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NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING
VAN 09/09/2020
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, François Van den Broeck, Tom Vermeire, André Raemdonck, Jan
Rosschaert, Frans Van Gaeveren, 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: An Geerinck, Tom Waterschoot, Nadia Dhooghe, gemeenteraadsleden

De heer raadsvoorzitter opent de zitting.
Neemt akte van een mededeling van burgemeester H.Vijt, met een update van de thans stijgende
coronacijfers in de gemeente, en toelichting bij de opvolging door de gemeentelijke veiligheidscel en het
Agentschap Zorg en Gezondheid.
Daarvan zal een persmededeling worden verspreid.

OPENBAAR

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

Keurt het proces-verbaal van 17 juni 2020 met algemene instemming goed.

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 Kim Peelman (gemeenteraadslid sinds 3 januari 2019) diende haar ontslag schriftelijk
in bij de voorzitter van de gemeenteraad op 11 augustus 2020.
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AKTENAME:
Enig artikel: De gemeenteraad neemt akte van het ontslag van mevrouw Kim Peelman als
gemeenteraadslid.

N.B. Raadsvoorzitter J.Laceur dankt voormalig raadslid Kim Peelman voor haar inzet en samenwerking
afgelopen periode. Hij wenst haar het beste toe.

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 Kim Peelman in raadszitting van heden, komt dit mandaat vrij.
 Conform de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen is de 1ste opvolger van mevrouw
Peelman de heer François van den Broeck, die bevestigde dit mandaat te zullen opnemen.
 Uit het onderzoek van de geloofsbrieven van de heer Van den Broeck 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 den Broeck
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 François Van den Broeck voldoet
aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden.
Artikel 2: De heer Van den Broeck legt de volgende eed af in handen van de gemeenteraadsvoorzitter: 'Ik
zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen'.
Artikel 3: De heer Van den Broeck is wettelijk geïnstalleerd als gemeenteraadslid.

Raadslid F.Van den Broeck vervoegt de zitting.
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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:
o artikel 6§4, dat de verplichting tot het bepalen van de rangorde van
gemeenteraadsleden vaststelt,
o artikel 6§7, dat bepaalt dat opvolgers die na de installatievergadering als
gemeenteraadslid worden geïnstalleerd in volgorde van eedaflegging hun rang
innemen.
OVERWEGINGEN:
 Mevrouw Kim Peelman nam ontslag als gemeenteraadslid, waarvan de gemeenteraad in zitting
van heden akte nam.
 De heer François Van den Broeck werd in gemeenteraadszitting van heden als gemeenteraadslid
geïnstalleerd.
 De laatste rangorde werd laatst vastgelegd in gemeenteraadszitting van 19 februari 2020 en
wordt aldus opnieuw vastgesteld. De heer Van den Broeck komt, conform artikel 6§ van het
decreet lokaal bestuur op plaats 27 - reeds opgebouwde anciënniteit uit eventuele voorgaande
legislaturen mag niet in aanmerking genomen worden. Aldus ziet de rangorde er als volgt uit.
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
KETELS Jan
23
ROSSCHAERT Jan
24
DHOOGHE Nadia
25
VAN ERUM Frank
26
VERBEKE Gilles
27
VAN DEN BROECK François
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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

KETELS Jan

23

ROSSCHAERT Jan

24

DHOOGHE Nadia

25

VAN ERUM Frank

26

VERBEKE Gilles

27

VAN DEN BROECK François

9 september 2020

152

O.5 Opvolgingsrapport - Meerjarenplan - aktename
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder de artikelen 177 en 263.
OVERWEGINGEN:
 De financieel directeur dient te rapporteren aan de gemeenteraad.
 De aktename door het college van burgemeester en schepenen van het rapport op 1 september
2020.

AKTENAME:
Artikel 1: Neemt akte van de thesaurietoestand en voortgangsrapportering per 31 juli 2020.
Artikel 2: Afschrift van het rapport wordt ter beschikking gesteld aan de algemeen directeur.

O.6 Coronacrisis - besluit burgemeester 09/07/2020 inzake horeca en evenementen - bekrachtiging
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 De Nieuwe Gemeentewet, in het bijzonder:
o Artikel 133 dat bepaalt dat de burgemeester de gemeenteraad informeert over de aan
hem bij wet toegewezen uitgeoefende bevoegdheden en dat dit artikel rechtsgrond
geeft aan een tijdelijke politieverordening.
o Artikel 134§1 dat bepaalt dat de burgemeester in uitzonderlijke, hoogdringende
omstandigheden politieverordeningen kan opmaken in plaats van de gemeenteraad en
dat dergelijke verordening bekrachtigd dient te worden op de eerstvolgende raad.
o Artikel 135§2 met betrekking tot het uitoefenen van bevoegdheden inzake gezondheid,
veiligheid en rust en dat dit artikel rechtsgrond geeft aan een tijdelijke
politieverordening.
 Het besluit van de burgemeester van 9 juli 2020 getiteld 'Heropening horeca-aangelegenheden –
inkijk en uitbreiding terrasactiviteiten - evenementen'.
OVERWEGINGEN:
 Op deze gemeenteraad staan enkele burgemeestersbesluiten geagendeerd inzake corona. De
burgemeester heeft de bevoegdheid om dergelijke besluiten uit te vaardigen, wanneer deze
hoogdringend zijn en er geen tijd meer is om een gemeenteraadszitting af te wachten. Dergelijke
besluiten dienen dan wel bekrachtigd te worden op de eerstvolgende gemeenteraad. Enkele van
deze besluiten werden echter reeds aangepast middels een later genomen besluit, of zelfs door
een ministerieel besluit. Om formeel in orde te zijn dienen deze echter nog steeds bekrachtigd te
worden.
 Het besluit van de burgemeester van 9 juli 2020 getiteld 'Heropening horeca-aangelegenheden –
inkijk en uitbreiding terrasactiviteiten - evenementen': dit besluit breidde het vorige besluit van
5 juni 2020 (dat gericht was op de horeca - geagendeerd op gemeenteraad juni) uit met de
doelgroep 'evenementen':
o respecteren sluitingsuur
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o

opvolgen hogere richtlijnen met eventueel stopzetting evenement bij niet naleving
beperking inkijk na sluiting vermijden

BESLUIT met algemene instemming:
Enig artikel: De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van de burgemeester van 9 juli 2020 betreffende
'Heropening horeca-aangelegenheden – inkijk en uitbreiding terrasactiviteiten - evenementen'.

O.7 Coronacrisis - besluit burgemeester 17/07/2020 inzake mondmaskers - bekrachtiging
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 De Nieuwe Gemeentewet, in het bijzonder:
o Artikel 133 dat bepaalt dat de burgemeester de gemeenteraad informeert over de aan
hem bij wet toegewezen uitgeoefende bevoegdheden en dat dit artikel rechtsgrond
geeft aan een tijdelijke politieverordening.
o Artikel 134§1 dat bepaalt dat de burgemeester in uitzonderlijke, hoogdringende
omstandigheden politieverordeningen kan opmaken in plaats van de gemeenteraad en
dat dergelijke verordening bekrachtigd dient te worden op de eerstvolgende raad.
o Artikel 135§2 met betrekking tot het uitoefenen van bevoegdheden inzake gezondheid,
veiligheid en rust en dat dit artikel rechtsgrond geeft aan een tijdelijke
politieverordening.
 Het besluit van de burgemeester van 17 juli 2020: 'Coronacrisis - verplichting tot het dragen van
mondmaskers'.
OVERWEGINGEN:
 Op deze gemeenteraad staan enkele burgemeestersbesluiten geagendeerd inzake corona. De
burgemeester heeft de bevoegdheid om dergelijke besluiten uit te vaardigen, wanneer deze
hoogdringend zijn en er geen tijd meer is om een gemeenteraadszitting af te wachten. Dergelijke
besluiten dienen dan wel bekrachtigd te worden op de eerstvolgende gemeenteraad. Enkele van
deze besluiten werden echter reeds aangepast middels een later genomen besluit, of zelfs door
een ministerieel besluit. Om formeel in orde te zijn dienen deze echter nog steeds bekrachtigd te
worden.
 Het besluit van de burgemeester van 17 juli 2020 getiteld 'Coronacrisis - verplichting tot het
dragen van mondmaskers' verplichtte bezoekers van lokale kermissen, de lokale rommelmarkt
en de zaterdagmarkt tot dragen van mondmaskers.

BESLUIT met algemene instemming:
Enig artikel: De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van de burgemeester van 17 juli 2020 betreffende
'Coronacrisis - verplichting tot het dragen van mondmaskers'.
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O.8 Coronacrisis - besluit burgemeester 27/07/2020 inzake mondmaskers en evenementen bekrachtiging
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 De Nieuwe Gemeentewet, in het bijzonder:
o Artikel 133 dat bepaalt dat de burgemeester de gemeenteraad informeert over de aan
hem bij wet toegewezen uitgeoefende bevoegdheden en dat dit artikel rechtsgrond
geeft aan een tijdelijke politieverordening.
o Artikel 134§1 dat bepaalt dat de burgemeester in uitzonderlijke, hoogdringende
omstandigheden politieverordeningen kan opmaken in plaats van de gemeenteraad en
dat dergelijke verordening bekrachtigd dient te worden op de eerstvolgende raad.
o Artikel 135§2 met betrekking tot het uitoefenen van bevoegdheden inzake gezondheid,
veiligheid en rust en dat dit artikel rechtsgrond geeft aan een tijdelijke
politieverordening.
 Coronacrisis - politiebesluit burgemeester van 27 juli 2020 betreffende het invoeren van een
mondmaskerverplichting op publiek druk bezochte plaatsen en het verbieden van evenementen
op het grondgebied van de gemeente Hamme.
OVERWEGINGEN:
 Op deze gemeenteraad staan enkele burgemeestersbesluiten geagendeerd inzake corona. De
burgemeester heeft de bevoegdheid om dergelijke besluiten uit te vaardigen, wanneer deze
hoogdringend zijn en er geen tijd meer is om een gemeenteraadszitting af te wachten. Dergelijke
besluiten dienen dan wel bekrachtigd te worden op de eerstvolgende gemeenteraad. Enkele van
deze besluiten werden echter reeds aangepast middels een later genomen besluit/hogere
regelgeving. Om formeel in orde te zijn dienen deze echter nog steeds bekrachtigd te worden.
 Coronacrisis - politiebesluit burgemeester van 27 juli 2020 betreffende het invoeren van een
mondmaskerverplichting op publiek druk bezochte plaatsen en het verbieden van evenementen
op het grondgebied van de gemeente Hamme.
 Dit besluit breidde het besluit van 17 juli verder uit inzake het dragen van mondmaskers: het
dragen van een mondmasker werd verplicht op drukke openbare plaatsen waar de social
distancing van 1,5 meter niet kan gegarandeerd worden. Met uitzondering van kinderen onder
de 12 jaar. Dergelijke regelgeving werd ook reeds van hogerhand ingevoerd.
 Alle evenementen worden verboden. Voor sportactiviteiten en wedstrijden wordt geen publiek
toegelaten. Bij twijfel wordt een aanvraag voorgelegd aan de gemeentelijke veiligheidscel.
Aanvragen dienen dus tijdig (10 werkdagen voor de geplande datum) gericht aan het
gemeentebestuur. De gemeentelijke veiligheidscel zal hierover dan een advies uitbrengen aan de
burgemeester die uiteindelijk een beslissing zal nemen.

