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NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING
VAN 27/05/2020
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, Kim Peelman, Tom Vermeire, André Raemdonck, Jan
Rosschaert, Frans Van Gaeveren, Tom Waterschoot, Henri Peelman, Frank Van Erum, Agnes Onghena,
Mustafa Tokgoz, Gilles Verbeke, Leo Van der Vorst, Mario Michils, Christel Vanhoyweghen,
gemeenteraadsleden
André Reuse, algemeen directeur
Verontschuldigd: Nadia Dhooghe, gemeenteraadslid

De heer raadsvoorzitter opent de zitting.


Overeenkomstig de toepasselijke tijdelijk politieverordening van de burgemeester dd. 3 april
2020 aansluitend bij de federale maatregelen i.h.k.v. de coronacrisis, gebeurt de raadszitting van
heden via digitale weg, zonder publiek.



Neemt akte van de mededeling dat voortaan raadslid F.Van Erum zal fungeren als
fractievoorzitter voor Open VLD.



Toelichting van schepen L.Peeters bij de eerdere vraag om de gemeenteraad, thans digitaal, te
livestreamen. Neemt akte van de verschillende opties, onderzocht samen met dienst ICT.
De conclusie is om thans het livestreamen (nog) niet in te voeren. Voorlopig houden we het bij
de integrale audio-opnames van de raden, die op de website van de gemeente worden
geplaatst, wat aldus enigzins beantwoordt aan de openbaarheidsvereiste.
Reactie van raadslid F.Van Erum, Open VLD die, gezien het principe van openbaarheid betreurt
dat livestreamen niet wordt ingevoerd.



Toelichting van schepen F.De Graef bij punt O.11 van vorige zitting (groene parking
Meulenbroekstraat), meer bepaald bij het vergunningsproces met daarbij de motivering van
onthouding geformuleerd door raadslid G.Verbeke, Groen.
Schepen J.De Graef geeft toelichting bij de aanpak van het dossier, de ondersteuning door en de
deskundigheid van de diensten.
Hij vindt de reacties daarbij en de tussenkomsten daarrond van raadslid G.Verbeke, Groen, niet
aanvaardbaar.
Raadslid G.Verbeke meent dat het zijn recht en zijn plicht is om bepaalde vragen te stellen om
dossiers te onderzoeken, waarbij hij geenszins de deskundigheid van de diensten in twijfel trekt.

27 27 mei 2020

94

OPENBAAR

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

Keurt het proces-verbaal van 29 april 2020 met algemene instemming goed.

O.2 EVA vzw Cultureel Centrum Jan Tervaert - Algemene Vergadering 2 september 2020 - goedkeuren
agenda - jaarrekening 2019 – besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Decreet van 28 januari 1974 betreffende het cultuurpact.
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, meer bepaald:
o Artikels 225 tot en met 229 met betrekking tot extern verzelfstandigde agentschappen
o Artikels 245 tot en met 247 met betrekking tot het gemeentelijk extern verzelfstandigd
agentschap in privaatrechtelijke vorm.
 Gemeenteraadsbeslissing van 30 april 2014 betreffende de omvorming van de vzw Cultureel
Centrum Jan Tervaert naar een EVA vzw.
 Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Hamme en de EVA vzw Cultureel Centrum
Jan Tervaert.
 Statuten van de EVA vzw Cultureel Centrum Jan Tervaert.
OVERWEGINGEN:
 Het verslag van de revisor-commissaris.
 Het boekhoudkundig resultaat 2019.
 De agenda van de algemene vergadering van de EVA vzw Cultureel Centrum Jan Tervaert van 2
september 2020
 De Algemene Vergadering van de EVA vzw Cultureel Centrum Jan Tervaert dient rekening te
houden met de instructies van de gemeenteraad (art. 246 decreet lokaal bestuur) zoals deze
zullen worden overgemaakt door de afgevaardigde.

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: Aan de afgevaardigde van de Algemene Vergadering van 2 september 2020 van de EVA vzw
Cultureel Centrum Jan Tervaert het mandaat te verlenen om in te stemmen met de voorgelegde
agendapunten, meer bepaald:


Goedkeuring verslag van 05/12/2019



Financiële aangelegenheden:
o

Verslag van de revisor over de rekening 2019
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o

Goedkeuring resultaatrekening 2019 en balans 2019



Goedkeuring jaarverslag 2019



Goedkeuring programmering 2020-2021

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

O.3 EVA vzw Toerisme Hamme - Algemene Vergadering 3 september 2020 - goedkeuren agenda jaarrekening 2019 – besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, meer bepaald:
o Artikels 225 tot en met 229 met betrekking tot extern verzelfstandigde agentschappen
o Artikels 245 tot en met 247 met betrekking tot het gemeentelijk extern verzelfstandigd
agentschap in privaatrechtelijke vorm.
 De gemeenteraadsbeslissing van 30 april 2014 betreffende de omvorming van de vzw Toerisme
Hamme naar een EVA vzw.
 De samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Hamme en de EVA vzw Toerisme Hamme.
 De statuten van de EVA vzw Toerisme Hamme.
OVERWEGINGEN:
 Het verslag van de revisor-commissaris.
 Het boekhoudkundig resultaat 2019.
 De agenda van de algemene vergadering van de EVA vzw Toerisme Hamme dd. 3 september
2020.
 De algemene vergadering van de EVA vzw Toerisme Hamme dient rekening te houden met de
instructies van de gemeenteraad (art. 246 decreet lokaal bestuur) zoals deze zullen worden
overgemaakt door de afgevaardigde.

