV-2020_2025-1/2020/GBB/0740-00/6496999/GEMEENTE/CBS/432/IP-GEEN/U
Andere toegestane werkingssubsidies
Begunstigde:

EVA Sportcentra vzw 0413.691.043

Bedrag:

30.000,00

MJPV-2020_2025-1/2020/GBB/0740-00/6496300/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen
Begunstigde:

KFC Vigor Wuitens Hamme vzw 0415.009.848

Bedrag:

88.000,00

Begunstigde:

SVK Zogge - Voetbalpromo 0692.758.657

Bedrag:

2.200,00

Begunstigde:

VK Robur vzw 0413.103.994

Bedrag:

3.952,00

MJPV-2020_2025-1/2020/GBB/0740-00/6496300/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen
Begunstigde:

Gemeentelijke sportraad bij Lauwaert Freddy RR 51.09.14-063.69

Bedrag:

3.937,50

MJPV-2020_2025-1/2020/ACT-247/0750-00/6496300/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen
Begunstigde:

Habbekrats vzw 0445 495 561

Bedrag:

40.000,00

Begunstigde:

Jeugdhuis 't Klokhuis vzw 0852 002 864

Bedrag:

37.000,00

MJPV-2020_2025-1/2020/ACT-247/0750-00/6496300/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen
Begunstigde:

Colman Bertrand RR48111533707 voor Kindercarnaval Moerzeke

Bedrag:

250,00

Begunstigde:

Dierickx Joke RR85080205478 voor Pieto!nk
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Bedrag:

4.000,00

MJPV-2020_2025-1/2020/ACT-281/0751-00/6496300/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen
Begunstigde:

gemeentelijke jeugdraad

Bedrag:

5.000,00

MJPV-2020_2025-1/2020/GBB/0790-01/6496999/GEMEENTE/CBS/480/IP-GEEN/U
Andere toegestane werkingssubsidies
Begunstigde:

Verenigde Protestantse Kerk Dendermone 0211 242 442

Bedrag:

1.342,00

MJPV-2020_2025-1/2020/GBB/0820-00/6496400/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN/U
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen
Begunstigde:

Agentschap voor Onderwijsdiensten AgOdi 0865 204 564

Bedrag:

64.000,00

MJPV-2020_2025-1/2020/GBB/0820-01/6496400/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN/U
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen
Begunstigde:

Agentschap voor Onderwijsdiensten AgOdi 0865 204 564

Bedrag:

35.500,00

MJPV-2020_2025-1/2020/ACT-622/0900-10/6496300/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen
Begunstigde:

Maatwerkbedrijf Spoor Twee vzw 0454 343 743 > vestiging 2 156 449 956

Bedrag:

127.475,00

MJPV-2020_2025-1/2020/ACT-713/0900-10/6496100/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen
Begunstigde:

Spoor 56 vzw 0420.851.326 jeugdzorg St Vincentius

Bedrag:

1.575,00

MJPV-2020_2025-1/2020/ACT-719/0900-10/6496999/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U
Andere toegestane werkingssubsidies
Begunstigde:

KVG 0416.061.605

Bedrag:

275,00

Begunstigde:

VFG 0454.020.574

Bedrag:

275,00

MJPV-2020_2025-1/2020/ACT-741/0909-00/6496999/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U
Andere toegestane werkingssubsidies
Begunstigde:

Noodfonds bij rampen

Bedrag:

5.000,00

MJPV-2020_2025-1/2020/ACT-708/0911-00/6496300/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen
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Begunstigde:

Blijdorp 0409 371 771

Bedrag:

1.225,00

Begunstigde:

dagcentrum Sint-Niklaas vzw 0415 468 816

Bedrag:

275,00

Begunstigde:

De Tandem vzw 0439 137 806

Bedrag:

150,00

Begunstigde:

Dienstverleningscentrum Zevenbergen (maakt deel uit van Emmaüs) 0411 515 075

Bedrag:

50,00

Begunstigde:

Emiliani vzw 0421 911 297

Bedrag:

25,00

Begunstigde:

Ganspoel vzw 0410 917 437

Bedrag:

25,00

Begunstigde:

K.O.C. Snt. Gregorius 0406.633.304

Bedrag:

25,00

Begunstigde:

nieuwe aanvragen op voorstel van het college

Bedrag:

200,00

Begunstigde:

Tanderius 0462.234.001

Bedrag:

300,00

Begunstigde:

Vesta vzw 0415 298 669

Bedrag:

75,00

MJPV-2020_2025-1/2020/GBB/0943-00/6496300/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen
Begunstigde:

BGJG Hamme 0406605192

Bedrag:

275,00

Begunstigde:

BGJG Moerzeke 0406605192

Bedrag:

200,00

Begunstigde:

CAW Oost-Vlaanderen 0457.984.114

Bedrag:

200,00

Begunstigde:

Dienst familiehulp 0409 533 604

Bedrag:

325,00

Begunstigde:

Familiezorg Oost-Vlaanderen 0412 914 845

Bedrag:

200,00

Begunstigde:

Thuishulp vzw 0416 337 460

Bedrag:

200,00

MJPV-2020_2025-1/2020/ACT-709/0959-00/6496300/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen
Begunstigde:

Michiels Luc RR 46.12.05-087.37 Seniorenraad
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Bedrag:

3.675,00

MJPV-2020_2025-1/2020/ACT-710/0959-00/6496300/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen
Begunstigde:

NEOS 0420.664.848

Bedrag:

200,00

Begunstigde:

nieuwe aanvragen op voorstel van het college

Bedrag:

200,00

Begunstigde:

OKRA Trefpunt Hamme 0412.022.346

Bedrag:

200,00

Begunstigde:

S-Plus 0409.572.206

Bedrag:

200,00

MJPV-2020_2025-1/2020/ACT-710/0959-00/6496300/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen
Begunstigde:

Gepensioneerde liberalen RR33123007197

Bedrag:

200,00

Begunstigde:

Gepensioneerden H.Familie RR39032308664

Bedrag:

200,00

Begunstigde:

Gepensioneerden H.Hart RR 46052608638

Bedrag:

200,00

Begunstigde:

Gepensioneerden Kastel RR40111626179

Bedrag:

200,00

Begunstigde:

Gepensioneerden Moerzeke RR45103125029

Bedrag:

200,00

Begunstigde:

Gepensioneerden Zogge RR40010506154

Bedrag:

200,00

MJPV-2020_2025-1/2020/GBB/0985-00/6496999/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U
Andere toegestane werkingssubsidies
Begunstigde:

Belgische Rode Kruis afdeling Hamme 0406 729 809

Bedrag:

200,00

Begunstigde:

Medison Thuisverpleging vzw 0444 930 288

Bedrag:

200,00

Begunstigde:

Solidariteit voor het Gezin 0416 603 716

Bedrag:

200,00

Begunstigde:

Thuishulp vzw (Reddie Teddy) 0416 337 460

Bedrag:

325,00

Begunstigde:

Wit Gele Kruis van Oost-Vlaanderen 0410 442 335 Hamme & Moerzeke

Bedrag:

325,00
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Artikel 2: De toegekende subsidie zal door de begunstigde uitsluitend worden gebruikt ten bate van de
vereniging.
Artikel 3: De toekenning van een nominatieve subsidie houdt een controlerecht in. Indien de subsidie niet
wordt aangewend voor de algemene werking of specifiek opgegeven doel kan ze eventueel gedeeltelijk of
geheel worden teruggevorderd.

O.3 Project Trage Wegen i.s.m. Regionaal Landschap Schelde-Durme en de Provincie Oost-Vlaanderen –
goedkeuring eindverslag, adviesnota en actieplan m.b.t. deelgebied Kastel – besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

OVERWEGINGEN:
 Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 6 februari 2018 over te gaan
tot de opmaak van een tragewegenplan voor het deelgebied Kastel, dit in samenwerking met het
Regionaal Landschap Schelde-Durme (RLSD) en de provincie Oost-Vlaanderen (POV).
 Het herwaarderingsplan m.b.t. de trage wegen in Kastel omvat:
1. Het eindverslag van de publieke rondvraag. Dit verslag betreft de samenvatting van de
adviezen, verkregen via de vragenlijsten, de infoavond van 29 januari 2019 en de
evaluatieavond 28 mei 2019.
2. De adviesnota. Deze nota geeft een beknopte lijst met adviezen die voortvloeien uit de
rondvraag.
3. Het actieplan. Het actieplan is enkel een aanzet; de gemeente kan het verder aanpassen
of aanvullen.
4. De wenselijkheidskaart waarop de voorgestelde adviezen zijn vertaald in een
overzichtelijke kleurencode.
 De documenten dienen goedgekeurd te worden door het college van burgemeester en
schepenen en door de gemeenteraad, opdat het RLSD de subsidies voor de verdere begeleiding
(o.m. opmaak tragewegenkaart, opmaak uitvoeringsdossiers m.b.t. concrete inrichting) kan
aanvragen bij het POV en de gemeente subsidies kan aanvragen bij het POV voor o.m. het
plaatsen van trage wegen-naambordjes.
 Het college van burgemeester en schepenen keurde de documenten goed in zitting van 24
september 2019.
 Het advies van de Verkeersraad van 18 november 2019.
MONDELINGE TUSSENKOMSTEN:
 Toelichting schepen van leefmilieu L.Peeters; vraag raadslid T.Waterschoot, Open VLD.