BESLUIT met algemene instemming:
Enig artikel: De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van de burgemeester van 27 juli 2020 betreffende
'Coronacrisis - politiebesluit burgemeester van 27 juli 2020 betreffende het invoeren van een
mondmaskerverplichting op publiek druk bezochte plaatsen en het verbieden van evenementen op het
grondgebied van de gemeente Hamme'.
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O.9 Coronacrisis - besluit burgemeester 27/08/2020 betreffende de maatregelen op het grondgebied
van de gemeente Hamme tegen het coronavirus - bekrachtiging
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 De Nieuwe Gemeentewet, in het bijzonder:
o Artikel 133 dat bepaalt dat de burgemeester de gemeenteraad informeert over de aan
hem bij wet toegewezen uitgeoefende bevoegdheden en dat dit artikel rechtsgrond
geeft aan een tijdelijke politieverordening.
o Artikel 134§1 dat bepaalt dat de burgemeester in uitzonderlijke, hoogdringende
omstandigheden politieverordeningen kan opmaken in plaats van de gemeenteraad en
dat dergelijke verordening bekrachtigd dient te worden op de eerstvolgende raad.
o Artikel 135§2 met betrekking tot het uitoefenen van bevoegdheden inzake gezondheid,
veiligheid en rust en dat dit artikel rechtsgrond geeft aan een tijdelijke
politieverordening.
 Het besluit van de burgemeester van 27 augustus 2020 betreffende de maatregelen op het
grondgebied van de gemeente Hamme tegen het coronavirus.
OVERWEGINGEN:
 Het vermelde besluit van de burgemeester van 27 augustus 2020 bevat maatregelen
(versoepelingen) omtrent:
o mondmaskers (verplichting blijft)
o sportactiviteiten en -wedstrijden (toeschouwers toegelaten vanaf 1 september)
conform de protocollen van de sportfederaties),
o kermissen (toegelaten vanaf 1 september),
o culturele activiteiten (mogen opnieuw georganiseerd worden vanaf 1 september).
 Het besluit vervangt de besluiten van de burgemeester van 17 juli 2020 betreffende de
verplichting tot het dragen van mondmaskers en 27 juli 2020 betreffende het invoeren van een
mondmaskerplicht op publieke druk bezochte plaatsen en het verbieden van evenementen op
het grondgebied van de gemeente Hamme.

BESLUIT met algemene instemming:
Enig artikel: De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van de burgemeester van 27 augustus 2020
betreffende de maatregelen op het grondgebied van de gemeente Hamme tegen het coronavirus.

O.10
Coronacrisis - besluit burgemeester 03/09/2020 inzake gemeente en OCMW-bestuursorganen opheffing burgemeestersbesluiten - bekrachtiging
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 De Nieuwe Gemeentewet, in het bijzonder:
o Artikel 133 dat bepaalt dat de burgemeester de gemeenteraad informeert over de aan
hem bij wet toegewezen uitgeoefende bevoegdheden en dat dit artikel rechtsgrond
geeft aan een tijdelijke politieverordening.
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Artikel 134§1 dat bepaalt dat de burgemeester in uitzonderlijke, hoogdringende
omstandigheden politieverordeningen kan opmaken in plaats van de gemeenteraad en
dat dergelijke verordening bekrachtigd dient te worden op de eerstvolgende raad.
o Artikel 135§2 met betrekking tot het uitoefenen van bevoegdheden inzake gezondheid,
veiligheid en rust en dat dit artikel rechtsgrond geeft aan een tijdelijke
politieverordening.
Besluit van de burgemeester van 3 september 2020 betreffende gemeente en OCMW bestuursorganen - opheffing burgemeestersbesluiten.

OVERWEGINGEN:
 Het vermelde besluit van de burgemeester van 3 september 2020 inzake de bestuursorganen
voert terug het fysiek vergaderen van de bestuursorganen in alsook het toelaten van publiek in
de publieke zittingen.

BESLUIT met algemene instemming:
Enig artikel: De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van de burgemeester van 3 september 2020
betreffende gemeente en OCMW - bestuursorganen - opheffing burgemeestersbesluiten.

O.11

Tijdelijke politieverordening veiligheid Ronde van Vlaanderen - goedkeuring - besluit

De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 De wet betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg,
gecoördineerd door het KB van 16 maart 1968.
 Het KB van 28 juni 2019 tot reglementering van de wielerwedstrijden en van de alleterreinwedstrijden.
 De omzendbrief OOP 45 ter begeleiding van het KB van 28 juni 2019 tot reglementering van de
wielerwedstrijden en van de alle-terreinwedstrijden.
 Het KB van 10 augustus 1998 art. 7 § 2, 1° houdende de oprichting van de Commissies voor
Dringende Geneeskundige Hulpverlening.
 De wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en bijhorende
Koninklijke besluiten tot uitvoering van deze wet.
 De omzendbrief 22 juli 2014 waarbij uitleg verschaft wordt bij deze regelgeving aangaande de
gemeentelijke administratieve sancties.
 De nieuwe gemeentewet, meer bepaald de artikelen 119, 119bis en art. 135 § 2.
 Artikel 21 en 22 van de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen.
 De omzendbrief OOP 30ter waarbij uitleg verschaft wordt bij de wijziging van artikel 119bis van
de nieuwe gemeentewet krachtens de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen.
 Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017.
 Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.
OVERWEGINGEN:
 De gemeenteraad kan voorzien in een politieverordening waarin de overtredingen zijn
opgenomen die hij strafbaar wenst te houden op het grondgebied van de gemeente.
 Artikel 2, §1, van de wet van 24 juni 2013 betreffende gemeentelijke administratieve sancties
laat aan de gemeenteraad de keuzevrijheid politiestraffen of administratieve sancties te bepalen
voor overtredingen van zijn reglementen of verordeningen.
 In het kader van de bestrijding van het coronavirus covid 19 is het lokaal bestuur genoodzaakt
om uitzonderlijke maatregelen te treffen om dergelijke samenscholingen te voorkomen.
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BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: Om de Ronde van Vlaanderen 2020 beheersbaar te houden kan de burgemeester op basis van
een risico-analyse, rekening houdend met de verwachte volkstoeloop op bepaalde plaatsen en de aard
van het terrein, op voorhand een gebied als veiligheidszone definiëren, ten einde de openbare rust,
veiligheid en gezondheid beter te kunnen beheersen. Een veiligheidszone is een duidelijk afgebakend
gebied waar bijkomende veiligheidsmaatregelen noodzakelijk zijn omwille van het aantal mensen, de
beperkte mobiliteit, de beschikbare ruimte,…
Artikel 2: Het organiseren van evenementen of bijkomende commerciële activiteiten is verboden in de
veiligheidszone.
Artikel 3: De burgemeester kan op basis van een risico-analyse de toegang tot bepaalde zones langs het
parcours verbieden voor het publiek of het aantal mensen beperken, wanneer de geldende regels inzake
social distancing niet gegarandeerd kunnen worden.
Artikel 4: In het kader van de bestrijding van het coronavirus covid 19 zijn de normen bepaald in het
Ministerieel Besluit van 30 juni 2020 en zijn latere aanpassingen, de leidraad om concrete
beschermingsmaatregelen af te toetsen. De generieke gidsen en protocollen voor sportmanifestaties,
horeca en evenementen zijn van toepassing. Daarnaast en onverminderd zijn algemene bevoegdheid in
het kader van de openbare orde, hanteert de burgemeester de volgende besluiten als normatief kader:


het algemeen politiereglement, goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 juni 2014

Artikel 5: Overtredingen op de bepalingen van artikel 2 en 3 van deze verordening zullen worden bestraft
met een administratieve geldboete van maximum 350 euro. Overtredingen op de bepalingen van het
ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het
coronavirus COVID-19 te beperken, zullen bestraft worden overeenkomstig de daarin opgenomen
strafbepalingen.
Artikel 6: Deze verordening wordt bekendgemaakt zoals voorgeschreven in het decreet lokaal bestuur.

O.12

Sociaal woonbeleidsconvenant - goedkeuring - besluit

De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid.
 Collegebeslissing van 25/08/2020 om een convenant af te sluiten.
 Directieraadsbesluit van de Zonnige Woonst (13/01/2020) waarin beslist werd, indien VMSW
een oproep zou lanceren, een convenant af te sluiten voor bijkomende sociale woningen,
specifiek voor het project Tasibel.
OVERWEGINGEN:
 Elke gemeente of stad krijgt een bindend sociaal objectief (BSO) opgelegd voor onder meer het
realiseren van een aantal sociale huurwoningen. De gemeente Hamme heeft zijn BSO wat betreft
huurwoningen reeds behaald. Indien de gemeente (sociale huisvestingsmaatschappij) zich wil
engageren om meer sociale huurwoningen te realiseren, zal alleen op overheidsfinanciering
kunnen gerekend worden indien er een sociaal woonbeleidsconvenant (SWBC) wordt afgesloten
waarin het aantal bijkomende sociale huurwoningen bepaald wordt. De minister van wonen
biedt daarom de mogelijkheid aan de gemeente om een SWBC voor de periode 2020-2023 af te
sluiten. Als voorbereiding op het afsluiten van een sociaal woonbeleidsconvenant vroeg de
VMSW naar het aantal bijkomende sociale huurwoningen dat de gemeente Hamme wenst op te
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nemen. Dat aantal werd gestaafd aan de hand van een overzicht met een of meerdere
verrichting(en) in overleg met de sociale huisvestingsmaatschappij.
De VMSW onderzocht alle aanvragen van de Vlaamse gemeenten, in samenspraak met WonenVlaanderen en het kabinet van de Vlaamse minister van Wonen.
De Vlaamse maatschappij voor sociaal wonen, Wonen-Vlaanderen en het kabinet Wonen
onderzochten deze aanvraag en beslisten dat er een convenant kan afgesloten worden voor 79
bijkomende huurwoningen die kunnen gerealiseerd worden in de periode 2020- 2023. Als eerder
het aantal bereikt is kan de gemeente een nieuw convenant afsluiten, indien de VMSW een
oproep zou lanceren, en hoeft ze niet te wachten tot de duur van het huidig convenant
verstreken is.
De gemeente Hamme behaalde reeds het bindend sociaal objectief wat betreft sociale
huurwoningen en wenst nog meer sociale huurwoningen te realiseren. Dit in het bijzonder voor
de realisatie van de site Tasibel.