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: Aan de afgevaardigde in de algemene vergadering van 3 september 2020 van de EVA vzw
Toerisme Hamme het mandaat te verlenen om in te stemmen met de voorgelegde agendapunten, meer
bepaald:


Goedkeuring verslag algemene vergadering 10/12/2019



Goedkeuring verslag raad van bestuur 10/12/2019



Ontslagname lid/bestuurder Yvette Stassyns (gecoöpteerde) + aanvaarding lid/bestuurder Bart
Van Sprengel (namens VVW Moerzeke)



Kennisname verslag revisor over jaarrekening 2019



Goedkeuring jaarrekening 2019 & kwijting beheer 2019



Goedkeuring jaarverslag 2019
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Artikel 2: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de EVA vzw Gemeentelijke Toerisme
Hamme.
Artikel 3: Aan de revisor-commissaris van de EVA vzw Toerisme Hamme wordt kwijting verleend.

O.4 Intergemeentelijke samenwerking - VERKO - Algemene Vergadering 9 juni 2020 - goedkeuren
agenda en aanduiden vertegenwoordigers - besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, meer bepaald:
o artikel 41, §2, 4° met betrekking tot de bevoegdheden van de gemeenteraad met
betrekking tot beslissingen inzake de vertegenwoordiging van de gemeente in
agentschappen, instellingen, verenigingen en ondernemingen;
o deel 3 met betrekking tot deelname in rechtspersonen en samenwerking.
 De statuten van het intergemeentelijk samenwerkingsverband VERKO.
OVERWEGINGEN:
 De aangetekende brief van 24 april 2020 vanwege VERKO waarbij de gemeente wordt
uitgenodigd tot de Algemene Vergadering van 9 juni 2020.
 Het voorstel van VERKO dat, wanneer de situatie omwille van COVID-19 nog niet genormaliseerd
zou zijn of er nog erg veel voorzichtigheid geboden moet worden, kan artikel 455 (samengelezen
met artikel 454) DLB een uitweg bieden. Artikel 455 DLB bepaalt dat er binnen 90 dagen een
nieuwe algemene vergadering moet worden bijeengeroepen wanneer de jaarrekening niet kon
worden goedgekeurd op de jaarvergadering. Indien dit scenario zich aanbiedt, reserveert de
Raad van Bestuur de datum van woensdag 2 september 2020 om 18.00 uur voor de Algemene
Vergadering van VERKO.
 De gemeenteraad bepaalt, ingevolge artikel 432, alinea3 van het decreet lokaal bestuur, aan de
hand van de bespreking van de agenda van de Algemene Vergadering zijn standpunt en de wijze
waarop de vertegenwoordigers overeenkomstig dienen te handelen op de Algemene
Vergadering.
 Dat bijgevolg de gemeente de agenda van de Algemene Vergadering van 9 juni 2020 dient te
bespreken.
 Agenda:
1.Verwelkoming.
2.Aanduiden van een secretaris en twee stemopnemers (art. 18 der statuten).
3.Goedkeuring van het verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering van 9 december 2019.
4.Verslag over het boekjaar 2019.
4.1 Verslag over de activiteiten van de vereniging in 2019.
4.2 Financieel verslag van de Raad van Bestuur en de jaarrekening 2019.
4.3 Verslag van de revisor.
4.4 Vaststellen van de jaarrekening 2019.
4.5 Bestemming van het resultaat.



5.Kwijting aan bestuurders en revisor voor de uitoefening van hun opdracht in 2019.
6.Benoemingen.
7.Diversen.
De besprekingen in het college van burgemeester en schepenen.
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BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: Volgende raadsleden worden aangeduid voor de Algemene Vergadering van VERKO op 9 juni
2020 met een positief mandaat en zullen aldus instemmen met de diverse punten aan de agenda:


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



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



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



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

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

O.5 Intergemeentelijke samenwerking - DDS - Algemene Vergadering 9 juni 2020 - goedkeuren agenda
en aanduiden vertegenwoordigers - besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, meer bepaald:
o artikel 41, §2, 4° met betrekking tot de bevoegdheden van de gemeenteraad met
betrekking tot beslissingen inzake de vertegenwoordiging van de gemeente in
agentschappen, instellingen, verenigingen en ondernemingen;
o deel 3 met betrekking tot deelname in rechtspersonen en samenwerking.
 De statuten van de intercommunale DDS.
OVERWEGINGEN:
 Het schrijven van 24 april 2020 vanwege DDS waarbij de gemeente wordt uitgenodigd voor de
Algemene Vergadering van 9 juni 2020.
 Het voorstel van DDS dat wanneer de situatie omwille van COVID-19 nog niet genormaliseerd
zou zijn of er nog erg veel voorzichtigheid geboden moet worden, kan artikel 455 (samengelezen
met artikel 454) DLB een uitweg bieden. Artikel 455 DLB bepaalt dat er binnen 90 dagen een
nieuwe algemene vergadering moet worden bijeengeroepen wanneer de jaarrekening niet kon
worden goedgekeurd op de jaarvergadering. Indien dit scenario zich aanbiedt, reserveert de
Raad van Bestuur de datum van woensdag 2 september 2020 om 19.00 uur voor de Algemene
Vergadering van DDS.
 De gemeenteraad bepaalt ingevolge artikel 432, alinea3 van het decreet lokaal bestuur, aan de
hand van de bespreking van de agenda van de Algemene Vergadering zijn standpunt en de wijze
waarop de vertegenwoordigers overeenkomstig dienen te handelen op de Algemene
Vergadering.
 De besprekingen in het college van burgemeester en schepenen.
 Dat bijgevolg de gemeente Hamme de agenda van de Algemene Vergadering van 9 juni 2020
dient te bespreken.
 Agenda:
1. Verwelkoming.
2. Aanduiden van een secretaris en twee stemopnemers (art. 17 der statuten).
3. Goedkeuring van het verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering van 9 december
2019.
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4.