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: Keurt het eindverslag, de adviesnota, het actieplan en de wenselijkheidskaart m.b.t. de trage
wegen in het deelgebied Kastel goed.
Artikel 2: Maakt een afschrift van dit besluit over aan:


Vzw Regionaal Landschap Schelde-Durme, Markt 1, 9230 Wetteren.



De deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen, p/a dienst Mobiliteit, Gouvernementstraat 1,
9000 Gent.
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O.4 Intergemeentelijke samenwerking - Ronde van Vlaanderen cyclo - interlokale vereniging
overeenkomst - convenant - goedkeuring - besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 De artikelen 41 en 162 van de grondwet.
 De artikelen 1, 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van
de bestuurshandelingen.
 Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.
 Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 392 tot
395.
 Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer.
 Het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende de oprichting van de Commissies voor
Dringende Geneeskundige Hulpverlening, inzonderheid artikel 7 § 2, 1°.
 De Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en bijhorende
Koninklijke besluiten tot uitvoering van deze Wet.
 De nieuwe gemeentewet, meer bepaald de artikelen 119, 119bis en art. 135 § 2.
 De ministeriële omzendbrief OOP 41 van 31 maart 2014 van de minister van Binnenlandse Zaken
houdende gecoördineerde algemene onderrichtingen inzake ordehandhaving.
OVERWEGINGEN:
 Op zaterdag 4 april 2020 doorkruist het wielerevenement "Ronde van Vlaanderen Cyclo” het
grondgebied van onze gemeente.
 Dit massa-evenement met 16.000 deelnemers houdt ernstige risico's in waardoor bovenlokale
afspraken in het kader van de openbare orde aangewezen zijn.
 De doortocht van dit wielerevenement brengt traditioneel veel hinder voor de plaatselijke
bevolking met zich mee.
 Veel deelnemers zullen mogelijk de wegcode niet respecteren en daardoor de andere
weggebruikers in gevaar brengen.
 Het is aangewezen dat er met de organisator duidelijke afspraken worden gemaakt inzake
veiligheid, milieuvriendelijke maatregelen, en communicatie.
 Het is opportuun dat deze afspraken vast liggen in een convenant tussen het gemeentebestuur
en de organisator.
 Deze afspraken zijn het best afdwingbaar door een waarborg te eisen van de organisator.
 Het is praktisch bijna onmogelijk om deze waarborg ten aanzien van elke gemeente individueel
te regelen.
 Een bovenlokaal samenwerkingsverband is aangewezen om eenvormigheid in afspraken te
bereiken en om de waarborg te kunnen beheren.
 Een interlokale vereniging is de meest eenvoudige vorm van intergemeentelijke samenwerking.
 De burgemeester, inherent aan zijn bevoegdheden, is het best geplaatst om de gemeente te
vertegenwoordigen.
 Tijdens de bestuurlijke coördinatievergadering van 27 november 2019, werd gevraagd om
aandacht te hebben voor de afval- en milieuproblematiek, meer bepaald het gebruik van
herbruikbare bekers.

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: Het convenant zoals vastgesteld in bijlage, waarin afspraken met de organisator van de "Ronde
van Vlaanderen Cyclo” worden gemaakt rond veiligheid, milieu en communicatie, wordt goedgekeurd.
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Artikel 2: In uitvoering van artikel 26 van het convenant, wordt de onderlinge overeenkomst tot
oprichting van de interlokale vereniging 'Ronde van Vlaanderen voor cyclo' goedgekeurd.
Artikel 3: De gemeente Wortegem-Petegem wordt aangeduid als beherende gemeente en diens
financieel directeur wordt gemachtigd tot het betalen en innen van de afgesproken bedragen, bepaald in
het convenant.
Artikel 4: De burgemeester van de vaste leden wordt aangeduid als lid van het beheerscomité van de
interlokale vereniging.
Artikel 5: Een afschrift van deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de federale diensten
van de provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen, Kalandeberg 1 te 9000 Gent.