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: Goedkeuring te verlenen voor het afsluiten van een sociaal woonbeleidsconvenant voor de
periode 2020-2023.
Artikel 2: Een ondertekend exemplaar in tweevoud terug te sturen naar de Vlaamse maatschappij voor
sociaal wonen.

O.13

Recht van opstal - Sportpleinstraat - vaststellen voorwaarden - besluit

De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 41 en 42 met
betrekking tot de bevoegdheden van de gemeenteraad.
 Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 7 april 2020 waarbij het kantoor
van notaris Flies - De Jonghe wordt aangesteld als instrumenterend notaris voor de opmaak van
de akte "recht van opstal voetbalterreinen Sportpleinstraat".
 Beslissing van de gemeenteraad van 17 juni 2020 tot bepaling van de nominatieve subsidies,
waarbij een investeringssubsidie werd toegekend onder voorwaarden van 1.000.000 euro aan
KFCVW Hamme voor de realisatie van 2 kunstgrasvelden.
 Het ontwerp van akte voor het recht van opstal, opgemaakt door notaris Flies.
 Het ontwerp van convenant voor het gebruik van de kunstgrasvelden.
 Het opmetingsplan van GCV Warnet, landmeter Marcel Van Mele, dd. 6 april 2020.
 Het kadastraal plan met kadastrale leggers van de voetbalterreinen, eigendom van de gemeente
Hamme.
 Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 9 juni 2020 tot het verlenen van
een omgevingsvergunning aangevraagd door Marcel Van Mele, voor de aanleg kunstgras op
voetbalterrein en voorbereidende werken; vellen van bomen op de percelen kadastraal gekend
als afdeling 1 sectie A nrs. 166002, 1661A, 1662A4, 1666€, 1667A, 1668A, 1669B, 1670E en
1670P.
OVERWEGINGEN:
 De gemeente heeft voetbalterreinen in eigendom, gelegen in de Sportpleinstraat. Deze velden
worden bespeeld door KFC Vigor Wuitens Hamme (KFC VWH). De achterliggende terreinen
bevinden zich in een erbarmelijke staat. KFC Vigor Wuitens Hamme wou deze toestand
verbeteren om de pleinen rendabeler te maken zodat er meer kon op gesport worden. Op
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enkele voetbalterreinen zullen kunstgrasvelden worden aangelegd. De werken zullen uitgevoerd
worden in naam en voor rekening van KFC Vigor Wuitens Hamme. Dat de terreinen eigendom
zijn van de gemeente wil zeggen dat er een recht van opstal moet worden afgesloten zodat KFC
Vigor Wuitens Hamme werken kan uitvoeren op grond die niet van hen was.
Het recht van opstal heeft een duurtijd van 15 jaar en wordt afgesloten voor een jaarlijkse
vergoeding van een symbolische euro.
KFC Vigor Wuitens krijgt niet de exclusiviteit om de kunstgrasvelden te bespelen. Er wordt een
convenant opgemaakt waarin de voorwaarden opgelegd worden zodat ook andere verenigingen
de terreinen kunnen gebruiken.
Zowel het recht van opstal als de convenant de voorwaarden zijn tot het bekomen van de
investeringssubsidie voor de aanleg van 2 kunstgrasvelden.
Schepen J.De Graef licht toe dat voormelde akte recht van opstal wordt aangevuld met een
bepaling waarbij de rechten van TMVW/Farys, meer bepaald bestendiging van en
toegankelijkheid naar de ondergrondse toevoerleiding Asse-St.Niklaas voor waterbedeling,
worden gewaarborgd.
Op voorstel van raadslid F.Van Gaeveren, Open VLD en na bespreking in de raad met de
bevoegde schepenen, worden volgende aanpassingen ingelast in de bijgevoegde convenant:
-in het 5de punt: "vergoeding per avond (...) van 100 euro exclusief BTW";
-aan het laatste punt toevoeging van ", mits goedkeuring door de gemeenteraad."

STEMMING: Met 19 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,
François Van den Broeck, Tom Vermeire, André Raemdonck, Jan Rosschaert, Frans Van Gaeveren, Henri
Peelman, Frank Van Erum, Christel Vanhoyweghen), 5 onthoudingen (Agnes Onghena, Mustafa Tokgoz,
Gilles Verbeke, Leo Van der Vorst, Mario Michils)

BESLUIT
Artikel 1: Het recht van opstal goed te keuren aan KFC Vigor Wuitens voor de twee oefenterreinen, een
jeugdterrein, gelegen Sportpleinstraat/Verbindingstraat/N41 om kunstgrasvelden en een zone in
kunststofmat aan te leggen op de percelen vervat in het opmetingsplan opgemaakt door GCV Warnet,
landmeter Marcel Van Mele op 6 april 2020, gekadastreerd, Hamme, 1° afdeling, Sie A delen van nrs.
1660L2, 1661A en 1662A en nummers 1666C, 1667A, 1668A, 1670E, 1667B en 1660G2, voor een termijn
van 15 jaar tegen een jaarlijkse vergoeding van een symbolische euro, volgens de voorwaarden vervat in
het ontwerp van administratieve akte, geviseerd als bijlage aan dit besluit.
Artikel 2: Aansluitend de convenant voor gebruik terreinen goed te keuren, geviseerd als bijlage aan dit
besluit.
Artikel 3: Een afschrift van dit besluit over te maken aan notaris Flies uit Hamme en de financiële dienst.

O.14

Verkoop bouwgronden - Vermaakstraat - vaststellen voorwaarden - besluit

De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 41 en 42 met
betrekking tot de bevoegdheden van de gemeenteraad.
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Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 8 april 2014 waarbij het kantoor
van notaris Ide wordt aangesteld als instrumenterend notaris voor de verkoop van de loten in de
gemeentelijke verkaveling “Vermaakstraat”.
Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 8 april 2014 waarbij
verkavelingsakte voor de verkoop van de loten in de gemeentelijke verkaveling “Vermaakstraat”
en de algemene verkoopsvoorwaarden werd goedgekeurd.
Het kadastraal plan met het perceel Hamme, 1° afdeling, sie A nr. 2.093w, met een oppervlakte
van 4.914m².
Het verkavelingsplan samen met de verkavelingsvergunning, goedgekeurd door het college van
burgemeester en schepenen op 4 oktober 2014.
Het schattingsverslag voor de gemeentelijke loten in de Vermaakstraat, opgemaakt door
Martens Consulting BVBA uit Hamme.
De verkoopsovereenkomst, afgesloten tussen het gemeentebestuur en Potrell uit Izegem.
Het ontwerp van akte voor de verkoop van de gemeentelijke loten, opgemaakt door het kantoor
notaris Flies.

OVERWEGINGEN:
 De gemeente heeft een verkaveling gerealiseerd op de site van het oude gemeentemagazijn in
de Bunt- en Rietstrat. De verkaveling houdt in, 13 loten van de gemeente, 2 loten deels van de
gemeente en de HIM, 4 loten van de HIM (zijn reeds verkocht en bebouwd) en 1 lot voor
garages, ook eigendom van de HIM.
 De loten liggen al een tijdje te koop en nu heeft een bouwfirma zich akkoord verklaard al de
bouwloten voor de woningen (15) aan te kopen tegen het bedrag vastgesteld in het
schattingsverslag nl 1.265.388,36 euro.

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: De verkoop van de gemeentelijke gronden in de Vermaakstraat goed te keuren, gekend ten
kadaster als Hamme, 1° afdeling, Sie A nr. 1° afdeling, sie A nr. 2.093w, met een oppervlakte van 4.914m²
, volgens het verkavelingsplan voor een bedrag van 1.265.388,36 euro en volgens de voorwaarden vervat
in de administratieve akte, die als bijlage wordt geviseerd.
Artikel 2: De raadsvoorzitter draagt in dit dossier zijn bevoegdheid tot ondertekening van de
administratieve akte voor de verkoop van de gronden in de Vermaakstraat over aan de heer Herman Vijt,
burgemeester.
Artikel 3: Een afschrift van dit besluit over te maken aan de gemeentelijke dienst financiën en aan notaris
Ide.

O.15
Uitbreiding van de huidige aansluiting bij Intergem voor de activiteit 'Fluvius Net' goedkeuring - besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 De statuten van Intergem waarbij in de doelomschrijving expliciet vermeld wordt dat ze bevoegd
is voor “het ter beschikking stellen en exploiteren van capaciteit met het oog op data- en
aanverwante communicatie op (kabel)netten en installaties, en de opslag en de beveiliging van
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deze data ten behoeve van de deelnemers die daartoe een uitdrukkelijke beslissing hebben
genomen, en binnen het toegestane wettelijke en contractuele kader”.
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, inzonderheid Deel III, Titel III
betreffende de Intergemeentelijke samenwerking.