Verslag over het boekjaar 2019.
4.1 Verslag over de activiteiten van de vereniging in 2019.
4.2 Financieel verslag van de Raad van Bestuur en de jaarrekening 2019.
4.3 Verslag van de revisor.
4.4 Vaststellen van de jaarrekening 2019.
4.5 Bestemming van het resultaat.
5. Kwijting aan bestuurders en revisor voor de uitoefening van hun opdracht in 2019.
6. Benoemingen.
7. Diversen.
Voorstel om de vertegenwoordiger en plaatsvervanger, Christel Vanhoyweghen, raadslid, te
vervangen door Herman Vijt, burgemeester.

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: Volgende raadsleden worden aangeduid voor de Algemene Vergadering van DDS op 9 juni 2020
met een positief mandaat en zullen aldus instemmen met de diverse punten aan de agenda:


Jan Ketels, raadslid, Hospitaalstraat 46, 9220 Hamme – plaatsvervanger Herman Vijt,
burgemeester, Roggemanstraat 29 bus a, 9220 Hamme.



Herman Vijt, burgemeester, Roggemanstraat 29 bus a, 9220 Hamme – plaatsvervanger Jan
Ketels, raadslid, Hospitaalstraat 46, 9220 Hamme.



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



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

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

O.6 Intergemeentelijke samenwerking - BLIJDORP - Algemene Vergadering 23 juni 2020 - goedkeuren
agenda en aanduiden vertegenwoordigers - besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Het gemeenteraadsbesluit van 27 maart 2019 waarbij de heer Kurt De Graef, raadslid, wordt
aangeduid als effectief vertegenwoordiger van de gemeente Hamme in de Intercommunale
Blijdorp en mevrouw Kim Peelman als plaatsvervanger.
 Artikel 432, alinea 3 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, waarbij
bepaald wordt dat de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een algemene
vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te
wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering.
OVERWEGINGEN:
 De gemeente Hamme is aandeelhouder van de intercommunale Blijdorp.
 Het schrijven van 11 mei 2020 van Blijdorp, waarbij de gemeente wordt uitgenodigd tot de
Algemene Vergadering van 23 juni 2019, via digitale wijze.
 De besprekingen in het college van burgemeester en schepenen.

27 27 mei 2020

99

MONDELINGE TUSSENKOMSTEN:
 Vraag raadslid G.Verbeke, Groen.

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: De gemeenteraad bespreekt volgende agenda van de algemene vergadering van de
intercommunale Blijdorp van 23 juni 2020:


Aanduiding stemopnemers.



Goedkeuring verslag vorige vergadering (10/12/2019).



Rekeningen 2019 - kwijting bestuurders en commissaris-revisor.



Activiteitenverslag 2019 van Blijdorp III.



Stand van zaken:



o

Impact van Corona (-maatregelen) binnen Blijdorp vzw.

o

Masterplan Blijdorp vzw

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 23 juni 2020; als plaatsvervanger
mevrouw Kim Peelman, raadslid.
Artikel 3: Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de intercommunale Blijdorp en aan de
afgevaardigde.

O.7 Intergemeentelijke samenwerking – scholengemeenschap Scheldeland – verlenging overeenkomst
2020-2026 – goedkeuring – besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, de artikelen 40 en 41
(bevoegdheden gemeenteraad), 388 tot en met 395 (intergemeentelijke samenwerking).
 Het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, de artikelen 125bis tot en met
125quaterdecies, zoals gewijzigd door het decreet van 5 april 2019 betreffende het onderwijs
XXIX.
 Het gemeenteraadsbesluit van 28 mei 2014 over de vorming van de huidige
scholengemeenschap.
 Het gemeenteraadsbesluit van 30 januari 2019 waarin de vertegenwoordigers voor het
beheerscomité van de scholengemeenschap worden aangeduid naar aanleiding van de nieuwe
legislatuur.
OVERWEGINGEN:
 Het advies van de schoolraden.
 Het overleg op het ABOC van 5 mei 2020 en het OCSG van 14 mei 2020.
 Overwegende dat een schoolbestuur in het kader van de organisatie van zijn basisonderwijs een
scholengemeenschap kan vormen met onderwijsinstellingen van andere schoolbesturen.

