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NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING
VAN 28/10/2020
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, François Van den Broeck, 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

Afwezig: Nadia Dhooghe, gemeenteraadslid

De heer raadsvoorzitter opent de zitting.
Gezien de evolutie van de coronacrisis, aansluitend bij de meest recente federale maatregelen (cfr.
burgemeesterbesluit dd. 22/10/2020) gaan de zittingen van de gemeenteraad en de raad voor
maatschappelijk welzijn tot nader order door via videoconferentie/Teams.
Live-streaming ten behoeve van de bevolking is voorzien. De audio-opnames ter vervanging van de
zittingsverslagen, eveneens.
Bij de aanvang van de zitting beantwoordt schepen van onderwijs L.De Mey mondeling een drietal
vragen, in de vorige zitting gesteld door raadsleden A.Oghena, Groen en G.Verbeke, Groen.
Voor het detail van de antwoorden: zie de audio-opname.
Raadslid A.Onghena had ook nog een paar andere vragen, waarvoor ze nog antwoord verwacht.
Voor de verdere reactie van schepen L.De Mey: zie de audio-opname.
Antwoorden worden nog bezorgd.

OPENBAAR

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

Keurt het proces-verbaal van 9 september 2020 met algemene instemming goed.
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O.2 Gemeenteraad - huishoudelijk reglement - aanpassing - verzoekschriften - besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder:
o artikel 38 dat bepaalt dat de gemeenteraad bij aanvang van de zittingsperiode een
huishoudelijk reglement vaststelt waarin aanvullende maatregelen worden genomen
voor de werking van de gemeenteraad en dat reeds bepalingen bevat die verplicht
moeten opgenomen worden in het huishoudelijk reglement;
o artikel 20 3° en 4° lid, artikel 22 1ste lid, artikel 29§3, artikel 32 2° lid, artikel 34 3° lid,
artikel 36§5, artikel 37§5, artikel 201, artikel 279§6 en artikel 289 met betrekking tot
wat de gemeenteraad kan bepalen in haar huishoudelijk reglement.
 Het gemeenteraadsbesluit van 17 juni 2020 waarbij het huishoudelijk reglement gemeenteraad
werd aangepast.
OVERWEGINGEN:
 De besprekingen in het college van burgemeester en schepenen van 15 september 2020.
 Vanaf artikel 43 huishoudelijk reglement gemeenteraad wordt de procedure rond
'verzoekschriften' besproken.
 Artikel 44§4 bepaalt dat het orgaan van de gemeente op wie het verzoekschrift van toepassing
is, binnen drie maanden na indiening dient te antwoorden. Om het orgaan echter in de
mogelijkheid te stellen om het verzoekschrift te kunnen bespreken, wordt voorgesteld om:
o Artikel 44§4: 'Het betrokken orgaan van de gemeente verstrekt, binnen drie maanden
na de indiening van het verzoekschrift, een gemotiveerd antwoord aan de verzoeker of,
indien het verzoekschrift door meer personen ondertekend is, aan de eerste
ondertekenaar van het verzoekschrift.'
o te herformuleren naar: 'Het betrokken orgaan van de gemeente verstrekt, binnen drie
maanden na de eerste bespreking in dit orgaan, een gemotiveerd antwoord aan de
verzoeker of, indien het verzoekschrift door meer personen ondertekend is, aan de
eerste ondertekenaar van het verzoekschrift.'
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, An
Geerinck, François Van den Broeck, Tom Vermeire, André Raemdonck, Jan Rosschaert, Leo Van der Vorst,
Mario Michils, Christel Vanhoyweghen), 3 stemmen tegen (Agnes Onghena, Mustafa Tokgoz, Gilles
Verbeke), 4 onthoudingen (Frans Van Gaeveren, Tom Waterschoot, Henri Peelman, Frank Van Erum)

BESLUIT:
Artikel 1: de gemeenteraad keurt de voorgestelde aanpassing aan artikel 44§4 goed en stelt het
'huishoudelijk reglement gemeenteraad' vast zoals hieronder opgenomen.
Artikel 2: Het huishoudelijk reglement gemeenteraad zoals goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 17
juni 2020 wordt opgeheven.

BIJEENROEPING GEMEENTERAAD
Art. 1. - De gemeenteraad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren het
vereisen en ten minste tienmaal per jaar.
Art. 2. - §1. - De gemeenteraad wordt bijeengeroepen door de voorzitter van de gemeenteraad (verder in
dit reglement raadsvoorzitter genoemd) op de voorgestelde datum en uur en met de voorgestelde
agenda, die wordt opgesteld door de raadsvoorzitter. De agenda bevat in ieder geval de punten die door
het college van burgemeester en schepenen aan de raadsvoorzitter worden meegedeeld.
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Desgewenst kan de raadsvoorzitter de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn
gezamenlijk oproepen. De agenda’s, toelichtingen en voorstellen van beslissingen kunnen gezamenlijk ter
beschikking worden gesteld.
§2. - De oproeping wordt ten minste acht dagen vóór de dag van de vergadering aan de raadsleden
bezorgd via elektronische weg in overleg met de raadsvoorzitter. In spoedeisende gevallen en in geval van
artikel 6, §1 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur (verder ‘Decreet Lokaal
Bestuur), kan van deze oproepingsperiode worden afgeweken.
§3. - De raadsvoorzitter moet de gemeenteraad bijeenroepen op verzoek van:
1° een derde van de zittinghebbende raadsleden;
2° het college van burgemeester en schepenen;
3° een vijfde van de zittinghebbende raadsleden als zes weken na de datum van de vorige gemeenteraad
de raadsleden nog niet bijeengeroepen zijn. De periode van zes weken wordt geschorst van 11 juli tot en
met 15 augustus;
4° de burgemeester voor zover het verzoek betrekking heeft op de eigen bevoegdheden van de
burgemeester.
Dit verzoek moet ingediend worden conform de procedure zoals bepaald in artikel 2 paragraaf 4 van dit
reglement.
§4. – Het verzoek tot bijeenroeping wordt schriftelijk ingediend bij de raadsvoorzitter en zodanig dat de
raadsvoorzitter de oproepingstermijnen bepaald in artikel 2 van dit reglement kan nakomen.
De aanvragers vermelden de agenda met voor elk punt hun voorstel van beslissing met een toelichting,
en de datum en het uur van de beoogde vergadering. Deze voorstellen en hun toelichtingen dienen de
aanvragers te bezorgen aan de algemeen directeur, die de voorstellen bezorgt aan de raadsvoorzitter.
§5. - De oproeping vermeldt in elk geval de plaats, de dag, het tijdstip en de agenda van de vergadering
en bevat een toegelicht voorstel van beslissing bij elk agendapunt.
De agendapunten moeten voldoende duidelijk omschreven zijn.

EXTRA AGENDAPUNTEN EN AMENDEMENTEN
Art. 3. - §1. - Raadsleden kunnen uiterlijk vijf kalenderdagen vóór de vergadering punten aan de agenda
toevoegen. Hiertoe bezorgen ze hun toegelicht voorstel van beslissing aan de algemeen directeur, die de
toegelichte voorstellen bezorgt aan de raadsvoorzitter. Een lid van het college van burgemeester en
schepenen of het college als orgaan kan van deze mogelijkheid geen gebruik maken.
§2. - De algemeen directeur deelt de aanvullende agendapunten zoals vastgesteld door de
raadsvoorzitter, samen met de toegelichte voorstellen mee aan de raadsleden.
§ 3. – Raadsleden kunnen uiterlijk vóór het begin van de gemeenteraad voorstellen van amendementen
aan de ontwerpen van raadsbesluiten en de gerelateerde stukken indienen. Ze dienen de volledige
teksten van amendementen plus een toegelicht voorstel van beslissing of toelichtende nota in bij de
raadsvoorzitter en bij de algemeen directeur.
Leden van het college van burgemeester en schepenen kunnen geen amendementen indienen. Materiële
vergissingen kunnen evenwel, namens het college, te allen tijde worden rechtgezet.
§4. - Een punt dat niet op de agenda voorkomt, mag niet in bespreking worden gebracht, behalve in
spoedeisende gevallen. Tot spoedbehandeling kan alleen worden besloten door minstens twee derde van
de aanwezige raadsleden. De namen van die raadsleden en de motivering van de spoedeisendheid
worden in de notulen vermeld.
§5. - Nadat het agendapunt werd toegelicht, vraagt de raadsvoorzitter welk lid aan het woord wenst te
komen over het voorstel.
De voorzitter verleent het woord naar de volgorde van de aanvragen en, ingeval van gelijktijdige
aanvraag, naar de rangorde van de raadsleden.
Indien de raad deskundigen wenst te horen, bepaalt de raadsvoorzitter wanneer ze aan het woord
komen.
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OPENBARE OF BESLOTEN VERGADERING
Art. 4. - §1. - De vergaderingen van de gemeenteraad zijn in principe openbaar.
§2. - De vergadering is niet openbaar:
1° Als het om aangelegenheden gaat die de persoonlijke levenssfeer raken. Zodra een dergelijk punt aan
de orde is, beveelt de raadsvoorzitter de behandeling in besloten vergadering.
2° Wanneer twee derde van de aanwezige raadsleden van de gemeenteraad in het belang van de
openbare orde of op grond van ernstige bezwaren tegen de openbaarheid beslissen dat de vergadering
niet openbaar is. De gemeenteraad moet deze beslissing motiveren.
Art. 5. - De gemeenteraad is in ieder geval openbaar op het tijdstip dat raadsleden en schepenen de eed
afleggen en wanneer de beleidsrapporten zoals vermeld in artikel 249 van het Decreet Lokaal Bestuur
besproken worden. Ingeval de gemeenteraad bevoegd is om een tuchtstraf op te leggen, wordt de
hoorzitting in het openbaar gehouden, indien de betrokkene hierom verzoekt.
Art. 6. - §1 - De besloten vergadering kan enkel plaatsvinden na de openbare vergadering, uitgezonderd in
tuchtzaken. Als tijdens de openbare vergadering blijkt dat de behandeling van een punt in besloten
vergadering moet worden voortgezet, kan de openbare vergadering, enkel met dit doel, worden
onderbroken. Als tijdens de besloten vergadering blijkt dat de behandeling van een punt in openbare
vergadering moet worden behandeld, wordt dat punt opgenomen op de agenda van de eerstvolgende
gemeenteraad. In geval van dringende noodzakelijkheid van het punt of in geval van de eedaflegging van
een personeelslid kan de besloten vergadering, enkel met dat doel, worden onderbroken.
§2. – De raadsleden, alsmede alle andere personen die krachtens de wet of het decreet de besloten
vergaderingen van de gemeenteraad bijwonen, zijn tot geheimhouding verplicht.

AGENDA EN INFORMATIE VOOR PUBLIEK
Art. 7. - §1. – Behalve in spoedeisende gevallen, worden plaats, dag en uur van de raadsvergadering en de
agenda openbaar gemaakt, uiterlijk acht kalenderdagen voor de vergadering via de webtoepassing van de
gemeente.
§2. - Indien raadsleden punten aan de agenda toevoegen, wordt de aangepaste agenda binnen de 24 uur
nadat hij is vastgesteld op dezelfde wijze bekend gemaakt. In spoedeisende gevallen wordt de agenda
uiterlijk 24 uur nadat hij is vastgesteld, en uiterlijk vóór de aanvang van de vergadering openbaar gemaakt
overeenkomstig §1 van dit artikel.
§3. – Eenieder die de raadszitting bijwoont, krijgt bij het binnenkomen de agenda van de openbare zitting
overhandigd.
§4. – De beslissingen van de gemeenteraad worden door de burgemeester bekendgemaakt op de
webtoepassing van de gemeente zoals bepaald in artikel 285 tot en met 287 van het Decreet Lokaal
Bestuur.
§5. – De audio-opnamen waarvan sprake in artikel 30§2 worden gepubliceerd op de gemeentelijke
website. Deze blijven gedurende 1 jaar consulteerbaar via de website.