O.5 Eva vzw Ondernemend Hamme - wijziging afvaardiging - goedkeuring - besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Gemeenteraadsbesluit van 30 april 2014 m.b.t. de omvorming van vzw Ondernemend Hamme
naar een EVA vzw.
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, meer bepaald:
o artikel 42, §2, 4° met betrekking tot de bevoegdheden van de gemeenteraad met
betrekking tot beslissingen inzake de vertegenwoordiging van de gemeente in
agentschappen, instellingen, verenigingen en ondernemingen;
o deel 3 met betrekking tot deelname in rechtspersonen en samenwerking;
o artikels 225 tot en met 229 met betrekking tot extern verzelfstandigde agentschappen
en 245 tot en met 247 met betrekking tot het gemeentelijk extern verzelfstandigd
agentschap in privaatrechtelijke vorm.
 Gemeenteraadsbesluit van 24 april 2019 betreffende de EVA vzw Ondernemend Hamme,
aanduiden vertegenwoordigers naar aanleiding van de vernieuwing van de gemeenteraad op 3
januari 2019.
OVERWEGINGEN:
 De vraag d.d. 2 januari 2020 van de heer Xavier Laureys, namens N-VA Hamme, om de heer Lode
Baert te vervangen door de heer Wim Berckmoes.
 De voordracht en afvaardiging van kandidaten van de diverse politieke partijen in de algemene
vergadering van EVA-vzw Ondernemend Hamme.
 Volgens de statuten van de EVA vzw Ondernemend Hamme zijn er 3 categorieën
vertegenwoordigers:
Categorie A: de gemeente Hamme
De gemeente Hamme is in de algemene vergadering vertegenwoordigd door de schepen
bevoegd voor economie. Deze kan zich laten vervangen door een ander lid van het college van
burgemeester en schepenen en dit overeenkomstig artikel 246 §2 decreet van 22 december
2017 over het lokaal bestuur (DLB).
Categorie B: vertegenwoordigers van de politieke fracties in de gemeenteraad
Leden voorgedragen door de politieke fracties waaruit de gemeenteraad is samengesteld,
evenredig verdeeld over deze fracties en zodanig dat alle fracties zijn vertegenwoordigd. Deze
leden hoeven geen gemeenteraadslid te zijn.
Categorie C: vertegenwoordiging van handelaarsverenigingen of individuele handelaars
Leden voorgedragen uit de erkende handelaarsverenigingen of individuele handelaars die een
handelsactiviteit uitoefenen op het grondgebied van Hamme.
De algemene vergadering beslist over de aanstelling van de voorgedragen leden.
.
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BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: Wim Berckmoes wordt aangeduid als afgevaardigde in categorie B namens N-VA.
Artikel 2: Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de EVA vzw Ondernemend Hamme en aan het
secretariaat van de gemeente Hamme.

O.6 Gemeentelijk basisonderwijs - beleidscontract centrum voor leerlingenbegeleiding GBS De
Dobbelsteen - GKS Ondersteboven - stopzetting - besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Het Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 40 m.b.t. de bevoegdheden van de
gemeenteraad.
 Het decreet van 27 april 2018 betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het
secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding, inzonderheid hoofdstuk 2, afdeling
3, artikel 14.
 Het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 2018 tot operationalisering van de
leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor
leerlingenbegeleiding inzonderheid hoofdstuk 3, artikel 15.
OVERWEGINGEN:
 De inrichtende macht moet voor elk van zijn scholen die behoren tot het gewoon basisonderwijs
een beleidscontract met een centrum voor leerlingenbegeleiding hebben.
 Met het vrij CLB Waas en Dender werd een beleidscontract afgesloten met GBS De Dobbelsteen
en GKS Ondersteboven.
 Het beleidscontract met het centrum voor leerlingenbegeleiding vrij CLB Waas en Dender loopt
nog voor het schooljaar 2019-2020 maar wordt opgezegd uiterlijk 31 december 2019. Met
ingang van 1 januari 2020 moeten samenwerkingsafspraken gemaakt worden zoals beschreven
in het decreet van 27 april 2018 betreffende het decreet leerlingenbegeleiding.
 De besprekingen in het college van burgemeester en schepenen van 17 december 2019.

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: Het beleidscontract afgesloten met het Vrij CLB Waas en Dender en GKS Ondersteboven wordt
stopgezet met ingang van het schooljaar 2020-2021 en vervangen door samenwerkingsafspraken zoals
beschreven in het decreet van 27 april 2018 betreffende het decreet leerlingenbegeleiding
Artikel 2: Het beleidscontract afgesloten met het Vrij CLB Waas en Dender en GBS De Dobbelsteen wordt
stopgezet met ingang van het schooljaar 2020-2021 en vervangen door samenwerkingsafspraken zoals
beschreven in het decreet van 27 april 2018 betreffende het decreet leerlingenbegeleiding.
Artikel 3 De samenwerkingsafspraken bedoeld in vorige artt. zullen ter goedkeuring worden voorgelegd
aan een volgende gemeenteraad.