27 27 mei 2020

100









Dat een scholengemeenschap zowel kleuter- als lager onderwijs moet bevatten, op de eerste
schooldag van februari 2020 minstens 900 gewogen leerlingen moet tellen en zich hoogstens
over vijf aangrenzende onderwijszones mag uitstrekken.
Dat de huidige scholengemeenschap (scholengemeenschap Scheldeland) onder de vorm van een
interlokale vereniging werd opgericht.
Dat de interlokale vereniging haar werking vastlegde in de huidige overeenkomst van
scholengemeenschap Scheldeland en deze na een periode van zes schooljaren afloopt op 31
augustus 2020.
Dat alle deelnemers de samenwerking wensen te verlengen voor een periode van zes
schooljaren, zoals afgesproken in de vergadering van het beheerscomité van de
scholengemeenschap van 12 mei 2020.
Naar aanleiding van de nieuwe overeenkomst worden de aan het begin van de legislatuur
aangeduide vertegenwoordigers in het beheerscomité van de scholengemeenschap bevestigd.

BESLUIT algemene instemming:
Artikel 1: De huidige samenwerking met scholengemeenschap Scheldeland in de vorm van een interlokale
vereniging met zes schooljaren te verlengen vanaf 1 september 2020 en een nieuwe overeenkomst af te
sluiten voor deze samenwerking.
Artikel 2: De heer Luk De Mey, schepen van onderwijs, aan te duiden als vertegenwoordiger van de
gemeente Hamme in het beheerscomité van de scholengemeenschap Scheldeland.
Artikel 3: Mevr. Ann Verschelden, schepen, aan te duiden als plaatsvervanger van de gemeente Hamme
in het beheerscomité van de scholengemeenschap Scheldeland.

O.8 Intergemeentelijke samenwerking - Interwaas - deelname aan Waasland Klimaatland en toetreding
tot Burgemeestersconvenant 2030 - goedkeuring - besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Decreet over het lokaal bestuur, artikel 41.
 De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 12 maart 2019
betreffende de principiële vraag aan Interwaas om deel te nemen aan Waasland
Klimaatland .
 De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 23 april 2019
betreffende de toetreding gemeente Hamme tot Waasland Klimaatland.
 De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 14 april 2020
om principieel akkoord te gaan met de deelname aan het project Waasland
Klimaatland en met de ondertekening van het Burgemeestersconvenant 2030 en
om dit ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.
OVERWEGINGEN:
 In zitting van 12 maart 2019 besliste het college van burgemeester en schepenen om aan de Raad
van Bestuur van Interwaas te vragen om te mogen aansluiten bij Waasland Klimaatland. Op 10
april 2019 besprak de Raad van Bestuur de aanvraag en keurde deze unaniem goed.
 Interwaas neemt het engagement om haar steden en gemeenten te ondersteunen als regionale
coördinator van het burgemeestersconvenant (BC). Ook de Provincie vernieuwde, in 2017, haar
engagement als territoriaal coördinator in het kader van het BC. Via het project Waasland
Klimaatland willen de Provincie en Interwaas de krachten bundelen om zoveel mogelijk Wase
gemeenten te ondersteunen bij het behalen van hun klimaatdoelstellingen.
27 27 mei 2020