OVERWEGINGEN:
 De gemeente Hamme neemt voor de activiteit ‘distributienetbeheer elektriciteit en gas’ deel aan
de opdrachthoudende vereniging Intergem.
 Intergem doet voor de uitvoering van haar activiteiten en de daarmee verband houdende
openbaredienstverplichtingen een beroep op de werkmaatschappij Fluvius System Operator CV
met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle.
 In het kader van de vermelde statutaire doelomschrijving heeft Intergem een aanbod gecreëerd
voor haar deelnemers, m.n. ‘Fluvius Net’ bestaande uit dataverbindingen, vaste telefonie,
internetverkeer en -toegang en desgevallend Free WiFi.
 De toelichting van het Fluvius Net aanbod zoals voorgesteld aan (een delegatie van) het college
van burgemeester en schepenen op 2 juli 2020 en de ermee gepaard gaande offerte (toelichting
Telecomscan/dossier).
 De vermelde toelichting en de offerte voor ‘Fluvius Net’ waarbij de gemeente voor haar interne
datacommunicatie, vaste telefoniediensten en internetverkeer en -toegang, beroep kan doen
op ‘Fluvius Net’ en waarbij de gemeente een aanzienlijk financieel voordeel en voordeel in
bandbreedte realiseert ten opzichte van haar actuele situatie op het vlak van datacommunicatie,
telefonie- en internetverkeer.
 Na grondig vergelijkend onderzoek overeenkomstig artikel 420 van het Decreet 22 december
2017 over het lokaal bestuur, tussen de reële beheersvormen die zich voordoen, met name
ofwel het eigen beheer ofwel het voorstel ‘Fluvius Net’ van Intergem, kan besloten worden tot
de uitbreiding van de aansluiting bij Intergem voor de activiteit ‘Fluvius Net’ en de daartoe aan
deze vereniging voorziene beheersoverdracht.
 Deze uitbreiding van de aansluiting bij Intergem inzake de Fluvius Net activiteit biedt de beste
garanties aan de gemeente voor een efficiënt en betaalbaar beleid inzake dataverbindingen,
vaste telefoniediensten en internetverkeer en -toegang.
 De toetreding van de gemeente tot de activiteit ‘Fluvius Net’ impliceert de beheersoverdracht
inzake de activiteiten van het intergemeentelijk samenwerkingsverband. De gemeente zal in de
diverse overlegstructuren die met betrekking tot deze activiteit zullen worden opgezet,
permanent betrokken worden.
 Als gevolg van een intern kerntakendebat op het niveau van Fluvius, zoals bekrachtigd door de
Raad van Bestuur van Intergem, werd beslist om te onderzoeken onder welke voorwaarden de
activiteit ‘Fluvius Net’ eventueel overgedragen kan worden aan een derde partij aan
gelijkwaardige voorwaarden. Hierbij zal de continuïteit van de betrokken activiteit gegarandeerd
worden.
 De rechtsverhouding tussen Intergem en haar deelnemers voor de activiteit Fluvius Net wordt
omschreven in het Fluvius Net reglement en zijn bijlagen bestaande uit een SLA en een
prijslijst. Deze documenten zijn goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Intergem en zullen
de rechtsverhouding tussen de gemeente en Intergem beheersen.

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: Zijn goedkeuring te hechten aan het voorstel ‘Fluvius Net’ en het Fluvius Net ‘reglement’ alsook
zijn bijlagen.
Artikel 2: De gemeente beslist zijn goedkeuring te hechten aan beheersoverdracht inzake de Fluvius Net
activiteiten en bijgevolg tevens aan de uitbreiding van de huidige aansluiting van de gemeente bij de
opdrachthoudende vereniging Intergem voor de activiteit ‘Fluvius Net’.
Artikel 3: De opdrachthoudende vereniging Intergem te verzoeken de in artikel 2 genomen beslissing tot
uitbreiding van de aansluiting tot de activiteit ‘Fluvius Net’ bij Intergem voor te leggen aan de
eerstvolgende algemene vergadering.
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Artikel 4: Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van voormelde
beslissingen alsook kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Intergem,
ter attentie van het secretariaat, (in pdf-versie) op het e-mailadres
vennootschapssecretariaat@fluvius.be.

O.16
Raamovereenkomst voor onderhouds-, herstellings- en aanpassingswerken aan openbare
wegenis - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende
de bevoegdheden van de gemeenteraad.
 De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.
 Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.
 Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341
betreffende het bestuurlijk toezicht.
 De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies,
en latere wijzigingen.
 De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 41, §1, 2° (het
geraamde bedrag excl. btw overschrijdt de drempel van € 750.000,00 niet) en artikel 43.
 Het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
 Het KB van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en
latere wijzigingen.
OVERWEGINGEN:
 In het kader van de opdracht “Raamovereenkomst voor onderhouds-, herstellings- en
aanpassingswerken aan openbare wegenis.” werd een bestek met nr. 20201028 opgesteld door
de ontwerper.
 De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 495.867,77 excl. btw of € 600.000,00 incl.
21% btw.
 De opdracht zal worden afgesloten voor een duur van 48 maanden.
 Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.
 De huidige opdracht wordt gesloten door middel van een raamovereenkomst met meerdere
deelnemers waarbij niet alle voorwaarden in de raamovereenkomst zijn bepaald. De deelnemers
zullen opnieuw in mededinging gesteld worden.
 Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over de
exact benodigde hoeveelheden.
 De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2020, op budgetcode
0200-00/2240000/BESTUUR/CBS/0/IP-001 (ACT-534) en in het budget van de volgende jaren.
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,
François Van den Broeck, Tom Vermeire, André Raemdonck, Jan Rosschaert, Frans Van Gaeveren, Henri
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Peelman, Frank Van Erum, Leo Van der Vorst, Mario Michils, Christel Vanhoyweghen), 3 onthoudingen
(Agnes Onghena, Mustafa Tokgoz, Gilles Verbeke)

BESLUIT:
Artikel 1: Het bestek met nr. 20201028 en de raming voor de opdracht “Raamovereenkomst voor
onderhouds-, herstellings- en aanpassingswerken aan openbare wegenis.”, opgesteld door de ontwerper
worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van
werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 495.867,77 excl. btw of € 600.000,00 incl. 21%
btw.
Artikel 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.
Artikel 3: De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
Artikel 4: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2020, op budgetcode
0200-00/2240000/BESTUUR/CBS/0/IP-001 (ACT-534) en in het budget van de volgende jaren.

O.17
Reglement inzake de toekenning en het gebruik van waardebonnen ter ondersteuning van het
consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en van de lokale economie - goedkeuring - besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017.
 Het ministerieel besluit van 30 juni 2020, en latere wijzigingen, houdende dringende
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.
 Het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2020 tot toekenning van een specifieke subsidie
aan de Vlaamse gemeenten, OCMW’s en de Vlaamse Gemeenschapscommissie ter
ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen.
OVERWEGINGEN:
 De gemeente acht het wenselijk een reglement inzake de toekenning en het gebruik van
waardebonnen ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en
van de lokale economie goed te keuren.
 De goedkeuring van het ministerieel besluit van 30 juni 2020, houdende dringende maatregelen
om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.
 Het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2020 tot toekenning van een specifieke subsidie
aan de Vlaamse gemeenten, OCMW’s en de Vlaamse Gemeenschapscommissie ter
ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen.
 Volgens artikel 4 van het besluit over de wijze waarop de aanvraag van de subsidie dient te
gebeuren, dient het lokaal bestuur tegen ten laatste 30 september 2020 een aanvraag in te
dienen bij het Agentschap Binnenlands Bestuur.
 Het lokaal bestuur via beschikt de dienst lokale economie (i.s.m. EVA-vzw Ondernemend
Hamme) over een lokaal kado-bonnen-systeem.
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Vanuit de EVA-vzw Ondernemend Hamme werd het systeem "kadobon" uitgewerkt, dat geldig is
op het hele grondgebied van de gemeente. Iedere Hamse handelaar, apotheker, horeca-uitbater
en marktkramer mag de kadobon aanvaarden.
De administratieve opvolging gebeurt door de dienst lokale economie. Bij handelaars die de bon
als betaalmiddel ontvangen, wordt het bedrag binnen de 10 werkdagen integraal op de rekening
gestort.
In Hamme heeft een groot aantal gezinnen een laag inkomen, waardoor ze recht hebben op de
verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg.
Gelet op de reeds toegestane voordelen inzake gemeentebelasting voor deze groep zal deze een
bijkomend voordeel –omwille van corona- in de vorm van een kado-bon per briefwisseling
ontvangen.
Heel wat Hamse inwoners beschikken slechts over een minimum inkomen (leefloon of
gelijkgesteld, inkomensvervangende tegemoetkoming, inkomensgarantie voor ouderen of
gewaarborgd inkomen voor ouderen), wordt aan deze inwoners een bijkomend pakket kadobonnen gegeven. Deze worden, na aanvraag en mits voorlegging van een bewijs van erkenning in
deze statuten, via de dienst samenleving en gezin gegeven aan de rechthebbenden.
Overwegende dat dit de dienst samenleving en gezin ook verdere noden- en rechtendetectie
toelaat bij deze groep kwetsbare mensen.
De bonnen moeten door de handelaar worden ingewisseld bij het lokale bestuur tussen 1 januari
2020 en 30 november 2021.

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: De gemeenteraad keurt het onderstaande reglement inzake de toekenning en het gebruik van
waardebonnen ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en van de
lokale economie goed.
Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen is belast met de uitvoering van deze beslissing.

REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING EN HET GEBRUIK VAN
WAARDEBONNEN TER ONDERSTEUNING VAN HET CONSUMPTIEBUDGET
VOOR KWETSBARE DOELGROEPEN EN VAN DE LOKALE ECONOMIE
Artikel 1: Naar aanleiding van de coronacrisis geeft het gemeentebestuur Hamme ter ondersteuning van
het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en van de lokale economie waardebonnen uit. Deze
bon krijgt de naam ‘Kado-bon ondernemend Hamme –speciale editie’.
Dit reglement regelt de uitgifte en bijbehorende modaliteiten van de waardebon.
Artikel 2: Onder kwetsbare doelgroepen worden begrepen:


Groep 1: Gezinnen die genieten van de vrijstelling gemeentebelasting . (=De gezinnen die het
bewijs leveren dat de gezinsverantwoordelijke van het gezin op 1 januari van het aanslagjaar
geniet van de voorkeurtarieven inzake de verzekering voor geneeskundige verzorging.)