222222 januari 2020

13

O.7 Gemeentelijk basisonderwijs – capaciteitsbepaling - goedkeuring – besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Artikel 37bis tot en met artikel 37vicies septies van het decreet basisonderwijs van 25 februari
1997.
 Het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2002 betreffende de lokale overlegplatforms
inzake gelijke onderwijskansen zoals gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 juni
2006 en het besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2008.
 Het besluit van de Vlaamse Regering van 27 september 2002 betreffende de Commissie inzake
leerlingenrechten zoals gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 juni 2006.
 Het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2012 tot bepaling van het model van
inschrijvingsregister en mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving.
 Omzendbrief BaO/2012/01 betreffende het inschrijvingsrecht en aanmeldingsprocedure in het
basisonderwijs voor inschrijvingen.
 Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 7 januari 2020.
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
OVERWEGINGEN:
 De besprekingen op de schoolraad van 17 december 2019 en 14 januari 2020.
 De bespreking in het dagelijks bestuur van LOP BAO Hamme, van 6 december 2019.
 Elke school van elk onderwijsnet moet sinds 2012 aangeven wat haar capaciteit is of met andere
woorden hoeveel leerlingen zij maximum kan opvangen.
 Voor het schooljaar 2020-2021 gebeuren de inschrijvingen volgens het principe ‘Eerst
aanmelden, dan inschrijven’.
 Scholen uit het gewoon basisonderwijs dienen deze capaciteit vast te leggen per vestigingsplaats
en per niveau kleuter/lager, waarbij voor het kleuteronderwijs de capaciteiten worden bepaald
per geboortejaar en voor de lagere school per leerjaar.
 De scholen die behoren tot een lokaal overlegplatform (LOP) zijn bovendien verplicht om hun
capaciteit te verdelen in twee contingenten: een contingent voor indicatorleerlingen en een
contingent voor niet-indicator leerlingen. Deze verdeling moet zorgen voor een goede sociale
mix. De scholen in onze gemeente behoren tot het LOP-basisonderwijs Hamme, waar de
contingenten werden bepaald voor de centrumscholen op 40 % indicator leerlingen en 60 %
niet-indicator leerlingen, voor Moerzeke en Kastel werd de verhouding 30 % indicator leerlingen
en 70% niet-indicator leerlingen bepaald.
 De schoolraad van Kleuterschool Ondersteboven en de schoolraad GBS De Dobbelsteen hebben
de voorliggende capaciteiten, doorgegeven door de directies, positief geadviseerd.
MONDELINGE TUSSENKOMSTEN:
 Toelichting schepen van onderwijs L.De Mey.

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: Voor het schooljaar 2020-2021 worden de leerlingencapaciteiten voor de gemeentelijke
basisschool De Dobbelsteen bepaald op:
GBS De Dobbelsteen:
geboortejaar 2018

22

geboortejaar 2017

22

geboortejaar 2016

23
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geboortejaar 2015

22

eerste leerjaar

21

tweede leerjaar

21

derde leerjaar

21

vierde leerjaar

21

vijfde leerjaar

21

zesde leerjaar

21

Artikel 2: Voor het schooljaar 2020-2021 worden de leerlingencapaciteiten voor de gemeentelijke
kleuterschool Ondersteboven bepaald op:
GKS Ondersteboven:
geboortejaar 2018

18

geboortejaar 2017

18

geboortejaar 2016

18

geboortejaar 2015

18

Artikel 3: Afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan het Lokaal Overlegplatform Basisonderwijs
Hamme.

O.8 Deeltijds kunstonderwijs - gemeentelijke academie - actualisering arbeidsreglement - goedkeuring
- besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,
REGELGEVING:
 Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de
vakbonden van het personeel.
 Decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het
gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding.
 Wet van 18 december 2002 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 tot instelling van de
arbeidsreglementen.
 Decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs.
 Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2018 betreffende het opleidingsaanbod, de
organisatie, de personeelsformatie, de inning van het inschrijvingsgeld en de certificering van het
deeltijds kunstonderwijs.
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
OVERWEGINGEN:
 De wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen bepaalt dat het schoolbestuur
voor haar personeel een arbeidsreglement moet opmaken met daarin een aantal verplichte
vermeldingen. Het arbeidsreglement legt de relatie tussen het schoolbestuur en het personeel
vast.
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Het arbeidsreglement van de gemeentelijke academie muziek woord dans en de gemeentelijke
academie beeldende kunst werd aangepast en goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 26
april 2017.
Voor het opstellen en wijzigen van het arbeidsreglement moeten de onderhandelings- en
overlegprocedures worden gevolgd0
De huidige aanpassingen werden goedgekeurd in het ABOC van het gemeentelijk onderwijs van
Hamme van 14 januari 2020.
De besprekingen in het college van burgemeester en schepenen in zitting van 14 januari 2020.
In elke vestigingsplaats moet er een afschrift van het arbeidsreglement aanwezig zijn. De
personeelsleden moeten het op elk ogenblik en zonder tussenpersoon kunnen inkijken. In de
hoofdschool moet bovendien op een gemakkelijk toegankelijke plaats een bericht worden
aangeplakt met de vermelding van de plaats waar het arbeidsreglement kan worden
geraadpleegd. Elk personeelslid dient bij zijn indiensttreding een kopie van het arbeidsreglement
te ontvangen. Hij moet ook een kopie van iedere wijziging ontvangen. Het gaat om een absolute
verplichting. Bij het niet naleven ervan is het personeelslid niet gebonden door de bepalingen
van het arbeidsreglement. Het schoolbestuur en de directeur hebben er dus alle belang bij een
schriftelijk bewijs te hebben dat aantoont dat het personeelslid een exemplaar heeft ontvangen.
De personeelsleden moeten ook op een gemakkelijk toegankelijke plaats inzage kunnen hebben
in de teksten waar het arbeidsreglement naar verwijst. Er moet binnen de acht dagen vanaf de
datum van inwerkingtreding van het arbeidsreglement een afschrift worden bezorgd aan het
regionaal bureau van de Inspectie van de sociale wetten.