101










Het Burgemeestersconvenant (BC) of de Covenant of Mayors is de algemene Europese beweging
waaraan lokale en regionale overheden deelnemen door vrijwillig toe te zeggen de energieefficiëntie en het gebruik van duurzame energiebronnen op hun grondgebied te verhogen, alsook
maatregelen tot klimaatadaptatie te nemen. Ondertekenaars beloven acties te ondernemen om
tegen 2030 de EU-doelstelling te halen om 40% minder CO2 uit te stoten en maatregelen te treffen
om met de effecten van klimaatverandering om te gaan. Om dat engagement te concretiseren
naar daadwerkelijke acties en projecten, verbinden ondertekenaars zich ertoe om binnen de twee
jaar na de bekrachtiging van hun ondertekening door de gemeenteraad, een actieplan voor
duurzame energie en klimaat (SECAP) op te maken met de voornaamste acties die ze willen
uitvoeren. In dat plan wordt een inventarisatie voorzien om de acties die klimaatverandering
tegengaan op te volgen (mitigatie), en een klimaatrisico- en kwetsbaarheidsanalyse opgenomen,
om te kunnen anticiperen op de gevolgen van klimaatverandering (adaptatie).
Voor het BC 2020 heeft Waasland Klimaatland samen met 7 gemeenten een regionaal klimaatplan
opgemaakt en heeft ze 10 gemeenten ondersteund met de uitvoering van lokale en regionale
acties: outsourcing naar Kruibeke en Temse, groepsaankopen dakisolatie en elektrische fietsen,
groepsaanbod isolatie en verwarmingsinstallaties, tankslag, opmaak autodeelplan, studie
vergisting bermmaaisel, energiescans bij landbouwers, platform ‘samen klimaatactief’ voor
bedrijven, energiemonitoring scholen, enz.
Voor het BC 2030 mogen gemeenten aangesloten bij Waasland Klimaatland volgende
ondersteuning verwachten:
o Organisatie van een regionaal ondertekenmoment.
o Het opmaken van een regionaal mitigatieplan (CO2-reductie van 40% als minimale
doelstelling) kaderend in de regionale visie en de Europese klimaatdoelstellingen.
Hiervoor zullen verschillende participatiemomenten met de lokale besturen en
relevante actoren in de regio zoals burgers, middenveld, bedrijven, scholen,
landbouw, enz. worden voorzien.
o Het uitwerken en initiëren van concrete regionale klimaatprojecten.
o Ondersteuning bij de uitvoering van lokale klimaatprojecten.
o Voorbereiding en verslaggeving van de stuurgroep Waasland Klimaatland die
minstens 3 keer per jaar samenkomt.
o Begeleiding bij de opstart van een gemeentelijk klimaatteam.
Interwaas werkt voor Waasland Klimaatland nauw samen met de provincie Oost-Vlaanderen. In
het kader van het BC 2030 zal de provincie gemeenten ondersteunen bij:
o Het opmaken van een regionale risico- en kwetsbaarheidsanalyse, een regionaal
adaptatieplan en een lokaal adaptatieplan.
o Daarnaast wordt via de cel Energielandschap van de provincie Oost-Vlaanderen
een visie en studie m.b.t. hernieuwbare energie en energieopslag opgemaakt, nl.
Energielandschap Waasland.
o Ook ondersteunt de provincie bij de uitvoering van het lokaal klimaatbeleid met
het opzetten van verschillende acties zoals de lokale renovatietrajecten, het
vergroenen van speelplaatsen, een groepsaankoop PV-panelen, netwerk
mobipunten.
o Via het omgevingscontract wil de provincie op een flexibele manier inspelen op
lokale noden en haar terreinkennis en expertise in steden of gemeenten inzetten.
Hiervoor werd het vroegere milieucontract uitgebreid tot het omgevingscontract
met een brede waaier aan klimaat- en energie-acties.
Van de gemeenten wordt een actieve medewerking gevraagd bij het opmaken van het mitigatieen adaptatieplan en de uitrol van acties en projecten. Dit niet enkel vanuit de milieudienst, maar
vanuit alle (betrokken) diensten van de gemeente. En niet alleen vanuit het ambtelijke, maar ook
vanuit het bestuurlijke niveau:
o Deelname aan stuurgroep Waasland Klimaatland. Elke gemeente duidt een
ambtelijke en bestuurlijke vertegenwoordiger aan voor deze stuurgroep.
o Voorstel om in elke gemeente een klimaatteam op te starten. De samenstelling
van het klimaatteam kan per gemeente verschillend zijn, maar belangrijk is dat er
verschillende diensten bij betrokken zijn.
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Waasland Klimaatland zal actief op zoek gaan naar projectmiddelen, maar er
wordt ook van de gemeenten verwacht dat er jaarlijks voldoende budget wordt
voorzien voor diverse klimaatacties en -projecten.
Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 14 april 2020 om principieel
akkoord te gaan met de deelname aan het project Waasland Klimaatland en met de ondertekening
van het Burgemeestersconvenant 2030 en om dit ter goedkeuring voor te leggen aan de
gemeenteraad.
De jaarlijkse bijdrage aan Waasland Klimaatland en de opmaak en uitvoering van een klimaatplan
2030 werden opgenomen in het Meerjarenprogramma 2020-2025, goedgekeurd door de
gemeenteraad in zitting van 18 december 2019.
Voor de bijdrage aan Waasland Klimaatland werd een jaarlijks budget voorzien van 14.000 euro
(item 0350-006496900), voor de uitvoering van het klimaatplan jaarlijks 25.000 euro (item 0350002210000).

MONDELINGE TUSSENKOMSTEN:
 Vragen raadslid M.Tokgoz, Groen; antwoorden schepen van leefmilieu L.Peeters.

BESLUIT algemene instemming:
Artikel 1: Neemt deel aan het project ‘Waasland Klimaatland’ gedurende deze beleidsperiode en stort
jaarlijks een projectbijdrage van 14.000 euro aan Interwaas, Lamstraat 113, 9100 Sint-Niklaas
(Ondernemingsnr. Interwaas: BE 0206.460.639, rekeningnr. Interwaas: BE42 09100070 0954).
Artikel 2: Treedt toe tot het ‘Burgemeestersconvenant’ met een joint SECAP, een gezamenlijke
ondertekening van het convenant samen met de andere Wase lokale besturen en neemt kennis van
bijhorende engagementen.
Artikel 3: Komt volgende engagementen na:


De CO2-uitstoot in de gemeente terugdringen en samen met andere Wase gemeenten streven
naar een reductie voor de regio met minstens 40%.



De nodige maatregelen en acties treffen om toekomstige klimaatschokken op te kunnen vangen.



Deelname aan de stuurgroepvergaderingen van Waasland Klimaatland.



Oprichten van een gemeentelijk klimaatteam met de ondersteuning van Interwaas.



Actieve medewerking verlenen, zowel vanuit het bestuur als de administratie, aan het opmaken
van een regionale visie en een regionaal actieplan waarin ook lokale accenten kunnen worden
aangebracht.

Artikel 4: De burgemeester of een vertegenwoordiger worden gemachtigd om het intekenformulier van
het ‘Burgemeestersconvenant’ te ondertekenen. De gezamenlijke ondertekening van de Wase lokale
besturen wordt samen met de deelnemende gemeenten en de provincie Oost-Vlaanderen ingepland dit
najaar.
Artikel 5: Een afschrift van dit besluit en het ondertekenformulier worden bezorgd aan de provincie
Oost-Vlaanderen en aan Interwaas.