Groep 2: Personen met een leefloon of gelijkgestelde steun, personen met een
inkomensvervangende tegemoetkoming (personen met een beperking), personen met een
inkomensgarantie voor ouderen of een gewaarborgd inkomen voor ouderen

Onder handelszaken of organisaties worden begrepen: handelszaken, ondernemingen of organisaties die
ingeschreven zijn in de kruispuntbank voor ondernemingen op het ogenblik van de registratie in artikel 8.
Lokale handelszaken en organisaties in: o.a. voeding, kledij, persoonlijke verzorging, horeca, die
aangesloten zijn bij ‘Ondernemend Hamme –waardebonnensysteem), met vestiging in Hamme.
Artikel 3: De ‘Kado-bon-speciale editie’ heeft een waarde van 20 € (basisbedrag) en 5 € (bijkomend bedrag
tot 45 €).
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Artikel 4: De waardebon heeft een geldigheidsduur 1 januari 2021 tot 31 oktober 2021. De vervaldatum
wordt op de waardebon vermeld. Vervallen bonnen kunnen niet worden omgeruild en evenmin worden
aanvaard door de aangesloten handelszaken of organisaties.
De bon is inwisselbaar aan toonder voor de tegenwaarde van de gedane aankopen van goederen of
diensten. Hij is niet inwisselbaar voor contanten of een ander betaalmiddel, zelfs niet gedeeltelijk, noch
bij het gemeentebestuur, noch bij de aangesloten handelszaken of organisaties. De aangesloten
handelszaak of organisatie mag geen contanten teruggeven, indien de waarde van het aangekochte
product of de verstrekte dienst lager zou zijn dan de waarde van de bon.
De waardebon dient in één keer volledig gebruikt te worden en kan niet gebruikt worden voor
verschillende aankopen bij verschillende aangesloten handelszaken of organisaties.
Artikel 5: Elke waardebon heeft een unieke identificatiecode.
De waardebon wordt niet vervangen in geval van verlies, diefstal of beschadiging.
Artikel 6: Elk gezin in Hamme dat op 01/01/2021 is ingeschreven in de gemeentelijke bevolkingsregisters
en op dat moment behoort tot doelgroep 1, vermeld in artikel 2, ontvangt één kado-bon t.w.v. 20 €.
Kwetsbaren uit doelgroep 2 krijgen bijkomend kado-bonnen in kleinere coupons t.w.v. 45 €.
De gezinnen uit doelgroep 1 krijgen per briefwisseling de waardebon toegestuurd.
Mits voorlegging van een attest dat specifieert dat een persoon behoort tot doelgroep 2 kunnen de
bijkomende bonnen worden afgehaald op de dienst samenleving en gezin.
De sociale dienst van het OCMW kent de bonnen voor mensen met een leefloon rechtstreeks toe aan de
gerechtigden.
De bonnen kunnen niet worden verkocht aan derden.
Artikel 7: Het gemeentebestuur draagt alle kosten voor het invoeren van de waardebon zoals het drukken
van de bon, publiciteit, affiches, raamstickers, ….
Er worden geen kosten aangerekend aan de aangesloten handelszaken of organisaties.
Artikel 8: Handelszaken of organisaties, zoals vermeld onder artikel 2, die deel nemen (of wensen deel te
nemen) aan het concept van de waardebon, moeten zich via de dienst lokale economie kenbaar maken.
De dienst lokale economie informeert de handelszaken of organisaties over de praktische afspraken
(inlevering, geldigheidsduur, ...) van deze specifieke kado-bon.
De lijst met aangesloten handelszaken en organisaties wordt bekend gemaakt op de gemeentelijke
website en wordt ook meegegeven bij het afhalen van de kado-bon.
De aangeslotenen gaan er mee akkoord dat de verwijzing naar én de gegevens van hun handelszaak
worden bekend gemaakt op de gemeentelijke website.
Artikel 9: De handelszaak of organisatie valideert de kado-bon ten laatste op 30 november 2021 via de
dienst lokale economie. Gevalideerde bonnen worden uitbetaald door het gemeentebestuur op het door
de handelszaak of organisatie opgegeven bankrekeningnummer.
Artikel 10: Het gemeentebestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit van de
producten of diensten die werden geleverd na betaling met de kado-bon, noch aangesproken worden tot
voldoening van de rechten voorzien in de artikelen 1649bis-octies van het Burgerlijk Wetboek.
Artikel 11: In geval van betwistingen of discussies over de toepassing van het reglement neemt het
college van burgemeester en schepenen een gemotiveerde beslissing.
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O.18
Sporthal Meulenbroek - reglement van inwendige orde (samen met gemeentelijk autonoom
bedrijf Hamse Investeringsmaatschappij) - goedkeuring - besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Decreet over het Lokaal Bestuur in het bijzonder artikel 41, 304.
OVERWEGINGEN:
 Het bestaande huishoudelijk reglement van de sporthal Meulenbroek is verouderd.
 Dit reglement heeft als doel de veiligheid, rust, orde en hygiëne in de infrastructuur te
waarborgen met als doel iedereen een aangenaam verblijf te garanderen.
 Het is in het belang van de sportbeoefenaar dat er een gelijklopend reglement is voor de
sportzaal in eigendom van het gemeentebestuur Hamme en voor de sportzaal in eigendom van
het gemeentelijke autonoom bedrijf Hamme Hamse Investeringsmaatschappij.
 Het reglement geldt voor alle gebruikers en voor beide zalen samen. Door de
reservatie/betreding van de infrastructuur, aanvaardt men de verplichting alle voorschriften en
aanwijzingen ervan op te volgen. Dit geldt ook voor alle mondelinge aanwijzingen en richtlijnen
die worden meegedeeld door het personeel.
 Dit reglement van inwendige orde vervangt alle eerder opgemaakte huishoudelijke reglementen
die van toepassing waren in de sporthal Meulenbroek.
 Het gebruik van de sportinfrastructuur Meulenbroek door individuele gebruikers of groepen is
onderworpen aan het huidige reglement, dat als overeenkomst wordt beschouwd tussen de
gebruiker en het gemeentebestuur Hamme en/of het gemeentelijk autonoom bedrijf, agb HIM.

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: Dit reglement van inwendige orde is van toepassing op de sporthal Meulenbroek, Kaaiplein 32,
9220 Hamme.
De benaming "sporthal" slaat op de eigenlijke sportruimten, de kleed- en wasruimten, de opbergruimten,
de gangen, de inkomhal, de sanitaire ruimten , de vergaderzaal en de spiegelzaal.
De sporthal wordt geëxploiteerd door het gemeentebestuur Hamme en het Gemeentelijk Autonoom
Bedrijf Hamse Investeringsmaatschappij, afgekort door AGB HIM.
Iedereen die een reservatie doet, gaat akkoord met het tariefreglement/retributiereglement en het
reglement van inwendige orde. Door het betreden van de sporthal is iedere gebruiker/bezoeker
onderworpen aan het reglement van inwendige orde en het tariefreglement/retributiereglement.
Deze documenten zijn aangeplakt op een duidelijk zichtbare plaats in de sporthal.
Artikel 2: De sporthal is het volledige jaar toegankelijk voor het publiek tijdens de vastgestelde uren
behalve op wettelijke feestdagen.
Aan voormelde beperkingen kunnen afwijkingen worden toegestaan door het gemeentebestuur Hamme
en het AGB HIM.
Te allen tijde kan het gemeentebestuur Hamme en het AGB HIM manifestaties of feestelijkheden
inrichten of toestaan.
Het gemeentebestuur Hamme kan tevens de sporthal tijdelijk of definitief sluiten om reden van openbaar
nut, om gezondheidsredenen of in gevallen van overmacht zonder dat hiervoor om het even wie
schadevergoeding kan eisen van het gemeentebestuur Hamme en/of het AGB HIM.
Artikel 3: Het regelmatig gebruik van de sporthal op vaste dagen en uren en het eenmalig gebruik binnen
de kantooruren worden enkel toegestaan mits schriftelijke aanvraag aan de gemeentelijke sportdienst via
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sport@hamme.be of via de gemeentelijke website. De gewenste reservatieperiode wordt pas van kracht
na schriftelijke bevestiging.
Het eenmalig gebruik van de sporthal buiten de kantooruren wordt toegestaan na een telefonische
aanvraag aan de toezichter en na bevestiging door de toezichter. De gebruiker overhandigt een
schriftelijke bevestiging van zijn aanvraag aan de toezichter vóór het betreden van de kleed- en
wasruimten en de eigenlijke sportruimten.
Annulaties dienen minstens acht dagen voor de betreffende reservatie via mail aan de gemeentelijke
sportdienst te worden gemeld, tenzij in geval van overmacht. Indien dit niet het geval is, zal de volledige
prijs worden aangerekend als schadevergoeding. De annulatie is definitief na schriftelijke bevestiging van
de sportdienst.
De gebruiker heeft het recht de eigenlijke sportruimten/vergaderzaal/spiegelzaal, de kleed- en
wasruimten, de gangen en de sanitaire ruimten te gebruiken volgens de gebruikstijd van zijn bevestigde
reservatie.
Toegang tot de kleedkamers wordt verleend een kwartier voor het begin van de gebruikstijd van de
bevestigde reservatie. Uitzondering hierop wordt gemaakt voor competitiegebruik.
De gebruiker kan beschikken over de hem toegewezen kleed- en wasruimten. Andere ruimten mogen niet
worden betreden, ook al zijn deze op dat moment niet bezet.
De kleed- en wasruimten moeten verlaten zijn ten laatste 20 minuten na de gebruikstijd van de
bevestigde reservatie.
Vijf minuten voor het beëindigen van de gebruikstijd van de bevestigde reservatie moet gestart zijn met
de opberging van het gebruikte materieel zodat de zaal op het einde van de gebruiksduur klaar is voor
hergebruik.
De verlichting van de zaal wordt aangestoken door de sportdienst of de toezichter.
De eigenlijke sportzalen/vergaderzaal/spiegelzaal mogen pas betreden worden vanaf 10 minuten voor de
bevestigde gebruikstijd en alleen als de zalen op dat moment al vrij zijn.
Wedstrijden in competitieverband worden steeds gespeeld tot het einde conform de respectievelijke
sportreglementeringen, ook indien hierbij de gebruikstijd wordt overschreden. De daarna volgende
gebruikstijden worden voor eenzelfde tijdsduur verschoven.
Kleedkamers kunnen niet worden afgesloten. Er kunnen geen waardevolle spullen worden achtergelaten.
Overdracht van reservatie is niet toegestaan.
Artikel 4: De gebruiker bedient zich met respect van de sporthal en het beschikbaar materieel
overeenkomstig de bestemming. De gebruiker dient zelf het voorhanden zijnde materieel voor de
beoefening van zijn sport op te stellen en af te breken volgens de regels van de kunst. De aanwijzingen
gegeven door het toezichthoudend personeel, dienen stipt te worden nageleefd.
Het gebruikte materieel dient na elk gebruik teruggeplaatst op de daarvoor voorziene plaats in de
opbergruimten en volgens de plannen die beschikbaar zijn in de bergruimten. Tijdens de gebruikstijd
heeft de gebruiker het recht tot gebruik van doelen, netten, baskets en andere attributen die nodig zijn
voor de beoefening van zijn sporttak. De gebruiker dient zelf te zorgen voor de nodige ballen, pluimpjes,
enz.
Het gebruik van de mobiele tribunes moet worden aangevraagd bij de sportdienst. De gebruiker dient
deze zelf te plaatsen en terug stellen op de daarvoor voorziene plaats.
De gebruiker is aansprakelijk voor aan het gemeentebestuur Hamme en/of AGB HIM en/of derden
veroorzaakte schade wanneer die schade het gevolg is van een al dan niet opzettelijke fout die het gevolg
is van een daad maar ook van nalatigheid of onvoorzichtigheid. Om na te gaan of iemand een fout heeft
begaan, zal zijn handeling vergeleken worden met het typegedrag van de "goede huisvader" indien die in
dezelfde omstandigheden zou verkeren. Er is sprake van een fout wanneer, in een identieke situatie, een
normaal voorzichtig en toegewijd persoon niet op die manier zou gehandeld hebben.
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Schade die het gevolg is van een eigen daad van de gebruiker of van een vermeende daad van een andere
gebruiker moet onmiddellijk en ten laatste na de beëindiging van de gereserveerde gebruiksduur aan het
personeel met toezicht of aan iedere andere verantwoordelijke op dat moment gemeld worden, die
hiervan aan de sportdienst schriftelijk of via e-mail een melding met verslag maakt. De schade zal in
opdracht van het gemeentebestuur Hamme/ AGB HIM hersteld worden en de kosten zullen verhaald
worden op diegene die verantwoordelijk is voor de schade.
Het gemeentebestuur Hamme/AGB HIM staat in voor de regelmatige schoonmaak van de sporthal en het
sportmaterieel en het nazicht ervan.
Het is verboden om:


tijdelijke of permanente extra lijnen of materialen aan de sportvloeren aan te brengen;



kennisgevingen, affiches of aankondigingen van welke aard ook in de sporthal of aan de
buitenkant van de sporthal op te hangen zonder voorafgaande toelating van de sportdienst;



gebruik te maken van elke vorm van audiovisuele uitzending zonder voorafgaande toestemming
van de sportdienst;



fietsen of andere vervoersmiddelen binnen te brengen in de sporthal;



De gebruikers mogen enkel water in herbruikbare recipiënten meenemen in de sportzalen voor
consumptie tijdens de sportactiviteit. Het verbruik van andere dranken en voedingswaren
(inclusief kauwgom) in de sportzalen is ten strengste verboden.