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: Het bestaande arbeidsreglement van de gemeentelijke academie muziek woord dans en
gemeentelijke academie beeldende kunst, goedgekeurd in de gemeenteraad van 20 juni 2018, op te
heffen.
Artikel 2: Het herwerkte arbeidsreglement van de gemeentelijke academie muziek woord dans en
gemeentelijke academie beeldende kunst goed te keuren.
Artikel 3: Afschrift van dit besluit en van het herwerkte arbeidsreglement te bezorgen aan de
personeelsleden van de gemeentelijke academie muziek woord dans en gemeentelijke academie
beeldende kunst.
Artikel 4: Afschrift van dit besluit en van het herwerkte arbeidsreglement te bezorgen aan het regionaal
bureau van de Inspectie van de sociale wetten.

O.9 Deeltijds kunstonderwijs - Academieraad - vertegenwoordiger deskundige onderwijs - besluit.
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,
REGELGEVING:
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, meer bepaald:
o artikel 41, 13° met betrekking tot het inrichten van adviesraden en overlegstructuren;
o artikel 304 §3 met betrekking tot de organisatie van raden en overlegstructuren.
 Het decreet deeltijds onderwijs van 9 maart 2018, meer bepaald artikel 3, 2° m.b.t. de
mogelijkheid tot oprichting van een academieraad - een niet verplicht participatieorgaan van
leerlingen, betrokken personen, personeelsleden en de lokale gemeenschap dat het
schoolbestuur adviseert over aangelegenheden die hen rechtstreeks aanbelangen.
 Het decreet deeltijds onderwijs van 9 maart 2018, meer bepaald artikel 111, §1, 3° m.b.t. de
voorwaarden voor het verkrijgen van subsidiëring; o.a. beschikken over een inspraakbeleid rond
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de afstemming van het opleidingsaanbod en de werking van de academie op haar lokale
culturele omgeving, in het bijzonder de amateurkunstbeoefening.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018, in het bijzonder Titel II, Hoofdstuk 3 met betrekking
tot toegang tot bestuursdocumenten.
Gemeenteraadsbesluit van 18 december 2019 betreffende goedkeuring van het nieuw organiek
reglement van de academieraad.

OVERWEGINGEN:
 Voordracht van mevrouw Marie-Ange De Cuypere als deskundige onderwijs.
MONDELINGE TUSSENKOMSTEN:
 Toelichting schepen van onderwijs, L.De Mey.

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel: Mevrouw Marie-Ange De Cuypere wordt aangeduid als deskundige onderwijs in de
academieraad.

O.10
Acties gemeentelijke jeugddienst en jeugdraad - vaststellen machtiging tot het heffen van
retributies en de voorwaarden ervan - besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,
REGELGEVING:
 Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 41 betreffende het
toevertrouwen van bepaalde bevoegdheden aan het college van burgemeester en schepenen.
 Het gemeenteraadsbesluit van 30 januari 2019 betreffende de vaststelling machtiging tot het
heffen van retributies en de voorwaarden van acties van de gemeentelijke jeugddienst en
jeugdraad.
OVERWEGINGEN:
 De gemeenteraad kan het college van burgemeester en schepenen machtigen tot het heffen van
bepaalde retributies en de voorwaarden ervan bepalen.
 Een versoepelde werking past binnen de uitgangspunten van het decreet lokaal bestuur en sluit
aan bij de wijze waarop retributies voor de federale en gewestelijke overheden worden
vastgesteld. Ook daar beperkt het wetgevend orgaan zich tot het verlenen van de machtiging en
het uittekenen van het kader terwijl het uitvoerend orgaan zorgt voor de bepaling van de
concrete bijzonderheden.
 De werkingskosten per initiatief of activiteit kunnen erg verschillen en het is dus praktischer en
efficiënter voor de werking van de jeugddienst om de retributies per activiteit vast te laten
stellen door het college van burgemeester en schepenen op basis van een gedetailleerde raming
van de kostprijs per initiatief of activiteit.
MONDELINGE TUSSENKOMSTEN:
 Bedenkingen en voorstel raadslid M.Tokgoz, Groen; antwoord van schepen van jeugd L.Peeters,
en van schepenen A.Verschelden en L.De Mey; voorstel van raadslid A.Onghena, Groen om in
het besluit op te nemen dat het college kortingen "zal" toekennen aan kinderen in armoede (in
plaats van "kan"); antwoord van schepen L.Peeters dat dit naar volgend jaar toe zal worden
aangepast in de tekst.