O.9 Intergemeentelijke samenwerking - basisprincipes in kader van beheer en onderhoud van riolering
langs gewestwegen - besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,
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REGELGEVING:
 De Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, meer bepaald artikels 119 en 135.
 Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, o.a. artikels 2, 40 en 41.
OVERWEGINGEN:
 Langs gewestwegen zijn rioolbeheerders/gemeenten en AWV partners bij de aanleg en het
beheer van regenwater- en afvalwaterleidingen. In de loop der tijden groeiden tussen de
gemeenten en AWV hierover afspraken die van plaats tot plaats verschillen. Dit zorgt voor veel
onduidelijkheden inzake beheer en onderhoud van deze infrastructuur langs de gewestwegen.
Het is daarom wenselijk om basisprincipes en uniforme afspraken te maken.
 Deze basisprincipes zullen de verantwoordelijkheden in het onderhoud van de
afwateringsinfrastructuur langs gewestwegen verduidelijken. Hierbij wordt gekeken naar de
infrastructuur om de beheerder te bepalen en niet naar het domein. Uitgangspunt is dat de
rioolbeheerder/gemeente de afvalwaterinfrastructuur onderhoudt en AWV de
regenwaterinfrastructuur. In historisch gegroeide situaties waar niet duidelijk is wat
afvalwaterleidingen zijn en wat regenwaterleidingen, bepalen de basisprincipes via een aantal
eenvoudige, makkelijk op het terrein detecteerbare regels wie wat onderhoudt. Zodra de
infrastructuur heraangelegd wordt tot een duidelijk gescheiden stelsel geldt opnieuw het
uitgangspunt. Deze afspraken gelden voor onderhoud. Bij heraanleg en nieuwe aanleg hanteren
we de kostenverdeling voor investeringen waarvoor de omzendbrief OW 98/4 de basis is (zie
bijlage).
 Deze basisprincipes zijn een consensus na overleg met AWV, de rioolbeheerders, meerdere
gemeenten, VVSG, AquaFlanders, MOW en de VMM. De afbakening van deze basisprincipes
werd ook in verschillende districten uitgetest op het terrein in het bijzijn van zowel de
domeinbeheerder als een rioolbeheerder. Ze bleken op het terrein goed te interpreteren.
 De Raad van Bestuur van de VVSG, de directieraad van AWV en AquaFlanders keurden deze
basisprincipes goed.
 De VVSG roept alle gemeenten op om deze basisprincipes te onderschrijven. Bij gemeenten die
hun riolen zelf beheren is hiervoor een gemeenteraadsbeslissing nodig. Bij de gemeenten die
rioolbeheer uitbesteedden aan een intergemeentelijk samenwerkingsverband verloopt de
goedkeuring via de goedkeuringsprocedure tussen het intergemeentelijke
samenwerkingsverband en haar gemeenten.
 Om deze afspraken definitief te bekrachtigen wordt er nog gewerkt aan een overeenkomst. In de
overeenkomst moeten vragen rond eigendomssituatie nog verder uitgeklaard worden. Er is ook
het engagement om bepaalde praktische afspraken verder in detail te regelen. Hierover zal
verder overleg worden georganiseerd.
 De VVSG en AquaFlanders spraken af met AWV dat de toepassing van de basisprincipes op het
terrein kan uitgevoerd worden zonder dat de overeenkomst ondertekend is. We kunnen dit zien
als een soort proefperiode in afwachting van de overeenkomst. De toepassing van de
basisprincipes op het terrein kan ingaan zodra de gemeente via de VVSG aan AWV laat weten dat
ze instapt in de basisprincipes.
 Voor die locaties waar er een ondertekende samenwerkingsovereenkomst bestaat waarin er
afspraken staan over het onderhoud, blijven deze afspraken lopen tot één van de partners vraagt
om over te schakelen op de basisafspraken in deze gemeenteraadsbeslissing. Dan zullen de
overgangstermijnen worden gevolgd bij het omschakelen naar de nieuwe werkwijze.
 De basisprincipes zorgen ten opzichte van de huidige situatie voor een uitwisseling van taken
tussen AWV en de rioolbeheerder/gemeenten in beide richtingen.
 De basisprincipes zorgen ook voor duidelijkheid in verantwoordelijkheid over taken die tot nu
door niemand werden opgenomen.
 De concrete financiële impact zal duidelijk worden als de taakverdeling volledig is
geïnventariseerd en ingetekend op kaart. Ook de intekening op kaart kan een financiële impact
hebben.