AGENDA EN INFORMATIE VOOR RAADSLEDEN
Art. 8. - §1. – De agenda, de toelichtingen, de ontwerpbesluiten en het verslag worden aan de raadsleden
ter beschikking gesteld via digitale weg, concreet via het digitale platform of via de op dat ogenblik
gangbare middelen van de gemeente Hamme. Raadsleden dienen het toestel dat zij gebruiken om op dit
platform in te loggen voldoende af te schermen. Eveneens dienen zij hun wachtwoord dat toegang
verschaft tot het digitale platform voldoende sterk en veilig te maken. Dit wachtwoord is strikt
persoonlijk.
§2. - De bijlagen van de raadsdossiers worden zoveel als mogelijk digitaal aangeleverd.
Documenten die niet digitaal kunnen worden aangeleverd en die te groot of te zwaar zijn om in te
scannen of te kopiëren, of waarvan het scannen/kopiëren een onredelijk lange tijd in beslag zou nemen,
worden niet digitaal aangeleverd.
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§3. – Wanneer de documenten omwille van technische defecten niet digitaal aangeleverd kunnen
worden, kunnen ze uitzonderlijk op papier aangeleverd worden.
Art. 9. - Elk ontwerp van beleidsrapport wordt op zijn minst veertien dagen voor de vergadering waarop
het wordt besproken aan ieder lid van de gemeenteraad via digitale weg bezorgd. Vanaf het ogenblik dat
het ontwerp van het beleidsrapport bezorgd is aan de raadsleden, wordt aan hen ook de bijbehorende
documentatie ter beschikking gesteld.
Art.10. - §1 - Aan de raadsleden moet, op hun verzoek, door de algemeen directeur of de door hem
aangewezen personeelsleden technische toelichting worden verstrekt over de stukken in de dossiers voor
de gemeenteraad. Onder technische toelichting wordt verstaan het verstrekken van inlichtingen ter
verduidelijking van de feitelijke gegevens die in de dossiers voorkomen en van het verloop van de
procedure.
De raadsleden richten hun verzoek schriftelijk aan de algemeen directeur. De toelichting gebeurt tijdens
de kantooruren tenzij anders wordt overeengekomen.
§2. - De raadsleden hebben het recht van inzage in alle dossiers, stukken en akten die het bestuur van de
gemeente betreffen.
§3. – De notulen van het college van burgemeester en schepenen worden na goedkeuring door het
college digitaal verstuurd aan de raadsleden.
§4. - Zonder voorafgaande aanvraag kunnen worden ingezien tijdens de dagen en uren dat de
gemeentelijke diensten geopend zijn:
1° de beleidsrapporten;
2° de goedgekeurde notulen van de vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen;
3° de goedgekeurde notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad;
4° de adviezen uitgebracht door gemeentelijke adviesraden;
5° de gemeentelijke toelagereglementen, algemene politieverordeningen, belasting- en
retributiereglementen.
§5. - Buiten de documenten en dossiers bedoeld in artikel 10 §1 en §4 van dit reglement hebben de
raadsleden het recht alle andere dossiers, ongeacht de drager, te raadplegen, die betrekking hebben op
het bestuur van de gemeente, op de betrokken diensten, elke gewone werkdag van 9 tot 11 uur, van
maandag tot en met vrijdag.
Om het college van burgemeester en schepenen in de mogelijkheid te stellen te onderzoeken of de
gevraagde stukken of akten betrekking hebben op het bestuur van de gemeente, delen de raadsleden aan
het college schriftelijk mee welke documenten zij wensen te raadplegen.
Aan de raadsleden wordt uiterlijk binnen acht werkdagen na de vergadering van het eerste college van
burgemeester en schepenen volgend op de ontvangst van de aanvraag, meegedeeld wanneer de stukken
kunnen worden ingezien.
Bedoelde stukken dienen naargelang de dienst die ze bijhoudt, te worden opgevraagd bij de algemeen
directeur, de financieel directeur of de bevoegde dienstverantwoordelijke.
Het raadslid, dat de in deze § bedoelde stukken niet is komen raadplegen tijdens de week volgend op het
tijdstip waarop hem is meegedeeld dat ze ter inzage liggen, wordt geacht af te zien van inzage.
§6. - De raadsleden kunnen een afschrift afhalen van de dossiers, akten en stukken betreffende het
bestuur van de gemeente, mits voorafgaande schriftelijke aanvraag.
Per dossier zijn de eerste 5 bladzijden kopies gratis. Vanaf de 6° bladzijde dient, rekening gehouden met
de kostprijs, voorafgaandelijk 0,05 € per kopie ingeval van zwart/wit en 0,10€ per kopie ingeval van kleur
te worden betaald aan de gemeente.
De gemotiveerde beslissing van het college van burgemeester en schepenen tot weigering van de
aflevering van een afschrift moet uiterlijk acht werkdagen na de eerste vergadering van het college
volgend op de ontvangst van de aanvraag aan het betrokken raadslid worden meegedeeld.
§7. - De raadsleden hebben het recht de gemeentelijke instellingen en diensten die de gemeente opricht
en beheert te bezoeken.
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Om het college in de mogelijkheid te stellen het bezoekrecht praktisch te organiseren, delen de
raadsleden minstens acht werkdagen vooraf schriftelijk mee welke instelling zij willen bezoeken en op
welke dag en uur.
Tijdens het bezoek van een gemeentelijke instelling moeten de raadsleden passief optreden. De
raadsleden mogen zich niet mengen in de werking en gedragen zich als een bezoeker.
§8. – Het inzagerecht en het bezoekrecht van de raadsleden zoals vermeld in dit artikel geldt eveneens
voor de autonome gemeentebedrijven van de gemeente.
Art. 11. - De raadsleden hebben het recht aan de burgemeester en het college van burgemeester en
schepenen mondelinge en schriftelijke vragen te stellen. In dit geval is een toegelicht voorstel van
beslissing niet nodig.
Op schriftelijke vragen van raadsleden wordt binnen de maand na ontvangst schriftelijk geantwoord.
Onverminderd de bepalingen van het 1° en 2° lid van dit artikel, hebben de raadsleden het recht om,
buiten de agenda van de gemeenteraad, vragen te richten aan het college van burgemeester en
schepenen, met het oog op de behandeling ervan in de gemeenteraad. Deze vragen worden schriftelijk
ingediend, via post of persoonlijk overhandigd op het secretariaat, uiterlijk vijf werkdagen voor de
raadszitting, met het verzoek ze te beantwoorden op deze raadszitting. Het college beantwoordt, in de
mate van het mogelijke de vragen, aan het einde van de openbare vergadering van bedoelde raadszitting.
Betreffen de vragen personen, dan worden ze behandeld in de besloten vergadering. Indien, gelet op hun
complexiteit, de vragen niet kunnen worden beantwoord in de bedoelde raadszitting, dan worden ze
behandeld uiterlijk in de eerste daaropvolgende zitting of worden ze schriftelijk beantwoord.

QUORUM
Art. 12. - In de loop van de vergadering tekenen de raadsleden de aanwezigheidslijst.
De namen van de raadsleden, die deze lijst tekenden, worden in de notulen vermeld.
Art. 13. - §1. - De gemeenteraad kan enkel beraadslagen of beslissen als de meerderheid van de
zittinghebbende raadsleden aanwezig is. Indien een kwartier na het vastgestelde uur niet voldoende
raadsleden aanwezig zijn om geldig te kunnen beraadslagen, stelt de raadsvoorzitter vast dat de
vergadering niet kan doorgaan.
§2. - De gemeenteraad kan echter, als hij eenmaal bijeengeroepen is zonder dat het vereiste aantal
raadsleden aanwezig is, na een tweede oproeping, ongeacht het aantal aanwezige raadsleden, op geldige
wijze beraadslagen en beslissen over de onderwerpen die voor de tweede maal op de agenda
voorkomen.
In die oproeping wordt vermeld dat het om een tweede oproeping gaat en worden de bepalingen van
artikel 26 van het Decreet Lokaal Bestuur overgenomen.

WIJZE VAN VERGADEREN
Art. 14. - De raadsvoorzitter of bij diens afwezigheid, de decretaal bepaalde plaatsvervanger, conform art.
7 § 5 van het Decreet Lokaal Bestuur, zit de vergaderingen van de gemeenteraad voor, en opent en sluit
de vergaderingen.
Op de voor de vergadering vastgestelde dag en uur en zodra voldoende raadsleden aanwezig zijn om
geldig te kunnen beraadslagen, verklaart de raadsvoorzitter de vergadering voor geopend.
Art. 15. - §1. - De raadsvoorzitter geeft kennis van de tot de raad gerichte verzoeken en doet alle
mededelingen die de gemeenteraad aanbelangen.
De vergadering vat daarna de behandeling aan van de punten die vermeld staan op de agenda, in de
daardoor bepaalde volgorde tenzij de gemeenteraad er anders over beslist.
§2. - Nadat het agendapunt werd toegelicht, vraagt de raadsvoorzitter welk raadslid aan het woord wenst
te komen over het agendapunt.
De raadsvoorzitter verleent het woord naar de volgorde van de aanvragen en, ingeval van gelijktijdige
aanvraag, naar de rangorde van de raadsleden.
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Geen enkel raadslid mag meer dan tweemaal het woord nemen over hetzelfde onderwerp, tenzij de
raadsvoorzitter er anders over beslist.
§3. - Het laten deelnemen van derde personen aan de vergadering is slechts toegelaten in de gevallen
voorzien in het Decreet Lokaal Bestuur. Buiten deze gevallen kunnen derden bij de behandeling van een
bepaald agendapunt slechts toegelaten worden met het oog op het verstrekken van informatie,
toelichtingen en/of technische adviezen inzake materies, waarin zij uit hoofde van hun vorming,
kwalificatie en of/beroepservaring als deskundig worden erkend. Bovendien dienen zij door de voorzitter
uitgenodigd te worden. Zij kunnen in geen geval deelnemen aan de besluitvorming. De raadsvoorzitter
bepaalt wanneer de deskundigen aan het woord komen.
Art. 16. - Het woord kan door de raadsvoorzitter niet geweigerd worden voor een rechtzetting van
beweerde feiten.
In de volgende gevallen en volgorde wordt het woord verleend bij voorrang op de hoofdvraag, waarvan
de bespreking wordt geschorst:
1° om te vragen dat men niet zal besluiten;
2° om de verdaging te vragen;
3° om een punt te verwijzen naar een gemeenteraadscommissie;
4° om voor te stellen dat een ander dan het in bespreking zijnde probleem bij voorrang zou behandeld
worden;
5° om te eisen dat het voorwerp van de beslissing concreet zou omschreven worden;
6° om naar het reglement te verwijzen;
7° om de zitting voor informeel overleg te onderbreken.
Art. 17. - Niemand mag onderbroken worden wanneer hij spreekt, behalve voor een verwijzing naar het
reglement of voor een terugroeping tot de orde.
Als een lid van de raad, aan wie het woord werd verleend, afdwaalt van het onderwerp, kan alleen de
raadsvoorzitter hem tot de behandeling van het onderwerp terugbrengen. Indien na een eerste
verwittiging het lid verder van het onderwerp blijft afdwalen, kan hem het woord door de raadsvoorzitter
ontnomen worden. Elk lid, dat in weerwil van de beslissing van de raadsvoorzitter tracht aan het woord te
blijven, wordt geacht de orde te verstoren.
Dit geldt eveneens voor hen, die het woord nemen zonder het te hebben gevraagd en bekomen, en die
aan het woord blijven in weerwil van het bevel van de raadsvoorzitter.
Elk scheldwoord, elke beledigende uitdrukking en elke persoonlijke aantijging worden geacht de orde te
verstoren.
Art. 18. - De raadsvoorzitter is belast met de handhaving van de orde in de raadsvergadering. Van de
handelingen die hij in dit verband stelt, wordt melding gemaakt in de notulen.
Elk raadslid dat de orde verstoort, wordt door de raadsvoorzitter tot de orde teruggeroepen. Elk lid dat
tot de orde werd teruggeroepen, mag zich verantwoorden, waarna de raadsvoorzitter beslist of de
terugroeping tot de orde gehandhaafd of ingetrokken wordt.
Art. 19 - De raadsvoorzitter kan, na een voorafgaande waarschuwing, elke toehoorder die openlijk tekens
van goedkeuring of van afkeuring geeft of die op enigerlei wijze wanorde veroorzaakt, uit de zaal doen
verwijderen.
De raadsvoorzitter kan bovendien een proces-verbaal opmaken tegen die persoon en dat proces-verbaal
bezorgen aan het openbaar ministerie met het oog op de eventuele vervolging van de betrokkene.
Art. 20. - Wanneer de vergadering rumoerig wordt, zodat het normale verloop van de bespreking in het
gedrang wordt gebracht, kondigt de raadsvoorzitter aan dat hij, bij voortduring van het rumoer, de
vergadering zal schorsen of sluiten.
Indien de wanorde toch aanhoudt, schorst of sluit hij de vergadering. De raadsleden moeten dan
onmiddellijk de zaal verlaten.
Van deze schorsing of sluiting wordt melding gemaakt in de notulen.
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Art. 21. - Nadat de raadsleden voldoende aan het woord zijn geweest en indien hij oordeelt dat het
agendapunt voldoende werd besproken, sluit de raadsvoorzitter de bespreking, onverminderd de
bepalingen opgenomen in de artikels 15 tot en met 17 van dit reglement.