Gaat over tot de stemming over het besluit zoals oorspronkelijk voorgelegd door de
bestuursmeerderheid (dus zonder de aanpassing voorgesteld door raadslid A.Onghena).
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STEMMING: Met 21 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, 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 A.Onghena: Groen vraagt een aanpassing van de
tekst van het besluit, zodat wordt gewaarborgd dat een korting zal worden toegekend aan
kinderen in armoede.

BESLUIT
Artikel 1: Machtigt het college van burgemeester en schepenen tot het heffen van retributies en tot het
vaststellen van de voorwaarden ervan voor de gemeentelijke acties voor kinderen en jongeren en voor de
producten rechtstreeks verbonden aan deze activiteiten.
Artikel 2: De retributie is verschuldigd door elke deelnemer aan een activiteit georganiseerd door de
gemeentelijke jeugddienst of door elke afnemer van een product rechtstreeks verbonden aan deze
activiteit. Het college van burgemeester en schepenen kan hierop uitzonderingen bepalen, met name
vrijstellingen (bvb. sponsors, geschenkexemplaren, bijzondere acties, ...) en kortingen (abonnementen,
speciale doelgroepen, ok-jongerenpas, ...). De tarieven worden bepaald op basis van een raming van de
kostprijs per activiteit of per product.
Artikel 3: Deze machtiging geldt voor de periode van 23/01/2020 tot en met 31 december 2020.
Artikel 4: De ontvangsten van deze retributies worden geboekt op de artikelen 0750-00/7010003 en
0750-00/7000099 van het exploitatiebudget.

O.11

BIN MOERZEKE-KASTEL - 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:
 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 gemeenteraadszitting van 19/06/2019 de charters en de huishoudelijke reglementen
voor BIN Hamme Oost, BIN Hamme West en BIN Zogge-Sint-Anna goed te keuren, zodat de BINwerkingen officieel van start kunnen gaan.
 Beslist in collegezitting van 17/12/2019 de opstart van BIN Moerzeke-Kastel principieel goed te
keuren en geeft de opdracht aan de communicatiedienst de opstart verder voor te bereiden.
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Beslist in collegezitting van 14/01/2020 het charter en huishoudelijk reglement goed te keuren
en voor te leggen aan de eerstvolgende gemeenteraad.

MONDELINGE TUSSENKOMSTEN:
 Vragen raadslid M.Tokgoz; antwoord burgemeester H.Vijt; repliek raadslid M.Tokgoz; antwoord
burgemeester H.Vijt; antwoord raadsvoorzitter J.Laceur; raadslid T.Waterschoot, Open VLD.
STEMMING: Met 21 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, 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: analoge reden voor onthouding als bij de
vorige BIN - dossiers - vragen bij de werking van een BIN.

BESLUIT
Enig artikel: De gemeenteraad keurt het charter en het huishoudelijk reglement goed voor BIN MoerzekeKastel, zoals geviseerd in de bijlage.

O.12

Kerstmarkt 2020 evaluatie

De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,
Neemt akte van het agendapunt geagendeerd door raadslid M.Michils, Vl.Bel.
Neemt akte van zijn toelichting daarbij:

"Wij stelden vast dat de implementatie van het nieuwe reglement i.v.m. de kerstmarkt, waar onze fractie
tegenstemde, niet helemaal is verlopen zoals voorzien.
We kregen van verschillende standhouders te horen, en stelden daarop zelf vast, dat het verbod op het
schenken van gedistilleerde dranken zoals geformuleerd in de nieuwe regelgeving, niet is nageleefd.
Voor alle duidelijkheid, een verbod waar wij als enige partij hebben tegengestemd.
We betreuren dat diegenen die de nieuwe regelgeving volgden hierdoor misnoegd huiswaarts zijn
gekeerd.
Wat is het nut van een reglement dat er is gekomen door het wangedrag van enkelingen, en uiteindelijk
de meerderheid van de standhouders treft, en al zeker wanneer dit niet uitvoerbaar blijkt in de praktijk?
Wij vragen dat de reglementering wordt herzien, naar analogie van soortgelijke evenementen, en er
wordt bekeken hoe we diegenen die de pret bederven, op hun verantwoordelijkheden kunnen wijzen."