27 27 mei 2020

104

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: De gemeenteraad neemt akte van de nota 'basisprincipes in kader van beheer en onderhoud
van riolering langs gewestwegen'. Deze basisprincipes zijn opgenomen als bijlage bij dit besluit. De
gemeenteraad keurt goed dat deze basisprincipes worden toegepast op het terrein. De basisprincipes
worden pas definitief goedgekeurd door een overeenkomst.
Artikel 2: De toepassing van de basisprincipes op het terrein start vanaf het moment dat de gemeente via
de VVSG aan AWV laat weten dat ze instapt in de basisprincipes. Dit met uitzondering van de locaties
waar er ondertekende samenwerkingsovereenkomsten bestaan die het onderhoud regelen. Indien de
gemeente ook voor die locaties wil overschakelen op de basisprincipes, dan neemt de gemeente contact
op met haar contactpersoon bij AWV. Ze spreken dan de overgangstermijnen af (cfr. de
samenwerkingsovereenkomst of cfr. onderling overleg) voor de omschakeling naar de nieuwe werkwijze
op die locaties.
Artikel 3: Dit besluit wordt opgestuurd naar de toezichthoudende overheid en de VVSG vzw (mail aan
info@vvsg.be).

O.10

Stand van zaken in het dossier kunstgrasvelden

De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

Neemt akte van de vraag geagendeerd door raadslid F.Van Erum, Open VLD.
"Stand van zaken in het dossier kunstgrasvelden:


Zijn er al offertes binnen? Wat zijn de prijzen?



Zijn de nominatieve subsidies reeds uitbetaald? Hoeveel?"

Neemt akte van de verdere toelichting tijdens de zitting: Is er reeds een lening afgesloten? Op naam van
wie? Werd er reeds een prijsvraag uitgeschreven?
Schepen van sport en financiën L.De Mey antwoordt dat er verder toelichting komt op de raadscommissie
van juni, gekoppeld ook aan de voorziene wijziging van het meerjarenplan.
De schepen bevestigt dat dan ook het opstalrecht zal worden toegelicht. Tevens komt dan toelichting bij
de nominatieve subsidie.

O.11

Subsidies zomerscholen

De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

Neemt akte van de vraag geagendeerd door raadslid F.Van Erum, Open VLD:
"Kan/zal de gemeente subsidies aanvragen voor de mogelijkheid om zomerscholen te organiseren voor
leerlingen die achterstand hebben opgelopen door de corona-crisis?
Neemt akte van zijn verdere toelichting ter zitting.
Gaat de gemeente hiervoor een aanvraag indienen, i.h.b. in het belang van kwetsbare kinderen.
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Neemt akte van het antwoord van schepen van onderwijs L.De Mey. Het basisonderwijs en secundair
onderwijs in Hamme, (alsook in omliggende gemeenten)is niet van plan zomerscholen in te richten.
Kan de gemeente dit alleen opnemen? Dit is niet haalbaar.
Vraag is ook of net de meest kwetstbare kinderen de zomerschool zouden volgen?

Raadslid F.Van Erum hoopt nog steeds dat er iets uit de bus zou komen.
Schepen L.De Mey stelt vast dat er vermoedelijk, dankzij pre-teaching relatief weinig leerachterstand is,
wat zou kunnen opgevangen worden via specifieke acties begin volgend schooljaar. De meeste scholen
denken in die richting.

O.12

Ruimtelijke ordening en vergunningenbeleid

De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

Neemt akte van de vragen geagendeerd door raadslid A.Onghena, Groen.
Neemt akte van haar toelichting daarbij:
"Wij volgen al een hele tijd ruimtelijke ordening en het vergunningenbeleid met bijzondere aandacht. Een
aantal zaken vallen ons op waarvoor we niet direct een logische verklaring voor hebben. Soms wordt het
advies van de eigen dienst gevolgd, soms ook niet. Soms zelfs worden vergunningen gegeven terwijl een
aantal zaken nog moeten onderzocht worden.
Vorige maand vroeg ik dat de schepen van ruimtelijke ordening een nota zou maken met daarin zijn visie
op hoe de ruimte in Hamme best geordend wordt.
Ruimtelijke ordening is niet alleen belangrijk voor het uitzicht van Hamme maar ook voor ons milieu en
voor onze mobiliteit. Hoe meer open plekken we volbouwen of verharden, hoe minder makkelijk regen
doorsijpelt. Het grondwaterpeil is nu al alarmerend laag. We denken dan ook dat sturende principes hier
op zijn plaats zijn. Hoe meer huizen we laten bouwen ver weg van openbaar vervoer, hoe meer we het
autoverkeer aanmoedigen.
Wanneer zou de schepen klaar zijn met zijn nota zodat die geagendeerd kan worden op de GECORO voor
advies en op de gemeenteraad ter bespreking en ter goedkeuring?"
"Groen vraagt een visienota, die verder kan worden besproken op de gemeenteraad."

Neemt akte van de antwoorden van schepen van ruimtelijke ordening J.De Graef:


m.b.t. de waterdoorlatende oppervlakten: worden opgelegd via vergunningen;



m.b.t. inbreiding en open ruimte; aansluitend bij het coalitieakkoord (geen
woonuitbreidingsgebieden meer aansnijden - de nadruk leggen op inbreiding;



nieuwe woon- en samenlevingsvormen worden bevorderd;



activeringsbeleid voor gebruik van onbebouwde kavels;



ruimte om te groeien voor KMO's;



specifieke acties voor ruimtelijke ordening;



uitwerking RUP rond meergezinswoningen;



m.b.t. de GECORO;
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Er komt geen aparte nota. Het coalitieakkoord is hier dienstig als nota.

Aanvullende vragen van raadslid A.Onghena, bij het aansnijden van open ruimtes, bij de logica in het
gevoerde vergunningsbeleid.