Nooddeuren mogen alleen gebruikt worden in geval van nood. De nooduitgangen zijn steeds vrij
en worden niet gebruikt als reguliere doorgang/toegang.



Na het gebruik moeten alle ruimten in ordentelijke staat verlaten worden.

Artikel 5: Bij het betreden van de sporthal is een verzorgde en propere sportuitrusting voorgeschreven,
inclusief aangepast sportschoeisel. De sportzalen mogen niet worden betreden met schoenen die buiten
reeds gedragen werden.
De danszaal mag uitsluitend met dansschoeisel of blote voeten betreden worden.
Artikel 6: Dieren worden niet in de sporthal toegelaten met uitzondering van assistentiehonden.
Geen toegang wordt verleend aan personen onder invloed, evenmin aan personen met onzindelijk en
onverzorgd voorkomen.
Geen toegang wordt verleend aan groepen die niet vergezeld zijn van een verantwoordelijk persoon.

Voor scholen dient steeds een verantwoordelijke leraar/lerares aanwezig te zijn.
Minderjarige personen dienen begeleid te worden door een volwassen persoon die de
verantwoordelijkheid heeft over deze minderjarige(n).
Artikel 7: Indien de gebruiker zijn verplichtingen niet nakomt, heeft het gemeentebestuur Hamme en AGB
HIM het recht om de bevestigde reservaties, onmiddellijk en zonder verdere formaliteiten, te annuleren
en de gebruiker niet meer tot de sporthal toe te laten tot aan de gestelde verplichtingen is voldaan.
Alle vergoedingen en kosten voor gebruik van de sporthal door de feitelijke vereniging of scholen die
onbetaald blijven, zullen gevorderd worden van de aanvrager/contactpersoon van de feitelijke vereniging
of school.
Artikel 8: Het geluidsniveau in de sportzalen of nevenlokalen mag geen hinder veroorzaken voor de
andere gebruikers van de sporthal.
In de sportzalen mag er slechts met muziek gewerkt worden, na goedkeuring door de sportdienst.
Alle aanvragen van licenties voor om het even welke audiovisuele uitzendingen en de betalingen ervan
zijn ten laste van de gebruiker.
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Artikel 9: De gebruiker mag geen technische installaties bedienen en geen wijzigingen aan de instelling
van de installaties doen.
Een E.H.B.0.-koffer is beschikbaar bij de sportdienst.
Artikel 10: De gebruikers/bezoekers dienen te waken over hun eigen veiligheid. Het gemeentebestuur
Hamme en het AGB HIM wijzen alle verantwoordelijkheid af voor om het even welk ongeval, veroorzaakt
door het niet naleven van onderhavig reglement.
Wanneer de gebruiker wedstrijden organiseert, dient hij erover te waken dat, ook op de publieke tribune,
het reglement van inwendige orde strikt wordt nageleefd.
Publiek mag in geen geval de sportvloer betreden met onaangepast schoeisel en zal te allen tijde vanop
de uitgerolde matten de wedstrijd volgen. De gebruiker zorgt zelf voor het leggen en opbergen van de
matten.
Artikel 11: Het gemeentebestuur van Hamme/ AGB HIM heeft het recht de gebeurlijk reeds bevestigde
reservaties van de sporthal in te trekken mits eenvoudige terugbetaling van het tarief/retributie en
zonder enig recht op schadevergoeding. In dergelijke gevallen dient de gebruiker acht dagen voor de
datum van de bevestigde gereserveerde gebruiksduur schriftelijk hiervan verwittigd te worden,
behoudens in geval van overmacht.
Artikel 12: Het Gemeentebestuur Hamme en AGB HIM kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor
verdwenen, gestolen of beschadigde eigendommen van de gebruiker.
Gebruikers of bezoekers die kwetsuren oplopen door het bijwonen of deelnemen aan een activiteit in de
sporthal, dragen volledige verantwoordelijkheid en hebben geen verhaal tegenover het gemeentebestuur
Hamme en/of het AGB HIM en/of het toezichthoudend personeel en de sportdienst.
De gebruiker verbindt zich er toe alle nodige verzekeringen af te sluiten ter dekking van alle mogelijke
gevolgen die zich voordoen naar aanleiding van de toegang en het gebruik van de sportaccommodatie.
Artikel13: Het toezichthoudend personeel en het personeel van de sportdienst heeft als taak onderhavig
reglement stipt te laten naleven. Personen die de bepalingen van dit reglement overtreden, zullen
verzocht worden de sporthal te verlaten. De politie heeft het recht van toezicht en kan opgeroepen
worden ingeval van weerspannigheid.
Bij een noodsituatie worden de richtlijnen gevolgd van de toezichter of het aanwezig personeel dit tot bij
aankomst van de hulpdiensten.
Artikel 14: Alle gevallen die in dit reglement niet voorzien zijn, worden aan het college van burgemeester
en schepenen en aan het directiecomité van AGB HIM voorgelegd.
Artikel 15: Dit reglement is van toepassing na goedkeuring door de gemeenteraad van Hamme en de raad
van bestuur van het gemeentelijk autonoom bedrijf Hamse Investeringsmaatschappij.

O.19

GKS Ondersteboven - schoolreglement - goedkeuring - besluit

De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Decreet Basisonderwijs van 25 februari 1997 artikelen 27, 28, 33, 37, 54 en 172 quinquies.
 De aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 8 februari 2002 betreffende informatie bij
eerste inschrijving en schoolreglement.
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De aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 22 juni 2007 betreffende
kostenbeheersing in het basisonderwijs.
De ministeriële omzendbrief van 21 juni 2017 betreffende samenstelling
ondersteuningsnetwerken in het basis en secundair onderwijs.
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, meer bepaald de artikelen 40 en 41 met
betrekking tot de bevoegdheden van de gemeenteraad.
Decreet betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs ,het secundair onderwijs en
de centra voor leerlingenbegeleiding van 18 april 2018.

OVERWEGINGEN:
 Een schoolbestuur dient voor elk van zijn basisscholen een schoolreglement op te stellen dat de
betrekkingen tussen het schoolbestuur en de ouders en de leerlingen regelt.
 Meer specifieke afspraken door het college van burgemeester en schepenen, na overleg in de
schoolraad, worden opgenomen in de infobrochure. GKS Ondersteboven bundelt alle afspraken
in het schoolreglement en een infobrochure.
 De beginselverklaring neutraliteit maakt ook deel uit van het schoolreglement.
 Het overleg van de wijzigingen op de digitale schoolraad van mei 2020.
 De vorige versie van het schoolreglement voor de gemeentelijke kleuterschool Ondersteboven,
zoals goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 11 september 2019 is aan actualisatie toe.
 De besprekingen in het college van burgemeester en schepenen in zitting van 30 juni 2020.
 Wijzigingen:
o Hoofdstuk 1, Artikel 4: bepaling begrip 'regelmatige leerling'*
o Hoofdstuk 1, Artikel 4: aanvulling voorwaarden om toegelaten te worden tot de lagere
school
*Om toegelaten te worden tot het lager onderwijs moet een kleuter ten minste 290 halve dagen
daadwerkelijk aanwezig geweest zijn (i.p.v. 275 halve dagen).
Er wordt gekozen voor 290 halve dagen aangezien dit correspondeert met de voorwaarde tot
het bekomen van een participatietoeslag bij het groeipakket (kinderbijslag).

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: Het bestaande schoolreglement voor de gemeentelijke kleuterschool Ondersteboven,
goedgekeurd in de gemeenteraad van 11 september 2019, wordt opgeheven.
Artikel 2: Het bijgevoegde schoolreglement van toepassing op de gemeentelijke kleuterschool
Ondersteboven wordt goedgekeurd.
Artikel 3: Het schoolreglement en de neutraliteitsverklaring worden bij elke inschrijving van een leerling
en nadien bij elke wijziging ter beschikking gesteld (op papier of via elektronische drager) aan de ouders,
die ondertekenen voor akkoord.
Artikel 4: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de schooldirectie van de gemeentelijke
kleuterschool.

O.20

GBS De Dobbelsteen - schoolreglement en infobrochure- goedkeuring - besluit

De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Decreet Basisonderwijs van 25 februari 1997 artikelen 27,28,33,37,54 en 172 quinquies.
 De aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 21 december 1998 betreffende het
uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs.
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De aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 8 februari 2002 betreffende informatie bij
eerste inschrijving en schoolreglement.
De aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 22 juni 2007 betreffende
kostenbeheersing in het basisonderwijs.
De ministeriële omzendbrief van 21 juni 2017 betreffende samenstelling
ondersteuningsnetwerken in het basis en secundair onderwijs.
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, meer bepaald de artikelen 40 en 41 met
betrekking tot de bevoegdheden van de gemeenteraad.
Decreet betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs ,het secundair onderwijs en
de centra voor leerlingenbegeleiding van 18 april 2018.