WIJZE VAN STEMMEN
Art. 22. - §1. - Voor elke stemming omschrijft de raadsvoorzitter het voorwerp van de bespreking
waarover de gemeenteraad zich moet uitspreken.
§2. – De beslissingen worden bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen genomen.
De volstrekte meerderheid is gelijk aan meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen, onthoudingen
niet meegerekend. Ingeval de stemmen staken, is het voorstel verworpen.
Art. 23 - §1. De beleidsrapporten van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk
welzijn zijn het meerjarenplan, de aanpassingen van het meerjarenplan en de jaarrekening.
De beleidsrapporten van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn vormen
een geïntegreerd geheel, met ingang van 1 januari 2020.
§2. - Elk ontwerp van beleidsrapport wordt op zijn minst veertien dagen voor de vergadering waarop het
wordt besproken aan ieder lid van de gemeenteraad of de raad voor maatschappelijk welzijn bezorgd.
Vanaf het ogenblik dat het ontwerp van het beleidsrapport bezorgd is aan de raadsleden, wordt aan hen
ook de bijbehorende documentatie ter beschikking gesteld.
§3. - De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn stemmen over hun deel van elk
beleidsrapport. Nadat de raden zo het beleidsrapport elk voor hun deel hebben vastgesteld, keurt de
gemeenteraad het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk
welzijn goed. Door die goedkeuring wordt het beleidsrapport in zijn geheel geacht definitief vastgesteld
te zijn.
De gemeenteraad kan het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de raad voor
maatschappelijk welzijn niet goedkeuren als dat de financiële belangen van de gemeente bedreigt. In dat
geval vervalt de eventuele vaststelling van het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de
gemeenteraad.
§4. - Elke raad stemt telkens over het geheel van zijn deel van het beleidsrapport. In afwijking daarvan
kan elk raadslid de afzonderlijke stemming eisen over een of meer onderdelen die hij aanwijst. In dat
geval mag de betrokken raad pas over het geheel van zijn deel van het beleidsrapport stemmen na de
afzonderlijke stemming. Als deze afzonderlijke stemming tot gevolg heeft dat het ontwerp van
beleidsrapport moet worden gewijzigd, wordt de stemming over het geheel verdaagd tot een volgende
vergadering van de raad. Als de andere raad voordien zijn deel van het beleidsrapport al had vastgesteld,
vervalt die vaststelling en stelt die raad het gewijzigde ontwerp van beleidsrapport vast op een volgende
vergadering.
Art. 24. - §1. - De stemmingen in de gemeenteraad zijn niet geheim, behalve in de gevallen bedoeld in § 3
van dit artikel.
§2. - Er zijn drie mogelijke werkwijzen van stemmen:
1° de mondelinge stemming,
2° de stemming bij handopsteking zoals beschreven in artikel 25 van dit reglement; bij zitten en opstaan
of stemming via elektronisch uitgebrachte weg,
3° de geheime stemming.
Ongeacht de bepalingen van het huishoudelijk reglement wordt er mondeling gestemd telkens als een
derde van de aanwezige raadsleden hierom verzoekt.
§3. - Over de volgende aangelegenheden wordt geheim gestemd:
1° de vervallenverklaring van het mandaat van gemeenteraadslid en van schepen;
2° het aanwijzen van de leden van de gemeentelijke bestuursorganen en van de vertegenwoordigers van
de gemeente in overlegorganen en in de organen van andere rechtspersonen en feitelijke verenigingen;
3° de beëindiging van een mandaat als vermeld in het 2de punt;
4° individuele personeelszaken.
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§4. - Het is voor een gemeenteraadslid verboden deel te nemen aan de besprekingen en de stemmingen
over de aangelegenheden zoals bepaald in artikel 27 van het Decreet Lokaal Bestuur.
Art. 25. - §1. - De stemming bij handopsteking geschiedt als volgt.
Nadat de raadsvoorzitter het voorwerp van de stemming heeft omschreven zoals bepaald in artikel 22
van dit reglement vraagt hij achtereenvolgens welke raadsleden ja stemmen, neen stemmen of zich
onthouden.
Elk gemeenteraadslid kan slechts éénmaal zijn hand opsteken om zijn keuze duidelijk te maken.
§2. - De gewone mondelinge stemming geschiedt door elk raadslid ja, neen of onthouding te laten
uitspreken.
§3. - De raadsvoorzitter stemt het laatst, behalve bij geheime stemming .
Art. 26. - Voor een geheime stemming worden stembriefjes gebruikt en wordt eenvormig schrijfgerief ter
beschikking gesteld.
De raadsleden stemmen ja, neen of onthouden zich, wanneer de stemming slechts één kandidaat betreft.
De onthouding gebeurt door het afgeven van een blanco stembriefje. Wanneer één kandidaat dient te
worden verkozen uit meerdere kandidaten, schrijven de raadsleden de naam van hun voorkeurkandidaat
op het blanco stembriefje. De stemming kan ook door middel van een voorgedrukt stembiljet, met daarbij
de namen van alle kandidaten, waarop de raadsleden hun voorkeurkandidaat aanduiden of zich
onthouden.
Voor de stemming en de stemopneming is het bureau samengesteld uit de raadsvoorzitter en de twee
jongste raadsleden. Ieder raadslid is gemachtigd de regelmatigheid van de stemopnemingen na te gaan.
Art. 27. - Vooraleer tot de stemopneming over te gaan, wordt het aantal stembriefjes geteld.
Stemt dit aantal niet overeen met het aantal raadsleden, die aan de stemming hebben deelgenomen, dan
worden de stembriefjes vernietigd en wordt elk raadslid uitgenodigd opnieuw te stemmen.
Art. 28 – Voor elke benoeming in ambten, elke contractuele aanstelling, elke verkiezing en elke
voordracht van kandidaten wordt tot een afzonderlijke stemming overgegaan. Als bij de benoeming, de
contractuele aanstelling, de verkiezing of de voordracht van kandidaten de vereiste meerderheid niet
wordt verkregen bij de eerste stemming, wordt opnieuw gestemd over de twee kandidaten die de
meeste stemmen hebben behaald.
Als bij de eerste stemming sommige kandidaten een gelijk aantal stemmen behaald hebben, dan wordt
de jongste kandidaat tot de herstemming toegelaten. Bij staking van stemmen heeft de jongste kandidaat
de voorkeur.
Afwijkend van het eerste lid, kan bij specifieke procedures, wanneer meerdere kandidaten dienen te
worden aangeduid, gezamenlijk worden gestemd voor alle te begeven functies. Dit kan door ja of neen te
stemmen op een blanco stembriefje of onthouding. Dit kan ook door middel van een gezamenlijk
stembiljet met daarop voorgedrukt de namen van de kandidaten.
Art. 29. - De besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Onder volstrekte
meerderheid van stemmen wordt verstaan, meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen,
onthoudingen niet meegerekend. Bij staking van stemmen (wanneer er na de stem van de voorzitter
evenveel stemmen voor als tegen het voorstel zijn) is het voorstel verworpen, behalve in de gevallen
zoals bepaald in artikel 28 van dit reglement.

NOTULEN / ZITTINGSVERSLAGEN
Art. 30. - §1. - De notulen van de vergadering van de gemeenteraad worden onder de
verantwoordelijkheid van de algemeen directeur opgesteld overeenkomstig artikel 277 en 278 van het
Decreet Lokaal Bestuur. De notulen van de gemeenteraad worden, na goedkeuring, ondertekend door de
raadsvoorzitter en de algemeen directeur.
§2. – Het zittingsverslag, overeenkomstig artikel 278 Decreet Lokaal Bestuur, wordt vervangen door een
audio-opname van de openbare zitting van de gemeenteraad.
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Art. 31. - §1 - De notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad vermelden, in chronologische
volgorde, alle besproken onderwerpen, alsook het gevolg dat gegeven werd aan die punten waarover de
gemeenteraad geen beslissing heeft genomen.
Zij maken eveneens duidelijk melding van alle beslissingen. Behalve bij geheime stemming vermelden de
notulen hoe elk raadslid heeft gestemd. Van deze laatste verplichting kan worden afgeweken voor
beslissingen genomen met unanimiteit.
§2. De zittingsverslagen van de vergaderingen van de gemeenteraad vermelden, in chronologische
volgorde, alle besproken onderwerpen, de essentie van de tussenkomsten en van de mondeling en
schriftelijk gestelde vragen en antwoorden.
Zoals vermeld in artikel 30§2 van dit reglement wordt het zittingsverslag vervangen door een audioopname.
Een raadslid kan vragen om na een eventuele stemming over een punt een beknopte rechtvaardiging van
zijn stemgedrag mee te delen.
§3. - Als de gemeenteraad een aangelegenheid overeenkomstig artikel 28 van het Decreet Lokaal Bestuur
in besloten vergadering behandelt, vermelden de notulen alleen de beslissingen en wordt er geen audioopname gemaakt.
Art. 32. - §1. - De notulen en de audio-opname van de vorige vergadering worden, behalve in
spoedeisende gevallen, ten minste acht kalenderdagen voor de vergadering ter beschikking gesteld van
de raadsleden via digitale weg.
§2. - Elk raadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie van de
notulen van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de gemeenteraad worden aangenomen,
worden de notulen in die zin aangepast.
Dit wordt behandeld tijdens het eerste agendapunt van de vergadering.
Als er geen opmerkingen worden gemaakt, worden de notulen als goedgekeurd beschouwd en worden ze
door de raadsvoorzitter en de algemeen directeur ondertekend. In het geval de gemeenteraad bij
spoedeisendheid werd samengeroepen, kan de gemeenteraad beslissen om opmerkingen toe te laten op
de eerstvolgende vergadering.
§3. - Telkens als de gemeenteraad het wenselijk acht worden de notulen staande de vergadering
opgemaakt en door de meerderheid van de raadsleden en de algemeen directeur ondertekend.

ONDERTEKENING
Art. 33. – §1. - De reglementen, beslissingen, akten, brieven en alle andere stukken worden ondertekend
zoals bepaald in artikel 279 tot en met 283 van het Decreet Lokaal Bestuur.
§2. – De stukken, die niet vermeld worden in artikel 279 §1 tot en met §5 van het Decreet Lokaal Bestuur,
worden ondertekend door de burgemeester en medeondertekend door de algemeen directeur. Zij
kunnen deze bevoegdheid overdragen conform artikel 280 en artikel 283 van het Decreet Lokaal Bestuur.

FRACTIES
Art. 34. - Het gemeenteraadslid of de gemeenteraadsleden die op eenzelfde lijst verkozen zijn, vormen
één fractie. Een onderlinge vereniging tot één fractie of de vorming van twee fracties is mogelijk, uiterlijk
op de installatievergadering, in de gevallen en op de wijze vastgelegd in artikel 36, §2 van het Decreet
Lokaal Bestuur.

RAADSCOMMISSIES
Art. 35. - De gemeenteraad richt drie commissies op die zijn samengesteld uit telkens 11 raadsleden. Zij
hebben als taak het voorbereiden van de besprekingen in de gemeenteraadszittingen, het verlenen van
advies en het formuleren van voorstellen over de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de inspraak van
de bevolking telkens als dat voor de beleidsvoering wenselijk wordt geacht. De commissies kunnen steeds
deskundigen en belanghebbenden horen.
De bevoegdheden van deze commissies worden als volgt bepaald:
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1ste commissie: algemeen, financieel en technisch beleid:


algemeen beleid, personeelsbeleid, wettelijke bevoegdheden (o.a. veiligheid, burgerzaken),
landbouw, polders en waterwegen, communicatie;



financiën en begroting, economaat, ruimtelijke ordening en stedenbouw, informatica ICT-beleid;



lokale economie, tewerkstelling, sociale economie;



markten (ook jaarmarkten) en foren;



openbare werken, rioleringen, huisvesting, groenvoorziening;



verkeer, mobiliteit, fietspaden/fietsbeleid;



begraafplaatsen;



afstemming van het gemeentelijk beleid op het beleid van de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen van de gemeente.

2de commissie: milieu en vrije tijd:


milieu en zwerfvuil;



dierenwelzijn;



cultuur



jeugd;



sport en recreatie;



toerisme, feestelijkheden;



erfgoed en patrimonium (archief);



participatie (wijkraden);



onderwijs.

3de commissie: sociaal beleid (onverminderd de bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn
en het vast bureau):


OCMW;



welzijn;



seniorenbeleid;



armoedebeleid;



kinderopvang;



ontwikkelingssamenwerking;



gelijke kansenbeleid;



gezondheid en ziektepreventie.