Reactie schepen De Graef i.v.m. het begrip "open ruimte". Inzake omgevingsvergunningen, dient het
eigendomsrecht te worden gerespecteerd, evenwel afgetoetst aan het algemeen belang.
Bedoeling is braakliggende terreinen in de woonkernen wel aan te snijden.

Reactie van schepen van leeflmilieu L.Peeters bij de toekomstige verplichtingen bij hemelwaterplannen,
droogteplannen, wateroverlastplannen... Dit wordt in bepaalde gevallen later intergemeentelijk
aangepakt. Ook een hitteplan staat op stapel.

Opmerking raadslid F.Van Erum, Open VLD, bij de (vermoedelijke) onderbreking van de audio-opname.
Liverstreamen zou hier een oplossing kunnen voor zijn.

O.13

Exitstrategie voor de lokale dienstverlening

De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

Neemt akte van de vragen aangebracht door raadslid G.Verbeke, Groen.
Neemt akte van zijn toelichting daarbij:
"Gezien we op de commissie deze week niks vernamen rond de exitstrategie voor de lokale
dienstverlening en deze er schijnbaar wel zou zijn, hadden we graag op de gemeenteraad antwoord
gekregen op onderstaande vragen die we hierover hebben.

Hoe ziet die lokale exitstrategie er uit om terug te keren naar de normale dienstverlening?
Zal verdere ondersteuning naar de diensten van WZC en scholen nog mogelijk zijn binnen die strategie?
Werden bepaalde fases versneld ingevoerd tov de oorspronkelijke planning?
Op welke wijze en met welke timing werd dit gecommuniceerd naar het personeel?
Is er reeds voldoende beschermend materiaal aanwezig voor op alle diensten terug te keren naar een
normale dienstverlening (mondmaskers, handschoenen, handgel, plexiglas in alle spreekruimtes en/of
aan balies…)?

Op de commissie van vorige maand werd beloofd om deze maand een overzicht te geven van alle
relevante punten uit de verslagen van de veiligheidscel. Het lijkt ons onmogelijk dat er geen relevante
punten besproken werden. Graag nu dit overzicht."

Neemt akte van het antwoord van burgemeester H.Vijt:


De verslagen van de veiligheidscel zitten thans in de bestanden bij Teams.
Zoals eerder gezegd: het logboek kan niet worden ververspreid, wel verslag daaruit.
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Wat betreft de exitstrategie voor de diensten: zit vervat in een tweetal dienstnota's (regelingen
met ingang van 11 mei, en met ingang van 18 mei). De gemeente moet immers de
dienstverlening verzekeren. Daarbij werden adviezen ingewonnen bij de veiligheidscel; werden
veiligheidsinstructies voorzien, werd hygiënisch materiaal voorzien; vergaderzalen werden
herschikt; ondertussen deed ook de preventieadviseur een rondgang om alles na te kijken.
Dit alles is gebaseerd op de generieke nota...
Dit om de veiligheid van personeel en bezoekers maximaal te waarborgen.
De belangrijkste stukken zullen via e-notulen ter beschikking worden gesteld.



Toelichting bij de werking van het WZC, en personeel uit andere diensten (o.m. de bib) die naar
daar werden gestuurd als extra ondersteuning.



Wat betreft de scholen wachten we ook nog op de besluiten van de federale overheid.



Het college werkt aan een plan om na te kijken wat de gemeente kan betekenen in het postcoronatijdperk. Bedoeling is dit ook aan de volgende raadscommissie voor te leggen.

Vragen van raadslid G.Verbeke bij de communicatie hier rond naar het personeel toe. De termijn voor
uitvoering, voor het personeel, was le kort om zich gezinsmatig te kunnen voorbereiden. Tevens vragen
bij de beschikbaarheid plexiglas.

Burgemeester H.Vijt deelt mee dat er op vraag nog plexiglas beschikbaar is.
Wat betreft de communicatie op korte termijn naar het personeel toe: het personeel wist sowieso dat het
ter beschikking moest blijven, dat men vrij snel kon worden teruggeroepen voor de gewone, of voor
andere taken.
Alles ging inderdaad snel, gekoppeld aan de federale regelgeving, maar als openbare dienst moeten wij
voldoen aan de verwachtingen van de bevolking.

Raadslid G.Verbeke vindt het toch soms moeilijk om op dergelijke termijn alles geregeld te krijgen op
gezinsvlak.

Burgemeester H.Vijt wijst erop dat het bestuur zich al sedert het begin van de crisis sociaal opstelde t.a.v.
het personeel: zo werd niemand in technische werkloosheid gestuurd.

De heer raadsvoorzitter verklaart de zitting gesloten.
N.B.: Volgende stukken werden ter beschikking gesteld van de raadsleden:
-Intergem – presentatie info aan gemeenteraadsleden – april 2020
-Verko – nieuwsbrief – beslissingen raad van bestuur 2020-04
-DDS – nieuwsbrief – beslissingen raad van bestuur 2020-04
-DDS – nieuwsbrief – beslissingen raad van bestuur 2020-05
-De Lijn – verslag van het college van commissarissen en revisoren
Gedaan te Hamme in zitting als ten hoofde.

Namens de gemeenteraad:

André Reuse
algemeen directeur

Jan Laceur
raadsvoorzitter
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