OVERWEGINGEN:
 Een schoolbestuur dient voor elk van zijn basisscholen een schoolreglement op te stellen dat de
betrekkingen tussen het schoolbestuur en de ouders en de leerlingen regelt.
 Meer specifieke afspraken door het college van burgemeester en schepenen, na overleg in de
schoolraad, worden opgenomen in de infobrochure.
 De beginselverklaring neutraliteit maakt ook deel uit van het schoolreglement.
 Het overleg van de wijzigingen op de schoolraad van 20 mei 2020.
 De vorige versie van het schoolreglement voor de gemeentelijke basisschool De Dobbelsteen,
zoals goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 11 september 2019 is aan actualisatie toe.
 De besprekingen in het college van burgemeester en schepenen in zitting van 30 juni 2020.
 Navolgende wijzigingen werden uitgevoerd aan het schoolreglement:
o Hoofdstuk 1, Artikel 4, 5°:
bepaling begrip 'regelmatige leerling'*
o Hoofdstuk 1, Artikel 4, 6°:
aanvulling voorwaarden om toegelaten te worden tot
de lagere school
o Hoofdstuk 2, Artikel 5, §1:
aanvulling waar men de data van oudercontacten kan
vinden
o Hoofdstuk 4, Artikel 7, §2:
gedetailleerde opsomming reëel aangerekende
kosten
o Hoofdstuk 4, Artikel 7, §3:
wijziging bedrag bijdrage en opsomming reëel
aangerekende kosten (zie wijziging retributiereglement)
o Hoofdstuk 7, Artikel 13, §1:
aanvullingen m.b.t. afwezigheden bij kleuters
o Hoofdstuk 7, Artikel 13, §2, 6°:
bepaling maximale duur van de afwezigheid
o Hoofdstuk 8, Artikel 16, §3:
schrapping overbodig adjectief 'leerplichtige'
o Hoofdstuk 8, Artikel 17, §3:
2x schrapping overbodig adjectief 'leerplichtige'
o Hoofdstuk 10, Artikel 26, §5:
toevoeging bepaling 'jonger dan 5 jaar'
o Hoofdstuk 12, Artikel 30:
toevoeging plaats waar de protocollen te vinden zijn
o Hoofdstuk 12, Artikel 32:
toevoeging bepalingen inzagerecht
gemeenteraadsleden
o Hoofdstuk 13, Artikel 34:
aanvulling gedetailleerde bepaling wie en waar kan
gebruiken
*Om toegelaten te worden tot het lager onderwijs moet een kleuter ten minste
290 halve dagen daadwerkelijk aanwezig geweest zijn (i.p.v. 275 halve dagen).
Er wordt gekozen voor 290 halve dagen aangezien dit correspondeert met de
voorwaarde tot het bekomen van een participatietoeslag bij het groeipakket
(kinderbijslag).

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: Het bestaande schoolreglement voor de gemeentelijke basisschool De Dobbelsteen,
goedgekeurd in de gemeenteraad van 11 september 2019, wordt opgeheven.
Artikel 2: Het bijgevoegde schoolreglement en infobrochure van toepassing op de gemeentelijke
basisschool De Dobbelsteen wordt goedgekeurd.
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Artikel 3: Het schoolreglement, neutraliteitsverklaring en infobrochure worden bij elke inschrijving van
een leerling en nadien bij elke wijziging ter beschikking gesteld (op papier of via elektronische drager) aan
de ouders, die ondertekenen voor akkoord.
Artikel 4: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de schooldirectie van de gemeentelijke
basisschool De Dobbelsteen.

O.21

Onderwijs - mandaat OVSG inzake algemene protocollen - goedkeuring - besluit

De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 40.
 Decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, artikel 8.
OVERWEGINGEN:
 Het advies nr. van van de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) van OVSG bij het
ontwerp van algemeen protocol.
 Het advies nr. VTC/A/2019/07 van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van
persoonsgegevens (hierna VTC) bij het ontwerp van algemeen protocol.
 Het advies van de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) van het lokaal bestuur bij het
algemeen protocol.
 Elke elektronische mededeling van persoonsgegevens door een instantie naar een andere
instantie of naar een externe overheid vereist een protocol, gesloten tussen de betreffende
instanties.
 Het schoolbestuur en zijn onderwijsinstellingen doen veelvuldig dergelijke mededelingen doen
naar instanties zoals het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming (bv.
AgODi)/onderwijsinspectie/CLB/ondersteuningsnetwerk/scholengemeenschap/LOP/De Lijn/…)
en vice versa.
 Dergelijke mededelingen vloeien hoofdzakelijk voort uit reglementaire bepalingen en hebben
aldus een wettelijke grondslag.
 Het Ministerie van Onderwijs en Vorming, de onderwijskoepels en het GO! hebben, in
samenwerking met de VTC, omwille van administratieve vereenvoudiging en
planlastvermindering, algemene protocollen ontwikkeld die voor alle onderwijsinstellingen
gelden.
 Om dezelfde redenen wordt voorzien in een vereenvoudigde procedure waarbij de
onderwijskoepels worden gemandateerd om zowel hun DPO het advies te laten verlenen als de
ondertekening te doen, in naam en voor rekening van de schoolbesturen.
 Overwegende dat de algemene protocollen na de ondertekening door de (gemandateerde)
partijen worden gepubliceerd op de website van OVSG0
 Het schoolbestuur heeft na de ondertekening door de (gemandateerde) partijen drie maanden
de tijd heeft om alsnog het algemeen protocol te verwerpen na een negatief advies van de eigen
DPO. De DPO van het lokaal bestuur Hamme gaf echter positief advies.
 De brief van OVSG waarin alle principes van deze vereenvoudigde procedure en mandatering
worden uiteengezet, met inbegrip van de mogelijkheid tot opt-out.
 Het vermelde advies VTC ref. VTC/O/2019/07 wijst erop dat de betreffende gegevensuitwisseling
expliciet opgenomen moet worden in het register van verwerkingsactiviteiten, met verwijzing
naar de maatregelen die worden voorzien in het algemeen protocol.
 Het schoolbestuur verwijst na de goedkeuring op zijn website naar de betreffende webpagina
van OVSG.
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BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: De gemeenteraad keurt het ontwerp van protocol, zoals toegevoegd in de bijlage, goed.
Artikel 2: De gemeenteraad belast het college van burgemeester en schepenen met de uitvoering, in het
bijzonder de kennisgeving aan OVSG zodat de toetreding tot het algemene protocol bekendgemaakt kan
worden op de website van OVSG.

O.22

Academie beeldende kunsten - uren uit het werkingsbudget - goedkeuring - besluit

De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het
gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding
 De omzendbrief PERS/2012/08 van 15 oktober 2012 – aanwending van het werkingsbudget voor
aanwerving van personeel.
 Het decreet deeltijds kunstonderwijs van 28 februari 2018.
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, meer bepaald de artikelen 40 en 41
met betrekking tot de bevoegdheden van de gemeenteraad.
OVERWEGINGEN:
 Gelet op het lestijdenpakket van de gemeentelijke academie voor beeldende kunsten Hamme
voor het schooljaar 2020-2021.
 De vraag van de directie van de gemeentelijke academie voor beeldende kunsten Hamme om 8
uren ten laste van het werkingsbudget te kunnen aanvragen bij het Vlaams ministerie van
onderwijs vanaf 1 september 2020 voor de duur van het schooljaar 2020 -2021.
 Het voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 30 juni 2020.
 De besprekingen met de vakorganisaties tijdens het ABOC van 9 juni 2020.

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: Voor de gemeentelijke academie voor beeldende kunsten zullen 8 uren ten laste van het
werkingsbudget aangevraagd worden bij het Vlaams ministerie van onderwijs vanaf 1 september 2020
voor de duur van het schooljaar 2020-2021
Artikel 2: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de schooldirectie van de gemeentelijke
academie voor beeldende kunsten en aan de financiële dienst.

N.B. M.b.t. agendapunt O.22 zal schepen van onderwijs L.De Mey bijkomende gegevens bezorgen aan
raadslid A.Onghena, Groen.

O.23
Academie: lokaal samenwerkingsinitiatief deeltijds kunstonderwijs/basisonderwijs/secundair
onderwijs- goedkeuring - besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,
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REGELGEVING:
 Het decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs, Hoofdstuk 8.
 Het besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2018 betreffende de lokale
samenwerkingsinitiatieven tussen scholen voor basis- en secundair onderwijs, instellingen voor
hoger onderwijs en de academies voor deeltijds kunstonderwijs.
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, meer bepaald de artikelen 40 en 41
met betrekking tot de bevoegdheden van de gemeenteraad.
OVERWEGINGEN:
 Vanaf het schooljaar 2019-2020 kunnen lokale samenwerkingsinitiatieven georganiseerd worden
tussen academies en scholen voor basisonderwijs, secundair of hoger onderwijs
 Die samenwerkingsinitiatieven realiseren de volgende doelstellingen:
o 1° het cultureel bewustzijn en de culturele expressie van de betrokken leerlingen
basisonderwijs of secundair onderwijs versterken;
o 2° het cultureel bewustzijn en de culturele expressie van de studenten hoger onderwijs
versterken met het oog op hun latere professionele activiteiten;
o 3° een duurzaam delend netwerk tussen leerkrachten basisonderwijs, secundair
onderwijs en deeltijds kunstonderwijs voor het organiseren van culturele
leeractiviteiten tot stand brengen;
o 4° het toeleiden van leerlingen basisonderwijs of secundair onderwijs die blijk geven
van artistieke interesse en aanleg naar het deeltijds kunstonderwijs bevorderen, in het
bijzonder leerlingen uit scholen met een meerderheid van leerlingen die beantwoorden
aan de leerlingenkenmerken, vermeld in artikel 78, § 1, 1°, van het decreet
basisonderwijs van 25 februari 1997 en de gelijkekansenindicatoren, vermeld in artikel
225, § 1, van de Codex Secundair Onderwijs.
 Om deze samenwerking te stimuleren via het project Kunstkuur is ondersteuning voorzien onder
de vorm van extra uren voor het DKO en werkingsmiddelen.
 Aan een dergelijk lokaal samenwerkingsinitiatief moet ten minste één academie en één school
voor basisonderwijs of secundair onderwijs of instelling voor hoger onderwijs deelnemen.
 De gemeente Hamme wil vanaf het schooljaar 2020-2021 met haar academie een samenwerking
voor drie jaar aangaan met volgende onderwijsinstelling: Gemeentelijke basisschool De
Zandloper Sint - Gillis - Waas
 Volgende externe partner(s) worden relevant geacht voor het realiseren van de doelstellingen en
worden bijgevolg bij het samenwerkingsinitiatief betrokken:
 De schoolbesturen van alle betrokken instellingen moeten een samenwerkingsovereenkomst
afsluiten die de volgende elementen bevat:
o 1° de planning van de leeractiviteiten;
o 2° de wederzijdse verantwoordelijkheden van de deelnemende scholen en/of
instellingen voor hoger onderwijs en academies voor de algemene coördinatie en het
ter beschikking stellen van personeelsleden, schoolinfrastructuur, leermiddelen,
materiaal en vervoer;
o 3° als samengewerkt wordt met andere externe partners, de manier waarop de
samenwerking wordt vormgegeven.
 De ondersteuningsaanvraag voor deze projecten is goedgekeurd door het ministerie van
onderwijs.
 De samenwerkingsovereenkomst zal slechts effectief uitwerking hebben op 1 september 2020.
 De onderhandelingen in het afzonderlijk bijzonder comité van 25 februari 2019 en 27 augustus
2020

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: De gemeente Hamme gaat een lokaal samenwerkingsinitiatief aan tussen haar gemeentelijke
academie voor beeldende kunst Hamme en de onderwijsinstelling Vrije basisschool De Zandloper,
Zandstraat 16 9170 Sint-Gillis-Waas.
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Artikel 2: Keurt de samenwerkingsovereenkomst goed die als bijlage bij dit besluit is gevoegd.