De gemeenteraad kan geen eigen bevoegdheden overdragen aan de raadscommissies.
Art. 36. - §1. - De mandaten in iedere commissie worden door de gemeenteraad evenredig verdeeld over
de fracties waaruit de gemeenteraad is samengesteld op basis van de voordrachten die worden ingediend
door de fracties. De evenredigheid vereist in ieder geval dat de som van het aantal mandaten dat
toekomt aan de fracties waarvan leden deel uitmaken van het college van burgemeester en schepenen
steeds hoger is dan de som van het aantal mandaten dat toekomt aan de andere fracties. Elke fractie
wijst de mandaten toe, die haar toekomen, door middel van een voordracht, gericht aan de
raadsvoorzitter. Als de raadsvoorzitter voordrachten ontvangt voor meer kandidaten dan er mandaten te
begeven zijn voor een fractie, dan worden de mandaten toegewezen volgens de volgorde van voorkomen
op de akte van voordracht.
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Er dient naar gestreefd te worden om van elke fractie minstens één vertegenwoordiger zitting te laten
hebben in elke commissie, al dan niet met stemrecht.
Tot de eerstvolgende volledige vernieuwing van de gemeenteraad wordt een fractie geacht eenzelfde
aantal leden in de commissies te behouden. Indien één of meerdere leden verklaren niet meer te
behoren tot de fractie als vermeld in artikel 37 van het Decreet Lokaal Bestuur kan dit lid niet meer
zetelen, noch als lid van deze fractie, noch als lid van een andere fractie. Niettemin behouden deze
fracties het oorspronkelijke aantal leden in de commissie.
§2. - Om ontvankelijk te zijn moet de akte van voordracht voor elk van de kandidaat-commissieleden ten
minste ondertekend zijn door een meerderheid van de leden van de fractie waarvan het kandidaatcommissielid deel van uitmaakt. Indien de fractie van het kandidaat-commissielid slechts uit twee
verkozenen bestaat, volstaat de handtekening van een van hen.
Niemand kan meer dan één akte ondertekenen per beschikbaar mandaat voor de fractie.
Art. 37. - Elke commissie wordt voorgezeten door een gemeenteraadslid. De leden van het college van
burgemeester en schepenen kunnen geen voorzitter zijn van een commissie.
De voorzitter wordt aangewezen door de leden van de gemeenteraadscommissie.
Art. 38. - §1 - De commissies worden door het college van burgemeester en schepenen bijeengeroepen.
De oproepingsbrief vermeldt de agenda en wordt naar alle raadsleden gestuurd. Deze informatie wordt
eveneens bekendgemaakt aan het publiek via de gemeentelijke website.
§2. - De commissies kunnen geldig vergaderen, ongeacht het aantal aanwezige leden.
§3. - De vergaderingen van de commissies zijn openbaar, behalve als:
1° het om aangelegenheden gaat die de persoonlijke levenssfeer raken. Zodra een dergelijk punt aan de
orde is, beveelt de voorzitter de behandeling in besloten vergadering;
2° de commissie met twee derde van de aanwezige leden en op gemotiveerde wijze beslist tot
behandeling in besloten vergadering, in het belang van de openbare orde of op grond van ernstige
bezwaren tegen de openbaarheid.
De vergaderingen over de beleidsrapporten, vermeld in artikel 249 Decreet Lokaal Bestuur, zijn in elk
geval openbaar.
§4. - De besloten vergadering kan alleen plaatsvinden na de openbare vergadering, uitgezonderd in
tuchtzaken. Als tijdens de openbare vergadering blijkt dat de behandeling van een punt in besloten
vergadering moet worden voortgezet, kan de openbare vergadering, alleen met dat doel, worden
onderbroken. Als tijdens de besloten vergadering blijkt dat de behandeling van een punt in openbare
vergadering moet worden behandeld, wordt dat punt opgenomen op de agenda van de eerstvolgende
commissie. In geval van dringende noodzakelijkheid van het punt kan de besloten vergadering, alleen met
dat doel, worden onderbroken.
§5. – In principe wordt in een gemeenteraadscommissie niet gestemd over de behandelde onderwerpen.
Mocht dit desgevallend toch aan de orde zijn, dan zijn de stemmingen in de gemeenteraadscommissie
niet geheim.
In afwijking van het eerste lid wordt geheim gestemd indien desgevallend een individuele persoon het
voorwerp zou zijn van de stemming.
Onder voorbehoud van het tweede lid stemmen de leden van de commissie mondeling.
De voorzitter van de gemeenteraadscommissie stemt als laatste, behalve bij geheime stemming.
§6. – De raadsleden kunnen, zonder stemrecht, de vergaderingen van de commissies, waarvan zij geen
deel uitmaken, bijwonen. Deze raadsleden hebben echter geen recht op presentiegeld.
§7. – In de loop van de vergadering van de commissie, tekenen de leden van de commissie een
aanwezigheidslijst.
§8. - De functie van secretaris van elke raadscommissie wordt waargenomen door een of meer
ambtenaren van de gemeente of van het OCMW, op voorstel van de algemeen directeur, aangewezen
door het college van burgemeester en schepenen.
Bij voorkeur wordt het secretariaat inclusief de verslaggeving van een commissie waargenomen door een

28 oktober 2020

192

of twee ambtenaren uit de diensten die het meest betrokken zijn bij deze commissie. De secretaris van
een commissie maakt binnen de tien werkdagen na de commissie een beknopt verslag op en bezorgt dit
samen met de aanwezigheidslijst aan het secretariaat van de gemeente.

VERGOEDINGEN
Art. 39. - Aan de raadsleden, met uitzondering van de burgemeester en de schepenen, wordt
presentiegeld verleend voor volgende vergaderingen waarop zij aanwezig zijn:
1° de gemeenteraad;
2° de gemeenteraadscommissies, voor zover zij er deel van uitmaken conform artikel 37, §5 van het
Decreet Lokaal Bestuur.
Art. 40. - Het bedrag van het presentiegeld wordt bij een afzonderlijk gemeenteraadsbesluit vastgesteld.
Art. 41. - De raadsleden hebben op het gemeentehuis toegang tot telefoon en internet.
Raadsleden kunnen de kosten van studiedagen of vormingscursussen terugvorderen van het
gemeentebestuur, voor zover deze cycli of studiedagen noodzakelijk zijn voor de uitoefening van hun
mandaat. Deze kosten moeten worden verantwoord met bewijsstukken.
De terugvorderbare kosten mogen niet buitensporig zijn en moeten vergelijkbaar zijn met deze van
vormingsinitiatieven voor gemeente- en OCMW-personeel. Ze betreffen in principe enkel vormingscycli of
studiedagen in het binnenland. Er worden geen kosten vergoed voor het behalen van bijkomende
diploma’s.
De relevantie en de kostprijs van de vorming worden beoordeeld door de algemeen directeur in overleg
met de vormingsambtenaar, en worden voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.
Terugbetaling van bijkomende kosten veroorzaakt door een specifieke gezinssituatie wegens
aanwezigheid op een raads- of commissievergadering, is mogelijk. Een verzoek tot terugbetaling met
verantwoordingsstukken kan worden ingediend bij de algemeen directeur.
Verplaatsingskosten van raadsleden buiten het grondgebied van de gemeente, noodzakelijk voor de
uitoefening van hun mandaat, worden door het gemeentebestuur terugbetaald na voorlegging van
bewijsstukken, op basis van de wettelijk vastgestelde tarieven.
Art. 42. - De gemeente sluit een verzekering af om de burgerlijke aansprakelijkheid, met inbegrip van de
rechtsbijstand, te dekken die bij de normale uitoefening van hun mandaat persoonlijk ten laste komt van
de raadsleden. De gemeente sluit daarnaast ook een verzekering af voor ongevallen die de raadsleden
overkomen in het kader van de normale uitoefening van hun ambt.

VERZOEKSCHRIFTEN AAN DE GEMEENTERAAD EN ANDERE ORGANEN
Art. 43. - §1. - Iedere burger heeft het recht verzoekschriften, door een of meer personen ondertekend,
schriftelijk bij de organen van de gemeente in te dienen.
§2. - De verzoekschriften worden aan het orgaan van de gemeente gericht tot wiens bevoegdheid de
inhoud van het verzoek behoort. Komt een verzoekschrift niet bij het juiste orgaan terecht, dan bezorgt
dit orgaan het verzoek aan de juiste bestemmeling. Een verzoekschrift dat duidelijk tot de bevoegdheid
van het openbaar centrum maatschappelijk voor welzijn behoort, wordt overgemaakt aan het bevoegde
orgaan van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. De indiener wordt daarvan op de hoogte
gebracht. Een verzoek is een vraag om iets te doen of te laten. Uit de tekst van het verzoekschrift moet de
vraag duidelijk zijn.
§3. - Verzoekschriften die een onderwerp betreffen dat niet tot de bevoegdheid van de gemeente
behoort, zijn onontvankelijk.
Een schriftelijke vraag wordt niet als verzoekschrift beschouwd als:
1° de vraag onredelijk is of te vaag geformuleerd;
2° het louter een mening is en geen concreet verzoek;
3° de vraag anoniem, zonder vermelding van naam en voornaam en adres, werd ingediend;
4° het taalgebruik beledigend is.
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Het orgaan of de voorzitter van het orgaan doet deze beoordeling. Hij kan de indiener om een nieuw
geformuleerd verzoekschrift vragen zodat het wel ontvankelijk is.
Art. 44. - §1. - Is het verzoekschrift voor de gemeenteraad, dan plaatst de raadsvoorzitter het
verzoekschrift op de agenda van de eerstvolgende gemeenteraad indien het verzoekschrift minstens 14
kalenderdagen voor de vergadering werd ontvangen. Wordt het verzoekschrift later ingediend dan komt
het op de agenda van de volgende vergadering.
§2. - De gemeenteraad kan de bij hem ingediende verzoekschriften naar het college van burgemeester en
schepenen of naar een gemeenteraadscommissie verwijzen met het verzoek om over de inhoud ervan
uitleg te verstrekken.
§3. - De verzoeker of, indien het verzoekschrift door meer personen ondertekend is, de eerste
ondertekenaar van het verzoekschrift, kan worden gehoord door het betrokken orgaan van de gemeente.
In dat geval heeft de verzoeker of de eerste ondertekenaar van een verzoekschrift het recht zich te laten
bijstaan door een persoon naar keuze.
§4. - Het betrokken orgaan van de gemeente verstrekt, binnen drie maanden na de eerste bespreking in
dit orgaan, een gemotiveerd antwoord aan de verzoeker of, indien het verzoekschrift door meer
personen ondertekend is, aan de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift.

SLOTBEPALINGEN
Art. 45. - Voorliggend reglement dient te worden samen gelezen met alle relevante bepalingen van het
Decreet Lokaal Bestuur, al zijn ze hier niet expliciet opgenomen.
Art. 46. - De bepalingen van voorliggend reglement, expliciet overgenomen uit het Decreet Lokaal
Bestuur, zullen bij wijziging van dit decreet automatisch worden verondersteld als zijnde aangepast.
Andere bepalingen van voorliggend reglement, die ingevolge latere wijzigingen aan het Decreet Lokaal
Bestuur, niet meer overeenkomstig het decreet zouden zijn, worden verondersteld te zijn aangepast,
desgevallend vervallen, overeenkomstig het decreet. Hetzelfde geldt ingeval van latere wijzigingen aan
andere toepasselijke wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen.