Neemt akte van het antwoord van burgemeester H.Vijt:
Een aantal zaken moeten inderdaad worden herzien of verduidelijkt: onder meer de communicatie rond
wat sterke drank is, wat niet...
Dit werd ondertussen reeds besproken met de politie. Alleszins zullen sterke dranken boven de 22°
verboden blijven.
De kerstmarkt moet in essentie een kerstmarkt blijven, en er moet een duidelijke lijst komen van wat al
dan niet mag worden verkocht.
Er gelden ook opmerkingen naar de muziek toe: kerstmuziek is hier gepaster dan carnavalmuziek.
Dit alles wordt verder nagekeken.
Raadslid M.Michils vindt duidelijkheid hier inderdaad belangrijk; de goede sfeer moet behouden blijven.
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O.13
Subsidies aan gemeenten voor de verbetering van de verkeersveiligheid van de
schoolomgeving
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,
Neemt akte van de vraag geagendeerd door raadslid T.Waterschoot, fractievoorzitter Open VLD.
Neemt akte van de toelichting van raadslid Fr.Van Erum:
"Subsidies aan gemeenten voor de verbetering van de verkeersveiligheid van de schoolomgeving.
In welke mate heeft het college subsidies aangevraagd voor de verkeersveiligheid van de
schoolomgevingen.”
Het raadslid geeft een overzicht van de voorwaarden die vervuld moeten zijn om de subsidies te
bekomen.
Open VLD stelt positieve maatregelen voor ter extra beveiliging van de schoolomgeving.

Neemt akte van het antwoord van schepen van mobiliteit K.Mettepenningen.
Wij zijn inderdaad op de hoogte van de subsidiemogelijkheden - dit is thans in bespreking met de
mobiliteitsambtenaar. De werkdruk op dienst gemeentewerken, getroffen door afwezigheden, lag
afgelopen jaar echter heel hoog. De schepen dankt en feliciteert dienst gemeentewerken voor de
geleverde inspanningen.
We zijn in overleg getreden met de scholen.
Blijkt dat onze schoolomgevingen nu reeds behoorlijk veilig zijn ingericht.
Uit de gesprekken met de scholen zijn enkele beperkte, nieuwe maatregelen genomen.
De schepen overloopt nog enkele voorstellen:


kiss en ride zones inrichten is niet altijd evident;



bepaalde subsidies moet men relativeren: vb een zebrapad schilderen kost € 100. 50% subsidie is
dus € 50 - vraag is of dit de administratieve kost waard is;



octopusborden voorzien? aan de scholen zijn er nu al potloodborden, die een duidelijke
aanduiding geven;



"graag traag rijden" - borden: hebben we nu al.

Een en ander kan ook verder worden bekeken in overleg met de kunstacademie.
Raadslid Fr.Van Erum wijst nog op aangepast materieel voor gemachtigde opzichters, het volgen van
opleidingen...
Schepen K.Mettepenningen bevestigt dat dit wordt opgevolgd.

De heer raadsvoorzitter verklaart de zitting gesloten.
N.B.: Navolgende stukken werden ter beschikking gesteld van de raadsleden:
-Verko – goedkeuring beleidsplan dd. 20191210
-DDS – goedkeuring beleidsplan dd. 20191210
-Westlede – verslag van de BAV dd. 20191203
-DDS – nieuwsbrief beslissingen raad van bestuur (2019/13)
-DDS – nieuwsbrief beslissingen raad van bestuur (2019/14)
-Verko – nieuwsbrief beslissingen raad van bestuur (2019/13)
-Verko – nieuwsbrief beslissingen raad van bestuur (2019/14)
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-Verko – Verslag bijzondere algemene vergadering dd. 20191209
-Intergem – goedgekeurde notulen BAV dd. 20191216
-Intergem – goedgekeurde notulen Regionale Bestuurscomité Noord 20191216
-Intergem – goedgekeurde notulen Regionale Bestuurscomité Zuid 20191216
-Intergem – notulen + notariële akte van de buitengewone algemene vergadering dd. 20191216
-Blijdorp III – bundel 20191210

Gedaan te Hamme in zitting als ten hoofde.

Namens de gemeenteraad:

André Reuse
algemeen directeur

Jan Laceur
raadsvoorzitter
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