N.B.: Alvorens de aanvullende agenda te behandelen doet voorzitter J.Laceur een oproep naar de fracties
om bij het agenderen van punten/vragen, ofwel een voldoende uitgewerkt voorstel van beslissing te
bezorgen, ofwel een duidelijk omschreven vraag. Thans is dat vaak niet het geval, en worden
agendapunten heel summier aangebracht.

O.24

Samenwerkingsverband met de Poolse stad Opole Lubelskie

De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

Neemt akte van de vraag geagendeerd door raadslid M.Tokgoz, Groen:

"Samenwerkingsverband met de Poolse stad Opole Lubelskie, stand van zaken.
Graag zouden we meer informatie wensen i.v.m. de samenwerkingsverband met de Poolse stad Opole
Lubelskie en diens houding t.o.v. diversiteit binnen de maatschappij.
We vernemen dat het stadsbestuur van Opole Lubielskie een zéér kritische houding aan neemt tegen
bepaalde doelgroepen. Kunnen we de samenwerking van nader bekijken gezien de afwijkende houding
van de partnerstad."

De vraag wordt verder mondeling toegelicht door raadslid Mustafa Tokgoz.

Voor verdere toelichting ter zitting, het antwoord van burgemeester H.Vijt en bespreking: zie de audioopname.

O.25
Communicatie van het gemeentebestuur naar de burgers en de gemeenteraadsleden
(informeren van buurtbewoners in P. Vertentenstraat en Plezantstraat)
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

Neemt akte van de vraag geagendeerd via raadslid M.Tokgoz, Groen:
"Communicatie van het gemeentebestuur naar de burgers en de gemeenteraadsleden.
We merken dat er niet tijdig en niet altijd volledige antwoorden gegeven worden naar de burgers en de
gemeenteraadsleden. Deze communicatie ervaren we als problematisch. Met concrete voorbeelden
zouden we graag dit punt verder willen toelichten."
De vraag wordt verder mondeling toegelicht door raadslid Gilles Verbeke, Groen.
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Het betreft het informeren van de buurtbewoners van de Pater Vertentenstraat en de Plezantstraat.
Voor de verdere toelichting ter zitting, het antwoord van schepen K.Mettepenningen en de verdere
bespreking: zie de audio-opname.

O.26

Stand van zaken corona-pandemie en de aanpak van het gemeentebestuur

De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

Neemt akte van de vraag geagendeerd via raadslid M.Tokgoz, Groen:
"Stand van zaken corona-pandemie en de aanpak van het gemeentebestuur.
Omtrent de impact van de pandemie hadden we toch nog een aantal blijvende vragen.
We zouden graag meer informatie wensen i.v.m. de toestand in WZC Meulenbroeck. We weten dat de
WZC ernstig getroffen was en zouden graag kort willen opvolgen of de nodige stappen zijn ondernomen
om verdere escalatie te voorkomen.
We missen ook nog een overzicht van de corona-noodfondsen. Zijn deze zo efficiënt mogelijk
gespendeerd?
Wat is de stand van zaken van dit globale plan dat het bestuur wou uitwerken?"

De vraag wordt verder mondeling toegelicht door raadslid Agnes Onghena, Groen.

Voor de verdere toelichting ter zitting, de antwoorden van burgemeester H.Vijt en de verdere bespreking:
zie de audio-opname.

O.27

Overlast o.a. op het Tweebruggenplein

De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

Neemt akte van de vragen geagendeerd door raadslid L.Van der Vorst, Vl.Bel.:
"Oa. het Tweebruggenplein wordt geregeld en meer en meer geconfronteerd met agressie, overlast,
intimidatie en buitensporige lawaaihinder. Welke afdwingende maatregelen zullen worden genomen om
deze wantoestanden een halt toe te roepen. Verder details zullen worden toegelicht."

Voor de verdere toelichting ter zitting, het antwoord van burgemeester H.Vijt: zie de audio-opname.
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O.28

Vragen m.b.t. OTC Spoor2

De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

Neemt akte van de vragen geagendeerd door raadslid Chr.Vanhoyweghen (onafh.) aangaande de werking
van OTC Spoor2:

"-In de commissie heb ik gehoord dat er meer dan 100.000 euro winst kan gemaakt worden indien er een
goed management zou zijn (cfr facturatiebedrag). Als dit zo is, wat maakt dan dat er een nominatieve
subsidie wordt aangevraagd.
-Wat maakt OTC rendabel/winstgevend?
Betreft dit de omzetstijging door het optrekken van de prijzen naar 28 euro per uur?
Is het de subsidie van de gemeente Hamme? Of is het nog iets anders?
-Wat is het advies of waar is dit te raadplegen, van de financiële directeur mbt het geven van de
nominatieve subsidie?
-Wat zijn de kosten die de gemeente sinds mei 2019 tot op heden draagt mbt OTC, meerbepaald:
ondersteuning/loonkosten van de 2 mensen die momenteel OTC ondersteunen, advocaat (Hans Van
Dooren), deurwaarders, interimmanager (of extern consultant), boekhoudkantoor Aneca AFJ bv - Aalter,…
of zijn deze allemaal door OTC gedragen?
-Wat is de visie van de Algemene Vergadering van Spoor2 omtrent de toekomst van OTC?
-Wanneer zal de jaarrekening voorgelegd worden?
-Waarin verschilt de visie van de revisor (Jurgen Lelie van het accountancybureau VGD) van nu tov de visie
van in december 2019?
-Dhr Collier heeft gesproken over het aanpassen van de statuten. De huidige statuten zijn opgesteld op
basis van ‘code goed bestuur’ van Jo Van Deurzen. Wil dit zeggen dat het bestuur hier niet in gelooft en
deze niet verder zal hanteren?
-Ik heb gehoord in de commissie dat de extern consultant adviseert dat de liquiditeiten van een bedrijf in
moeilijkheden best per maand worden bekeken. Graag had ik de cijfers en de liquiditeiten van OTC van
januari tem augustus gekregen en bekeken. Kunnen deze bezorgd worden? Wat is de financiële toestand
van OTC momenteel?"

Voor de verdere toelichting ter zitting, de antwoorden van schepen T.Vermeire, de tussenkomsten van
raadsleden H.Peelman (Open VLD) en A.Raemdonck (sp.a), de verdere bespreking ter zitting: zie de audioopname.
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O.29

Online platform voor plaatselijke zelfstandigen

De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

Neemt akte van de vraag geagendeerd door raadslid F.Van Erum, fractieleider Open VLD:

"Er is een nieuw online platform voor de plaatselijke zelfstandigen tot stand gekomen.
Onze fractie wil hier enkele vragen over stellen."

Neemt akte van de specifieke vragen daaromtrent, op 06/09/2020 doorgemaild door raadslid F.Van
Erum:
"Online platform:
Waarom is Hammeonline losgelaten?
Waarom is gekozen voor Sinergio? Hoe is de samenwerking tot stand gekomen?
Voor het eerste jaar is het budget duidelijk. Is er als iets bekend over het tweede jaar?
Het succes van dergelijke websites valt of staat met een uitgebreide promotiecampagne. Men spreekt
over een lokale bol.com. Via de facebookpagina van Ondernemend Hamme werd slechts 1x een bericht
gepost om dit platform te promoten en een artikel in de krant (dacht ik). Staat een uitgebreide
promotiecampagne op de planning?"

Voor de verdere toelichting, het antwoord van schepen van lokale economie T.Vermeire, de tussenkomst
van raadslid G.Verbeke (Groen) en de verdere bespreking ter zitting: zie de audio-opname.

O.30

Artikel m.b.t. de kunstgrasvelden

De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

Neemt akte van de vraag geagendeerd door raadslid F.Van Erum, fractieleider Open VLD:

"Op de gemeentelijke website, en op verschillende social media, heeft het schepencollege een artikel
laten verschijnen met betrekking tot de kunstgrasvelden. Ondertekend door alle schepenen.
Dit artikel staat vol onwaarheden en is een rechtstreekse aanval op de fractieleider : Frank Van Erum.
Excuses en een rechtzetting worden gevraagd.
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Het desbetreffende artikel werd u in bijlage bezorgd.
Onze fractie wil hier enkele vragen over stellen."

Neemt akte van het kwestieuze artikel, dat in bijlage werd verzonden.
Voor de verdere vragen, de antwoorden van schepen van financien en sport L.De Mey, van burgemeester
H.Vijt, de tussenkomst van raadslid F.Van Gaeveren, Open VLD, en de verdere bespreking: zie de audioopname.

De heer raadsvoorzitter verklaart de zitting gesloten.

N.B. Volgende stukken werden ter beschikking gesteld van de raadsleden:
-DDS – nieuwsbrief beslissingen raad van bestuur (2020-07)
-Verko – nieuwsbrief beslissingen raad van bestuur (2020-06)
-Verko – nieuwsbrief beslissingen raad van bestuur (2020-08)
-Verko – nieuwsbrief beslissingen raad van bestuur (2020-09)
-TMVS dv – jaarverslag – verslag van de raad van bestuur en van de commissaris van de jaarvergadering
van 16 juni 2020
- TMVS dv – jaarverslag 2019
- TMVS ov – jaarverslag 2019
- Westlede – verslag van de algemene vergadering van 2 juni 2020
-IOED Schelde-Durme – verslag raad van bestuur 10 juni 2020

Gedaan te Hamme in zitting als ten hoofde.

Namens de gemeenteraad:

André Reuse
algemeen directeur

Jan Laceur
raadsvoorzitter
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