O.3 Delegatiebesluit - vervanging - algemeen directeur - bekrachtiging - besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Het decreet van 22 december over het lokaal bestuur (DLB), in het bijzonder:
o Artikel 587 dat bepaalt dat de algemeen directeur de taken en bevoegdheden uitoefent
die vroeger overeenkomstig artikel 58 gemeentedecreet en artikel 52 OCMW-decreet,
of overeenkomstig andere wettelijke of decretale bepalingen aan de
gemeentesecretaris en aan de OCMW-secretaris waren toevertrouwd.
o Artikel 174 dat eveneens bepaalt dat de algemeen directeur de bevoegdheden
uitoefent die overeenkomstig andere wettelijke of decretale bepalingen aan de
gemeentesecretaris of OCMW-secretaris waren toevertrouwd.
o Artikelen 170, 171, 172 en de andere toepasselijke bepalingen die de algemeen
directeur belasten met de diverse taken van secretaris van de bestuursorganen en
manager van de diensten van gemeente en OCMW, wat werd gepreciseerd in zijn
functiebeschrijving zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 23 mei
2018.
o Artikel 220 dat, onder meer met behoud van de artikelen 57 en 85, voorziet dat de
algemeen directeur bevoegdheden kan toevertrouwen aan andere personeelsleden van
gemeente of OCMW.
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Artikel 57, 3e lid dat bepaalt dat de algemeen directeur de hem conform het 1e lid door
het college van burgemeester en schepenen toegewezen bevoegdheden kan
toevertrouwen aan andere personeelsleden van de gemeente.
o Artikel 85, 3e lid dat bepaalt dat de algemeen directeur de hem conform het 1 e lid door
het vast bureau toegewezen bevoegdheden kan toevertrouwen aan andere
personeelsleden van het OCMW.
o Artikel 170 dat bepaalt dat de algemeen directeur de uitoefening van het dagelijks
personeelsbeheer kan toevertrouwen aan andere personeelsleden.
o Artikel 283 dat bepaalt dat de algemeen directeur zijn bevoegdheid tot ondertekening
of medeondertekening kan opdragen aan personeelsleden van gemeente of OCMW,
behalve de ondertekening van notulen en zittingsverslagen van gemeenteraad en raad
voor maatschappelijk welzijn, en van notulen van college van burgemeester en
schepenen en vast bureau.
o Artikel 272 dat bepaalt dat alle girale betalingen worden (mede)ondertekend door de
algemeen directeur, met verwijzing naar de mogelijkheid om een ander personeelslid te
belasten met betalingsverrichtingen, en dat de mogelijkheid voorziet om provisies ter
beschikking te stellen van personeelsleden.
o Artikel 273 dat bepaalt dat onder meer voormeld artikel 272 ook van toepassing is op
het OCMW.
o Artikel 277 §3, 2e lid dat bepaalt dat de algemeen directeur het bijwonen van de
vergaderingen van het bijzonder comité voor de sociale dienst, het opstellen en het
medeondertekenen van de notulen ervan, kan delegeren aan een personeelslid van het
OCMW.
o Artikel 166 dat bepaalt dat de gemeenteraad de vervanging van de algemeen directeur
regelt bij zijn afwezigheid of verhindering; dat de gemeenteraad de aanstelling van een
waarnemend algemeen directeur kan toevertrouwen aan de functiehouder.
o De overgangsbepalingen zoals voorzien door Deel 6, Titel 2, Hoofdstuk 2, Afdeling 1
(Overgangsbepalingen inzake de ambtelijke organisatie van de gemeente en van het
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn), zijnde de artikelen 581 tot en met
589.
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, voor de artikel naar dewelke het DLB verwijst.
Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor
Maatschappelijk Welzijn (“OCMW-decreet”), voor de artikelen naar dewelke het DLB verwijst.
De toepasselijke gemeenteraadsbesluiten van 23 mei 2018:
o Agendapunt O.18 houdende vaststelling van de functiebeschrijving van de algemeen
directeur;
o Agendapunt O.22 aangaande de wijziging functietitels, toepassing op besluiten,
reglementen.
De beheersovereenkomst tussen de gemeente en het OCMW voor een geïntegreerd
personeelsbeleid, goedgekeurd door de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn
op 27 maart 2019.
De overige toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen.
o









OVERWEGINGEN:
 Tot en met 30 juni 2020, datum van uitdiensttreding van de voormalige adjunct-algemeen
directeur (uitdovende functie), werden een deel van de taken van de algemeen directeur tijdelijk
gedeeld met de adjunct-algemeen directeur, zoals voorzien in zijn functiebeschrijving. Dit werd
concreet geregeld via delegatiebesluit van de algemeen directeur van 1 juni 2018, bekrachtigd
door de raad voor maatschappelijk welzijn van 14 juni 2018 en de gemeenteraad van 20 juni
2018.
 Met ingang van 1 juli 2020 kwam de taakverdeling met de adjunct-algemeen directeur te
vervallen. In voormeld delegatiebesluit van 1 juni 2018, artikel 4, 3e lid, was een regeling
getroffen voor na de uitdiensttreding van de adjunct-algemeen directeur. Bij e-mail van de
algemeen directeur van 29 juni 2020 aan de betrokken personeelsleden werden daarvoor
aanvullende preciseringen gegeven.
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Per 1 oktober 2020 trad een afdelingshoofd sociale zaken in dienst bij het OCMW, een nieuwe
functie om het verdwijnen van de vroegere ambten adjunct-algemeen directeur en
stafmedewerker OCMW enigszins op te vangen. Naar aanleiding hiervan dient voormeld
delegatiebesluit te worden geactualiseerd, in acht genomen de functiebeschrijving van dit
nieuwe afdelingshoofd. Tegelijk komt het nuttig over, omwille van de duidelijkheid, eveneens
een aantal andere delegaties te actualiseren, alsook de plaatsvervanging van de algemeen
directeur te herformuleren.
De delegatiemogelijkheden ingeschreven in het DLB met de daaruit volgende spreiding van een
aantal bevoegdheden over meerdere kaderleden, verzekeren een grotere betrokkenheid van
deze kaderleden en ondersteunen het reactievermogen en de dynamiek van de organisatie;
bovendien ondersteunen ze de werkbaarheid van de functie algemeen directeur (manager van
de verschillende diensten en tegelijk secretaris en adviseur van de bestuursorganen).
Het is daarom in het belang van de gehele organisatie dat in de praktijk een deel van de
bevoegdheden van de algemeen directeur op transparante wijze worden gedeeld met andere
leidinggevende ambtenaren, waarbij tevens de rechtsgeldigheid van de bestuursakten en
contracten van gemeente en OCMW, intern en extern, wordt gewaarborgd.
De bevoegdheid tot dringende aanstellingen voor beperkte duur van OCMW-personeel werd
eertijds toegekend aan de OCMW-secretaris, ging na einddatum van het ambt van OCMWsecretaris per 1 juni 2018 over op de algemeen directeur, die deze bevoegdheid delegeerde aan
de adjunct-algemeen directeur bij hoger vermeld delegatiebesluit van 1 juni 2018. Bij de op
pensioenstelling van de adjunct-algemeen directeur per 1 juli 2020 ging de bevoegdheid terug
naar de algemeen directeur die deze (gedeeltelijk) kan delegeren aan andere personeelsleden,
wat alvast nuttig voorkomt voor wat betreft dringende aanstellingen van verplegend- en
verzorgend personeel bij WZC Meulenbroek, teneinde de continuïteit van de dienstverlening
aldaar te waarborgen.
De integratie van gemeente en OCMW vereist een gemeenschappelijke benadering in één enkel
delegatiebesluit.

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: Bekrachtigt het besluit Regeling van een aantal delegaties aan personeelsleden van gemeente
en OCMW – vervanging van de algemeen directeur – besluit van de algemeen directeur van 16 oktober
2020, zoals hieronder opgenomen:

HOOFDSTUK 1: DELEGATIES GEMEENSCHAPPELIJK VOOR GEMEENTE EN OCMW
Artikel 1: De bevoegdheid voor de eerste handtekening en het daaraan gekoppelde nazicht van de
wettelijkheid (handtekening van de algemeen directeur) voor de uitvoering van de girale betalingen van
zowel gemeente als OCMW, wordt gedelegeerd aan de hoofdboekhoud(st)ers, de boekhoud(st)ers en de
ambtenaar gemeentebelastingen werkzaam bij de financiële dienst, tenzij zij optreden als
plaatsvervang(st)er voor de financieel directeur of de adjunct-financieel directeur. Zij spreken onderling af
wie wanneer de ondertekening op zich neemt. Bij afwezigheid van deze ambten wordt een
plaatsvervang(st)er aangeduid onder de andere ambtenaren van de financiële dienst.
In voorkomend geval rapporteren de in het eerste lid bedoelde ambtenaren aan de algemeen directeur
de anomalieën in het betalingsverkeer die zij zouden vaststellen.
Artikel 2: Bevestigt de delegaties gegeven aan budgetverantwoordelijken bij gemeente en OCMW bij
besluit van de algemeen directeur van 6 mei 2020 en de daaraan gekoppelde voorwaarden.

HOOFDSTUK 2: DELEGATIES SPECIFIEK AAN PERSONEELSLEDEN VAN DE GEMEENTE
Artikel 3: De eerder door de gemeentesecretaris verleende en op 31 mei 2018 (einddatum van het ambt
van gemeentesecretaris) nog van kracht zijnde delegaties aan personeelsleden van de gemeente, dit
inzake handtekenbevoegdheid, kasbeheer (incl. geringe dagontvangsten) of andere … blijven van
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toepassing voor zover zij nog kaderen binnen de wettelijke en reglementaire bepalingen, en voor zover
geen andere regeling wordt getroffen bij voorliggend delegatiebesluit.
In de desbetreffende eerder genomen besluiten van de gemeentesecretaris dient de functietitel
“(gemeente)secretaris” telkens te worden gelezen als “algemeen directeur”.

HOOFDSTUK 3: DELEGATIE AANGAANDE HET BIJZONDER COMITE VOOR DE SOCIALE DIENST
Artikel 4: Delegeert het voorbereiden en bijwonen van de vergaderingen van het bijzonder comité voor
de sociale dienst (BCSD), het opstellen en het medeondertekenen van de notulen ervan, het
medeondertekenen van de uittreksels, de briefwisseling en diverse stukken namens het BCSD, aan het
afdelingshoofd sociale zaken en het diensthoofd maatschappelijk werk (hoofdmaatschappelijk werker). Zij
spreken onderling af wie van hen concreet welke taken op zich neemt. Bij afwezigheid van beide ambten
wordt een plaatsvervang(st)er aangeduid onder de maatschappelijk werk(st)ers.
De algemeen directeur kan alle voormelde bevoegdheden gerelateerd aan het BCSD, met daarbij de ter
voorbereiding en uitvoering ervan vereiste hiërarchische bevoegdheden, op elk moment opnieuw naar
zich toe trekken.

HOOFDSTUK 4: ANDERE DELEGATIES SPECIFIEK AAN PERSONEELSLEDEN VAN HET OCMW
Artikel 5: Aansluitend bij het toepasselijk besluit van het vast bureau van 12 mei 2020, agendapunt 6,
delegeert aan de directeur van WZC Meulenbroek de beslissingen tot dringende tijdelijke aanstellingen,
contractueel voor max. 6 maanden, van verplegend en verzorgend personeel bij het WZC, mits
bekrachtiging op het eerstvolgende vast bureau. De max. periode van 6 maanden kan niet worden
verlengd of op een later tijdstip herhaald via dezelfde procedure.
De algemeen directeur kan deze bevoegdheid op elk moment opnieuw naar zich toe trekken.
Artikel 6: De eerder door de OCMW-secretaris verleende en op 31 mei 2018 (einddatum van het ambt
van OCMW-secretaris) nog van kracht zijnde delegaties aan personeelsleden van het OCMW, dit inzake
handtekenbevoegdheid, kasbeheer (incl. geringe dagontvangsten), attesten leefloon, of andere… alsook
de eerder door de OCMW-secretaris verleende en op 31 mei 2018 nog van kracht zijnde provisies (giraal)
voor kleine uitgaven en sociale steun... blijven van toepassing voor zover zij nog kaderen binnen de
wettelijke en reglementaire bepalingen, en voor zover geen andere regeling wordt getroffen bij
voorliggend delegatiebesluit.
Wanneer van toepassing, worden de in vorig lid bedoelde delegaties ook toegekend aan nieuwe in functie
tredende maatschappelijk werk(st)ers bij dienst samenleving en gezin.
In de desbetreffende eerder genomen besluiten van de OCMW-secretaris dient de functietitel “(OCMW) secretaris (van het OCMW)” telkens te worden gelezen als “algemeen directeur”.

HOOFDSTUK 5: VERVANGING VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR
Artikel 7: In het kader van de vervanging van de algemeen directeur zoals bedoeld in art. 166 DLB, duidt
de algemeen directeur als waarnemend algemeen directeur in eerste orde het afdelingshoofd algemene
diensten of het afdelingshoofd sociale zaken aan, gezien beide ambten deel uitmaken van het
managementteam. In twee orde, bij afwezigheid van beide voormelde ambten, zal een andere ambtenaar
niveau A van gemeente of OCMW worden aangeduid. In derde orde, wanneer de noodzaak zich zou
voordoen, kan een ambtenaar van een ander niveau van gemeente of OCMW worden aangeduid.
De waarnemend algemeen directeur oefent alle bevoegdheden uit die aan het ambt van algemeen
directeur verbonden zijn.
HOOFDSTUK 6: SLOTBEPALINGEN
Artikel 8: Voormelde delegaties, toekenning van provisies en vervangingen kunnen op elk moment
worden herroepen.
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Artikel 9: Eventuele latere wijzigingen aan toepasselijke wetgeving en/of reglementering worden
automatisch van toepassing geacht op dit besluit.
Artikel 10: Bij uitoefening van een opdracht tot ondertekening of medeondertekening, maken de
betrokken personeelsleden melding van die opdracht in naam van de algemeen directeur.
Artikel 11: Voorliggende regeling wordt gekoppeld aan het organisatiebeheersingssysteem
overeenkomstig de artt. 217 t.e.m. 220 DLB, en zal in dat kader worden overgemaakt aan de
stafmedewerker gemeente, belast met de mede opvolging van het organisatiebeheersingssysteem.
Artikel 12: Deze beslissing wordt ter bekrachtiging voorgelegd aan de eerstvolgende gemeenteraad en
raad voor maatschappelijk welzijn.
Artikel 13: Mits bekrachtiging zoals voorzien in artikel 12, wordt voorliggend delegatiebesluit opgenomen
in het notulenboek algemeen directeur.

Artikel 2: Het delegatiebesluit bedoeld in artikel 1 wordt opgenomen in het notulenboek algemeen
directeur. Het wordt gekoppeld aan het organisatiebeheersingssysteem overeenkomstig de artikelen 217
tot en met 220 DLB, en zal in dat kader worden overgemaakt aan de stafmedewerker gemeente, belast
met de mede opvolging van het organisatiebeheersingssysteem.

O.4 Nominatieve subsidies - vaststelling - besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
 De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending
van sommige subsidies.
 Het gemeenteraadsbesluit van 17 juni 2020 betreffende de vaststelling van de nominatieve
subsidies.
OVERWEGINGEN:
 Een materiële misslag in de lijst van 17 juni 2020 dient rechtgezet. De bedragen werden
aangepast conform deze zoals goedgekeurd op 22 januari 2020.
 De reeds opgenomen toelage aan OTC Spoor2 vzw t.b.v. € 20.000 wordt toegekend aan
Maatwerkbedrijf Spoor2 vzw.
 Voor wat betreft het transitieplan van OTC Spoor2 vzw:
o De intentie van het gemeentebestuur om de toekomstkansen van OTC Spoor vzw te
vergroten.
o De analyse van de financiële en operationele werking van de vzw en het uitwerken van
strategische toekomstscenario’s, uitgevoerd door de interimmanager die door de vzw
werd aangesteld.
o De belangrijke rol die de vzw vervult inzake de opleiding, begeleiding en tewerkstelling
van mensen met verminderde arbeidskansen t.a.v. het reguliere arbeidscircuit.
o Het maatschappelijke nut en de social-profit doelstellingen van de vzw en de unieke
positie die de vzw in deze opneemt in de gemeente.
o De intentie om het medebeheer door het gemeentebestuur via bestuurdersdeelname
aan de vzw te versterken.
o De noodzaak om in de nodige omkadering te voorzien en de vzw de kans te geven op
een professionele doorstart.
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De intentie om de vzw terug te laten doorgroeien naar een opleidings- en
tewerkstellingscentrum met een stevige social-profit missie ten behoeve van mensen
met verminderde arbeidskansen in onze gemeente.de nood aan een professioneel
transitiemanagement,
o De opmaak van een strategisch en operationeel implementatieplan en de begeleiding
van de implementatie ervan.
o De meerwaarde die dit transitiemanagement voor zowel de vzw als het
gemeentebestuur inhoudt.
o Het college voorstelt om hiervoor zowel voor het boekjaar 2020 als 2021 een bedrag
van € 35.000 te voorzien.
Het bedrag van € 35.000 voor het boekjaar 2020 wordt opgenomen in de lijst van nominatieve
subsidies.
 Voor wat betreft de uitbouw van de omkadering van OTC Spoor2 vzw:
o De vaststelling dat een vrij groot aantal niet- of laaggeschoolde inwoners (54,4 % van de
werklozen in Hamme) niet onmiddellijk aansluiting kunnen vinden bij de reguliere
arbeidsmarkt.
o De vraag van verschillende sociale partners tot samenwerking (VDAB, Agentschap
Integratie en Inburgering, ...) ifv het creëren van arbeidskansen voor precaire
doelgroepen.
o De jobratio in Hamme (44) t.o.v. het Vlaams Gewest (71) (cijfers 2017).
o Het gegeven dat het lokaal bestuur maximaal wil inzetten op tewerkstellingskansen
binnen het gevoerde armoedebeleid.
o De opleidings- en tewerkstellingskansen die vzw OTC Spoor2 kan bieden aan kwetsbare
mensen op de arbeidsmarkt.
o De intentie van het gemeentebestuur om de toekomstkansen van OTC Spoor vzw te
vergroten.
o De analyse van de financiële en operationele werking van de vzw.
o De belangrijke rol die de vzw vervult inzake de opleiding, begeleiding en tewerkstelling
van mensen met verminderde arbeidskansen t.a.v. het reguliere arbeidscircuit.
o Het maatschappelijke nut en de social-profit doelstellingen van de vzw en de unieke
positie die de vzw in deze opneemt in de gemeente.
o De intentie om het medebeheer door het gemeentebestuur via bestuurdersdeelname
aan de vzw te versterken.
o De noodzaak om in de nodige omkadering te voorzien en de vzw de kans te geven op
een professionele doorstart.
o De intentie om de vzw terug te laten doorgroeien naar een opleidings- en
tewerkstellingscentrum met een stevige social-profit missie ten behoeve van mensen
met verminderde arbeidskansen in onze gemeente.
o Het college voorstelt om hiervoor zowel voor het boekjaar 2020 als 2021 een bedrag
van € 75.000 te voorzien en voor het boekjaar 2022 een bedrag van € 50.000. De
verderzetting van de subsidie vanaf 2023 zal voorwerp uitmaken van een voorafgaande
evaluatie.
Het bedrag van € 75.000 voor het boekjaar 2020 wordt opgenomen in de lijst van nominatieve
subsidies.
STEMMING: Met 18 stemmen voor (Jan Laceur, Herman Vijt, Luk De Mey, Ann Verschelden, Koen
Mettepenningen, Mieke De Keyser, Lien De Vos, Kurt De Graef, Jan Ketels, Jan De Graef, Lotte Peeters, An
Geerinck, François Van den Broeck, Tom Vermeire, André Raemdonck, Jan Rosschaert, Leo Van der Vorst,
Mario Michils), 8 onthoudingen (Frans Van Gaeveren, Tom Waterschoot, Henri Peelman, Frank Van Erum,
Agnes Onghena, Mustafa Tokgoz, Gilles Verbeke, Christel Vanhoyweghen)

BESLUIT:
Artikel 1: De subsidies voor het jaar 2020 worden aangepast en als volgt vastgesteld:
MJPV-2020_2025-4/2020/GBB/0420-00/6494000/GEMEENTE/CBS/433/IP-GEEN/U
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen

28 oktober 2020

199

Begunstigde: EVA Dienst 112 Hamme VZW 0686.707.738
Bedrag: 121.000,00
MJPV-2020_2025-4/2020/ACT-447/0500-00/6496999/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U
Andere toegestane werkingssubsidies
Begunstigde: Ondernemend Hamme VZW 0897.731.040
Bedrag: 18.500,00
MJPV-2020_2025-4/2020/GBB/0520-00/6496300/GEMEENTE/CBS/433/IP-GEEN/U
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen
Begunstigde: EVA Toerisme Hamme vzw 0410.874.380
Bedrag: 32.350,00
MJPV-2020_2025-4/2020/GBB/0520-00/6496300/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen
Begunstigde: Projectvereniging Regionaal Landschap Schelde-Durme 0680.397.590
Bedrag: 3.737,25
Begunstigde: Regionaal Landschap Schelde Durme vzw 0889.859.093
Bedrag: 2.348,35
Begunstigde: Regionaal Landschap Schelde Durme vzw 0889.859.093
Bedrag: 2.384,00
MJPV-2020_2025-4/2020/GBB/0521-00/6496300/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen
Begunstigde: Wuitenscomité vzw 0448.711.706
Bedrag: 13.168,75
MJPV-2020_2025-4/2020/GBB/0530-00/6496999/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U
Andere toegestane werkingssubsidies
Begunstigde: Bedrijfsgilde Hamme bij Van Avermaet Theo RR64.05.19-077.53
Bedrag: 200,00
Begunstigde: Dierenwelzijn MILADI
Bedrag: 1.500,00
Begunstigde: Jaarmarktcomité Broekstraat Florkin Natasja RR71.03.25-170.10
Bedrag: 1.750,00
Begunstigde: Jaarmarktcomité Hamme bij Lin De Munck RR86.10.27-166.27
Bedrag: 3.500,00
Begunstigde: Jaarmarktcomité Hamme-Sint Anna bij Bart Dierick RR82.01.15-081.34
Bedrag: 1.750,00
Begunstigde: Jaarmarktcomité Hamme-Zogge bij Schram Evelyn RR89.08.30-206-43
Bedrag: 1.750,00
Begunstigde: Jaarmarktcomité Kastel bij De Corte Bart RR89.08.30-206.43
Bedrag: 1.750,00
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Begunstigde: Jaarmarktcomité Moerzeke bij Osselaer Marc RR53.03.31-201.03
Bedrag: 2.625,00
Begunstigde: Landbouwcomité bij Vehent André RR 45.11.29-085.67
Bedrag: 200,00
MJPV-2020_2025-4/2020/GBB/0550-00/6496300/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen
Begunstigde: Maatwerkbedrijf Spoor2 vzw 0454.343.743
Bedrag: 20.000,00
MJPV-2020_2025-4/2020/ACT-1381/0550-00/6496300/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen
Begunstigde: OTC Spoor2 0454.994.732
Bedrag: 35.000,00
MJPV-2020_2025-4/2020/ACT-1382/0550-00/6496300/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen
Begunstigde: OTC Spoor2 0454.994.732
Bedrag: 75.000,00
MJPV-2020_2025-4/2020/GBB/0629-00/6495001/GEMEENTE/CBS/430/IP-GEEN/U
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen
Begunstigde: H.I.M. 0265.753.274
Bedrag: 517.729,00
MJPV-2020_2025-4/2020/GBB/0705-00/6496300/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen
Begunstigde: Carnavalshallen Hamme & Moerzeke 0670.928.313
Bedrag: 6.600,00
Begunstigde: De Vrienden van de durme- en scheldehoek vzw 0409.326.835
Bedrag: 20.000,00
Begunstigde: subsidie aan Dekenale Werken vzw - O.N. 408 166 003 (Neerlandt)
Bedrag: 1.000,00
MJPV-2020_2025-4/2020/ACT-324/0705-01/6496999/GEMEENTE/CBS/433/IP-GEEN/U
Andere toegestane werkingssubsidies
Begunstigde: EVA Jan Tervaert VZW 0450.210.949
Bedrag: 27.000,00
MJPV-2020_2025-4/2020/GBB/0710-00/6496300/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen
Begunstigde: Carnavalcomité Moerzeke vzw 0849 582 715
Bedrag: 5.000,00
MJPV-2020_2025-4/2020/GBB/0710-00/6496200/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U
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Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven
Begunstigde: FIETS-PROMO 0447.414.280
Bedrag: 10.000,00
MJPV-2020_2025-4/2020/GBB/0710-00/6496300/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen
Begunstigde: AB Hamme bij De Geyter Michel RR 57.07.13-093.84
Bedrag: 125,00
Begunstigde: AB Moerzeke bij de Geyter Michel RR 57.07.13-093.84
Bedrag: 125,00
Begunstigde: De Bolhoeden bij Van Geyte Denis RR 31.06.29-283.25
Bedrag: 200,00
Begunstigde: Hamse Wuiten bij Van Goethem Eduard RR 31.06.29-283.25
Bedrag: 1.325,00
Begunstigde: nieuwe aanvragen op voorstel van het college
Bedrag: 125,00
Begunstigde: NSB Moerzeke bij Smet Michaël RR 37.01.17-295.76
Bedrag: 125,00
Begunstigde: Oudstrijders Sint Anna bij Vehent André RR45.11.29-085.67
Bedrag: 125,00
Begunstigde: Oudstrijders Zogge bij Lauwaert Basile RR 46.09.01-081.45
Bedrag: 125,00
Begunstigde: Sint Martinusfeesten bij Van Breda Karel RR 38.05.25-287.87
Bedrag: 735,00
MJPV-2020_2025-4/2020/GBB/0740-00/6496300/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen
Begunstigde: Gemeentelijke sportraad bij Michiels Kristof RR770422-28333
Bedrag: 3.937,50
MJPV-2020_2025-4/2020/GBB/0740-00/6496300/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen
Begunstigde: KFC Vigor Wuitens Hamme vzw 0415.009.848
Bedrag: 22.000,00
Begunstigde: SVK Zogge - Voetbalpromo 0692.758.657
Bedrag: 2.200,00
Begunstigde: VK Robur vzw 0413.103.994
Bedrag: 3.952,00
MJPV-2020_2025-4/2020/GBB/0740-00/6496999/GEMEENTE/CBS/432/IP-GEEN/U
Andere toegestane werkingssubsidies
Begunstigde: EVA Sportcentra vzw 0413.691.043
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Bedrag: 30.000,00
MJPV-2020_2025-4/2020/ACT-1377/0742-07/6640000/GEMEENTE/CBS/800/IP-102/U
Toegestane investeringssubsidies
Begunstigde: KFCVW Hamme - 0415.009.847
Bedrag: 1.000.000,00
MJPV-2020_2025-4/2020/ACT-247/0750-00/6496300/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen
Begunstigde: Colman Bertrand RR48111533707 voor Kindercarnaval Moerzeke
Bedrag: 250,00
Begunstigde: Dierickx Joke RR85080205478 voor Pieto!nk
Bedrag: 4.000,00
MJPV-2020_2025-4/2020/ACT-247/0750-00/6496300/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen
Begunstigde: Habbekrats vzw 0445 495 561
Bedrag: 40.000,00
Begunstigde: Jeugdhuis 't Klokhuis vzw 0852 002 864
Bedrag: 37.000,00
MJPV-2020_2025-4/2020/ACT-281/0751-00/6496300/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen
Begunstigde: gemeentelijke jeugdraad
Bedrag: 5.000,00
MJPV-2020_2025-4/2020/GBB/0790-01/6494000/GEMEENTE/CBS/480/IP-GEEN/U
Andere toegestane werkingssubsidies
Begunstigde: Verenigde Protestantse Kerk Dendermone 0211 242 442
Bedrag: 1.342,00
MJPV-2020_2025-4/2020/GBB/0820-00/6496400/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN/U
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen
Begunstigde: Agentschap voor onderwijsdiensten AgOdi 0865.204.564
Bedrag: 64.000,00
MJPV-2020_2025-4/2020/GBB/0820-01/6496400/GEMEENTE/CBS/300/IP-GEEN/U
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen
Begunstigde: Agentschap voor onderwijsdiensten AgOdi 0865.204.564
Bedrag: 35.500,00
MJPV-2020_2025-4/2020/ACT-713/0900-10/6496100/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen
Begunstigde: Spoor 56 vzw 0420.851.326 jeugdzorg St Vincentius
Bedrag: 1.575,00
MJPV-2020_2025-4/2020/ACT-719/0900-10/6496999/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U
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Andere toegestane werkingssubsidies
Begunstigde: KVG 0416.061.605
Bedrag: 275,00
Begunstigde: VFG 0454.020.574
Bedrag: 275,00
MJPV-2020_2025-4/2020/ACT-622/0900-10/6496300/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen
Begunstigde: Maatwerkbedrijf Spoor2 vzw 0454.343.743, vestiging 2 156 449 956
Bedrag: 127.475,00
MJPV-2020_2025-4/2020/ACT-741/0909-00/6496999/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U
Andere toegestane werkingssubsidies
Begunstigde: Noodfonds bij rampen
Bedrag: 5.000,00
MJPV-2020_2025-4/2020/ACT-708/0911-00/6496300/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen
Begunstigde: Blijdorp 0409 371 771
Bedrag: 1.225,00
Begunstigde: dagcentrum Sint-Niklaas vzw 0415 468 816
Bedrag: 275,00
Begunstigde: De Tandem vzw 0439 137 806
Bedrag: 150,00
Begunstigde: Dienstverleningscentrum Zevenbergen (maakt deel uit van Emmaüs) 0411 515 075
Bedrag: 50,00
Begunstigde: Emiliani vzw 0421 911 297
Bedrag: 25,00
Begunstigde: Ganspoel vzw 0410 917 437
Bedrag: 25,00
Begunstigde: K.O.C. Snt. Gregorius 0406.633.304
Bedrag: 25,00
Begunstigde: nieuwe aanvragen op voorstel van het college
Bedrag: 200,00
Begunstigde: Tanderius 0462.234.001
Bedrag: 300,00
Begunstigde: Vesta vzw 0415 298 669
Bedrag: 75,00
MJPV-2020_2025-4/2020/GBB/0943-00/6496300/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen
Begunstigde: BGJG Hamme 0406605192
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Bedrag: 275,00
Begunstigde: BGJG Moerzeke 0406605192
Bedrag: 200,00
Begunstigde: CAW Oost-Vlaanderen 0457.984.114
Bedrag: 200,00
Begunstigde: Dienst familiehulp 0409 533 604
Bedrag: 325,00
Begunstigde: Familiezorg Oost-Vlaanderen 0412 914 845
Bedrag: 200,00
Begunstigde: Thuishulp vzw 0416 337 460
Bedrag: 200,00
MJPV-2020_2025-4/2020/ACT-709/0959-00/6496300/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen
Begunstigde: Michiels Luc RR 46.12.05-087.37 Seniorenraad
Bedrag: 3.675,00
MJPV-2020_2025-4/2020/ACT-710/0959-00/6496300/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen
Begunstigde: NEOS 0420.664.848
Bedrag: 200,00
Begunstigde: nieuwe aanvragen op voorstel van het college
Bedrag: 200,00
Begunstigde: OKRA Trefpunt Hamme 0412.022.346
Bedrag: 200,00
Begunstigde: S-Plus 0409.572.206
Bedrag: 200,00
MJPV-2020_2025-4/2020/ACT-710/0959-00/6496300/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen
Begunstigde: Gepensioneerde liberalen RR33123007197
Bedrag: 200,00
Begunstigde: Gepensioneerden H.Familie RR39032308664
Bedrag: 200,00
Begunstigde: Gepensioneerden H.Hart RR 46052608638
Bedrag: 200,00
Begunstigde: Gepensioneerden Kastel RR48112729280
Bedrag: 200,00
Begunstigde: Gepensioneerden Moerzeke RR45103125029
Bedrag: 200,00
Begunstigde: Gepensioneerden Zogge RR40010506154
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Bedrag: 200,00
MJPV-2020_2025-4/2020/GBB/0985-00/6496999/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U
Andere toegestane werkingssubsidies
Begunstigde: Belgische Rode Kruis afdeling Hamme 0406 729 809
Bedrag: 200,00
Begunstigde: Medison Thuisverpleging vzw 0444 930 288
Bedrag: 200,00
Begunstigde: Solidariteit voor het Gezin 0416 603 716
Bedrag: 200,00
Begunstigde: Thuishulp vzw (Reddie Teddy) 0416 337 460
Bedrag: 325,00
Begunstigde: Wit Gele Kruis van Oost-Vlaanderen 0410 442 335 Hamme & Moerzeke
Bedrag: 325,00
Artikel 2: De toegekende subsidie zal door de begunstigde uitsluitend worden gebruikt ten bate van de
vereniging.
Artikel 3: De toekenning van een nominatieve subsidie houdt een controlerecht in. Indien de subsidie niet
wordt aangewend voor de algemene werking of specifiek opgegeven doel kan ze eventueel gedeeltelijk of
geheel worden teruggevorderd.

O.5 Jaarrekening OCMW - goedkeuring - besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
 Het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus
van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals
gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012.
 Het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals gewijzigd
bij ministerieel besluit van 26 november 2012.
OVERWEGINGEN:
 Volgens de Vlaamse overheid, dienen de gemeenten en OCMW’s die ervoor gekozen hebben om
de aangepaste regelgeving over BBC maar toe te passen vanaf 2020, voor 2019 nog afzonderlijke
jaarrekeningen op te maken, maar werden het politieke, ambtelijke en organisatorische
geïntegreerd vanaf 2019. Daarom stemt de gemeenteraad in deze situatie eerst over de rekening
van de gemeente en de raad voor maatschappelijk welzijn over die van het OCMW. Daarna keurt
de gemeenteraad ook de rekening van het OCMW goed. Daardoor is die rekening definitief
vastgesteld door de lokale raden en kan de gemeente ze voor goedkeuring bezorgen aan de
toezichthoudende overheid.
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BESLUIT met algemene instemming:
Enig artikel: Keurt de jaarrekening 2019 van het OCMW goed, zoals vastgesteld door de raad van
maatschappelijk welzijn op 17 juni 2020 en dit met de volgende saldi:


budgettair resultaat boekjaar:

5.932.252,28 EUR



gecumuleerd budgettair resultaat:

14.188.606,52 EUR



resultaat op kasbasis:



balanstotaal :



tekort van het boekjaar:

12.383.445,76 EUR
48.674.976,86 EUR
1.125.639,28 EUR

O.6 Intergemeentelijke samenwerking - Intergem - buitengewone algemene vergadering 17 december
2020 - goedkeuren agenda met statutenwijziging 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.
 Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, meer bepaald artikel 432, alinea 3,
waarbij bepaald wordt dat de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een
algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen
aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering.
OVERWEGINGEN:
 Gemeente Hamme is voor één of meerdere activiteiten aangesloten bij de opdrachthoudende
vereniging Intergem.
 Gemeente Hamme werd per aangetekend schrijven van 17 september 2020 opgeroepen om
deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Intergem die op 17 december
2020 plaatsheeft in zaal 'De Vesten', hotel Beveren, Gentseweg 280 te 9120 Beveren.
 Een dossier met documentatiestukken werd aan de gemeente Hamme per brief van 17
september 2020 overgemaakt.
 De voorgestelde statutenwijzigingen vinden vooreerst hun oorsprong in de verplichte aanpassing
van de statuten aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV):
o Verwijzing naar van toepassing zijnde bepalingen van de coöperatieve vennootschap
ingevolge het nieuwe WVV.
o Vermelding inzake het sui generis karakter van de Opdrachthoudende Vereniging.
o Terminologie in verband met kapitaal werd in overeenstemming gebracht met het
WVV, met invoering van termen zoals vermogen of inbreng (rekening 10/11 van het
passief), onderscheid tussen vast en variabel kapitaal is zonder voorwerp geworden en
vervangen door de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
o Afstemming op de bepalingen van het WVV wat betreft de procedure schriftelijke
besluitvorming Raad van Bestuur en de modaliteiten voor het vergaderen op afstand
van de Algemene Vergadering.
o In overeenstemming brengen statutaire bepaling inzake de alarmbelprocedure.
 Daarnaast worden nog een aantal wijzigingen aangebracht:
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Vermelding van het correspondentieadres van de administratieve zetel in Melle naast
de reeds in de statuten opgenomen zetel.
o Invoeging en/of actualisering van een aantal definities.
o Toevoeging van een bijkomende onverenigbaarheid in hoofde van een lid of voormalig
lid van het personeel van Fluvius System Operator cv of van Fluvius Opdrachthoudende
Vereniging.
o Overige statutaire bepalingen: update, aanvulling.
Aan het voorwerp (nieuwe aanduiding van het “doel” ten gevolge van de inwerkingtreding van
het WVV) worden enkele wijzigingen aangebracht.
We worden heden geconfronteerd met het coronavirus COVID-19, waarbij het op heden niet
vaststaat onder welke vorm deze algemene vergadering zal kunnen plaatsvinden: fysiek, digitaal
dan wel schriftelijk.
De mogelijkheid bestaat dat nog federale richtlijnen alsook politiebesluiten van de gouverneurs
en richtlijnen via het Agentschap Binnenlands Bestuur kunnen komen omtrent het coronavirus
COVID-19 (en de mogelijke evolutie in en aanpassing van deze richtlijnen en informatie) en de
impact hiervan op onderhavige bijeenkomst. Er wordt gevraagd om een expliciete beslissing over
alle voorliggende agendapunten te nemen. Op deze manier kan desgevallend overgegaan
worden tot het houden van een schriftelijke algemene vergadering indien dit noodzakelijk mocht
blijken.

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de
opdrachthoudende vereniging Intergem d.d. 17 december 2020:
1. Aanpassen van de statuten als volgt:
a.

Wijziging van het doel/voorwerp.
o

Aanpassen van de titels van Hoofstukken I en II.

o

Aanpassen van de bestaande artikels 2, 2bis, 3, 4, 4bis, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15,
16bis, 17, 19, 24, 27bis, 28, 29bis, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 37bis, 38 en 40 en bijlage 1,
bijlage 1bis en bijlage 3.

o

Toevoegen van een artikel 29ter.

o

Hernummeren van de volledige statuten.

2. Verlenen van machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur en/of een medewerker van de
directie Secretariaat-generaal van Fluvius System Operator om de beslissingen genomen in de
agendapunten 1, 5 en 6 bij authentieke akte te doen vaststellen.
3. Bespreking in het kader van artikel 432 van het Vlaams decreet lokaal bestuur van de te ontwikkelen
activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2021 alsook van de door de raad van bestuur
opgestelde begroting 2021.
4. Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 ev WVV.
5. Statutaire benoemingen.
6.
a.

Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van deelnemer(s) voor de activiteit openbare
verlichting (verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen) en diensten als onderdeel van ‘licht
als dienstverlening’ – verslag van de Raad van Bestuur en van de Commissaris overeenkomstig
het artikel 6:110 WVV houdende de inbreng in natura voor de toetredingen per 1 juli 2020 en
per 17 december 2020.

b.

Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.

7. Statutaire mededelingen.
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Artikel 2: Zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen Intergem met inbegrip van
de voorgestelde wijziging van het doel/voorwerp van Intergem.
Artikel 3.1: In geval van een fysieke of digitale algemene vergadering.
De vertegenwoordiger van de gemeente Hamme, dhr. Herman Vijt, burgemeester (plaatsvervanger dhr.
Tom Vermeire) die fysiek dan wel digitaal zal deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering
van de opdrachthoudende vereniging Intergem op 17 december 2020 (of iedere andere datum waarop
deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen
genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen 1 en 2 van onderhavige beslissing.
Artikel 3.2: In geval van schriftelijke algemene vergadering.
Zijn akkoord te verlenen over elk van de voorliggende agendapunten, waaronder de voorgestelde
statutenwijzigingen en wijziging van doel/voorwerp. Dit geeft het standpunt van de gemeente weer, en
dient in geval van een schriftelijke algemene vergadering (zonder fysieke aanwezigheid van de
vertegenwoordiger van de gemeente Hamme als een bindend akkoord te worden beschouwd dat
opgenomen zal worden in een overzichtslijst 'houdende ontvangen inhoudelijke goedkeuringen van de
deelnemers' die gevoegd zal worden bij de notulen van bovenvermelde buitengewone algemene
vergadering en waarbij de individuele gemeenteraadsbeslissingen via het digitaal loket zullen
overgemaakt worden aan de toezichthoudende overheid.
Artikel 4: Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging
Intergem, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e-mailadres
vennootschapssecretariaat@fluvius.be.

O.7 Intergemeentelijke samenwerking - kennisneming beslissing Intergem en overige te verrichten
formaliteiten m.b.t. de inbreng in natura n.a.v. de toetreding voor de activiteit openbare
verlichting - goedkeuring - besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, inzonderheid de artikelen 41, 279, 281,
283 en Deel III, Titel III betreffende de Intergemeentelijke samenwerking.
 De gemeenteraadsbeslissing van 27 november 2019 waarbij de gemeenteraad goedkeuring
verleende aan het aanbod ‘Fluvius Openbare Verlichting' en de toetreding tot Intergem voor de
activiteit openbare verlichting.
OVERWEGINGEN:
 De beslissing van de raad van bestuur van Intergem van 16 december 2019 tot kapitaalverhoging
per 1 juli 2019 van het variabel kapitaal ten bedrage van 629.325,00 euro door middel van
25.173 Aov-aandelen en de kapitaalverhoging per 16 december 2019 van het variabel kapitaal
ten bedragen van 7.728.800,00 euro door middel van 309.152 Aov-aandelen.
 De beslissing van de buitengewone algemene vergadering van Intergem d.d. 16 december 2019
waarbij de gemeente Hamme als deelnemer voor de activiteit openbare verlichting werd
aanvaard met ingang 16 december 2019.
 Het inbrengverslag van de raad van bestuur van Intergem, het inbrengverslag van de
commissaris en notulen (onderhands en notarieel) van de buitengewone algemene vergadering
waarbij de inbreng voor de gemeente bestaat uit een definitieve inbrengwaarde van 732.866,85
euro, vertegenwoordigd door hetzij 21.986 aantal aandelen Aov en 183.216,85 euro in cash.
 Het feit dat het cashgedeelte door Intergem werd gestort op 14 februari 2020 op rekening van
de gemeente Hamme.

28 oktober 2020

209




Het ontwerp van notariële akte houdende de inbreng in natura en de vaststelling van de
verwezenlijking van de kapitaalverhoging zoals overgemaakt op 17 september 2020.
Het voorstel van Intergem om deze notariële akte te verlijden op 25 november 2020 om 14u00
op de campus te Melle, Brusselsesteenweg 199.
De beslissing van het college van burgemeester en schepenen.

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: Kennis te nemen van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van Intergem
d.d. 16 december 2019 houdende de aanvaarding van de toetreding per 16 december 2019 van de
gemeente voor de activiteit openbare verlichting tot Intergem en van de ermee gepaard gaande
kapitaalverhoging ingevolge de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 16 december
2019.
Artikel 2: Haar goedkeuring te hechten aan het ontwerp van notariële akte houdende formalisering van
hogervermelde inbreng in natura.
Artikel 3: Beslist de heer Jan Laceur, voorzitter gemeenteraad en de heer André Reuse, algemeen
directeur, aan te duiden om als gevolmachtigde van de gemeente de authentieke akte te ondertekenen
op 25 november 2020 om 14u00 op de campus te Melle, Brusselsesteenweg 199.
Bij verhindering van één van bovengenoemde personen kan elkeen van hen – overeenkomstig de
artikelen 281 en 283 van het decreet over het lokaal bestuur – schriftelijk op een informatiedrager naar
keuze een bevoegde persoon aanduiden om in zijn opdracht als gevolmachtigde de voormelde
ondertekening te volbrengen.
Dergelijke aanduiding zal aan de eerstvolgende gemeenteraad ter kennis worden gebracht.
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.8 Intergemeentelijke samenwerking - Geopark Schelde-Delta - goedkeuring deelname als partner besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Artikel 41, §2, 4° van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur met betrekking
tot de bevoegdheden van de gemeenteraad met betrekking tot beslissingen inzake de
vertegenwoordiging van de gemeente in agentschappen, instellingen, verenigingen en
ondernemingen.
OVERWEGINGEN:
 Het schrijven van 18 september 2020 namens de gedeputeerde erfgoed, ruimte en
recreatiedomein, mevrouw Annemie Charlier, betreffende de kandidaatstelling van het Geopark
Schelde Delta voor het behalen van Unesco Global Geopark label.
 Het landsgrensoverschrijdend Geopark Schelde Delta wil de bijzondere geologische en
landschappelijke kwaliteiten van het gebied van de Vlaams-Nederlandse Delta internationaal op
de kaart zetten en wil zich daardoor kandidaat stellen voor het verkrijgen van een Unesco Global
Geopark status.
 De gemeente valt binnen de contour van dit Geopark en in de regio zijn er geosites van
uitzonderlijk (internationaal) belang, waaronder Lippenbroek, het Zwijn en de Grote en Kleine
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Wal bij Kastel, monding van de Durme en de Durmevallei met de Oude Durmearm en de
Schorren van de Durme en Den Bunt.
Dit biedt kansen om deze geosites, samen met nog andere sites van geologisch en
cultuurhistorisch belang, kwaliteitsvol verder uit te bouwen en beleefbaar te maken binnen de
context van dit ruimer (internationaal) georiënteerd Geopark en dit zowel voor bezoekers als
voor bewoners.
Dit kan inspiratie bieden om op een bewuste en duurzame wijze met de omgeving om te gaan.
De betrokkenheid van de lokale besturen is voor dit initiatief van belang en Unesco verlangt dat
alle gemeenten in het gebied dit ondersteunen.
Toerisme Oost-Vlaanderen vzw, Toerisme Scheldeland vzw, het Regionaal Landschap ScheldeDurme vzw & Rivierpark Scheldevallei verklaarden zich al eerder bereid om dit initiatief te
ondersteunen door de intentieverklaring te ondertekenen.

BESLUIT met algemene instemming:
Enig artikel: Principieel akkoord te gaan met de intentie om mee te werken aan de realisatie van een
Unesco Geopark Schelde Delta.

O.9 Intergemeentelijke samenwerking - TMVS - buitengewone algemene vergadering 8 december 2020
- goedkeuren agenda met statutenwijziging en aanduiden mandaat vertegenwoordigers - besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Het gemeenteraadsbesluit van 9 september 2020 m.b.t. het ontslag van raadslid Kim Peelman,
waardoor een nieuwe plaatsvervanger dient te worden aangeduid en het voorstel om de heer
François Van den Broeck hiervoor aan te duiden.
 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.
 Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, meer bepaald artikel 432, alinea 3,
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:
 Het feit dat gemeente Hamme aangesloten is bij TMVS dv.
 De statuten van TMVS dv.
 De oproepingsbrief voor de Buitengewone Algemene Vergadering van TMVS dv op 8 december
2020, waarin de agenda werd meegedeeld.

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan alle punten op de agenda van de
buitengewone algemene vergadering van TMVS dv van 8 december 2020 en de daarbij behorende
documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten:
1.

Toetreding van deelnemers.
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2.

Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge toetredingen.

3.

Evaluatie 2020, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2021 (cfr. artikel 432 DLB).

4.

Begroting 2021 (cfr. artikel 432 DLB).

5.

Actualisering presentievergoeding ingevolge indexaanpassing.

6.

Statutaire benoemingen.
Varia.

Artikel 2: De raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger dhr. Jan Rosschaert,
gemeenteraadslid, jan_rosschaert@hotmail.com (plaatsvervanger dhr. François Van den Broeck,
gemeenteraadslid, francois.van.den.broeck1@telenet.be) op om namens het bestuur alle akten en
bescheiden met betrekking tot de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv vastgesteld op 8
december 2020, te onderschrijven en zijn stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de
gemeenteraad van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde
algemene vergadering.
Artikel 3: Een afschrift van dit besluit zal gestuurd worden:


hetzij per post t.a.v. TMVS dv, p/a TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent.



hetzij per elektronische post, 20191208BAVTMVS@farys.be.

O.10
Intergemeentelijke samenwerking - TMVW - buitengewone algemene vergadering 11
december 2020 - goedkeuren agenda en aanduiden mandaat 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.
 Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, meer bepaald artikel 432, alinea 3,
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:
 Het feit dat gemeente Hamme aangesloten is bij TMVW ov.
 De statuten van TMVW ov.
 De oproepingsbrief voor de Buitengewone Algemene Vergadering van TMVW ov op 11
december 2020, waarin de agenda werd meegedeeld.

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan alle punten op de agenda van de
buitengewone algemene vergadering TMVW ov van 11 december 2020 en de daarbij behorende
documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten:
1.

Wijzigingen in deelnemers en/of kapitaal.
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2.

Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten.

3.

Evaluatie 2020, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2021 (cfr. artikel 432 DLB).

4.

Begroting 2021 (cfr. artikel 432 DLB ).

5.

Actualisering presentievergoeding ingevolge indexaanpassing.

6.

Statutaire benoemingen.
Varia

Artikel 2: De raad draagt de aangeduide vertegenwoordigers, dhr. Jan De Graef, schepen,
(plaatsvervanger mevrouw Ann Verschelden, schepen) op om namens het bestuur alle akten en
bescheiden met betrekking tot de buitengewone algemene vergadering van TMVW ov vastgesteld op 11
december 2020, te onderschrijven en hun stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de
gemeenteraad van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde
algemene vergadering.
Artikel 3: Een afschrift van dit besluit zal gestuurd worden:


hetzij per post t.a.v. FARYS | TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent.



hetzij per elektronische post, 20201211BAVTMVW@farys.be.

O.11
Intergemeentelijke samenwerking - IGS Westlede - algemene vergadering 1 december 2020 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.
 Het gemeenteraadsbesluit van 27 februari 2019 waarbij de heer schepen Luk De Mey aangeduid
werd als vertegenwoordiger van de gemeente Hamme voor de algemene vergaderingen van IGS
Westlede.
 De statuten van IGS Westlede.
OVERWEGINGEN:
 De gemeente Hamme is aandeelhouder van IGS Westlede.
 De besprekingen in het college van burgemeester en schepenen.
 Het verzoek van IGS Westlede houdende oproeping voor deelname aan de Algemene
Vergadering die zal plaatshebben op woensdag 1 december 2020 met volgende agendapunten:
1. Goedkeuring verslag van de Algemene Vergadering van 2 juni 2020.
2. Activiteiten en strategie.
3. Begroting 2021.
4. Bijkomende toetreding voor het grondgebied van de voormalige gemeente
Kruishoutem.

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: Goedkeuring te verlenen aan de agenda voor de Algemene Vergadering van 1 december 2020.
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Artikel 2: Schepen Luk De Mey, St.Annastraat 256, 9220 Hamme wordt aangeduid met een positief
mandaat om de gemeente Hamme te vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering van 1 december
2020.
Artikel 3: Een afschrift van dit raadsbesluit zal bezorgd worden aan IGS Westlede en aan de
afgevaardigde.

O.12

Intergemeentelijke samenwerking - RATO - vervangen vertegenwoordiger - besluit

De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Gemeenteraadsbesluit van 27 maart 2019 mbt de aanstelling van Kim Peelman als gemeentelijk
vertegenwoordiger bij RATO.
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, meer bepaald:
 artikel 42, §2, 4° met betrekking tot de bevoegdheden van de gemeenteraad
met betrekking tot beslissingen inzake de vertegenwoordiging van de
gemeente in agentschappen, instellingen, verenigingen en ondernemingen;
 deel 3 met betrekking tot deelname in rechtspersonen en samenwerking.
OVERWEGINGEN:
 Wegens het ontslag vanwege raadslid Kim Peelman in de gemeenteraad dient zij te worden
vervangen als gemeentelijk vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen van Rato;
gemeenteraadslid Francois Van den Broeck wordt hiertoe aangeduid.

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: François Van den Broeck, gemeenteraadslid, wonende Roodkruisstraat 26 te 9220 Hamme,
francois.van.den.broeck1@telenet.be, wordt aangeduid als vertegenwoordiger om deel te nemen aan de
algemene vergaderingen van vzw RATO.
Artikel 2: Jan Rosschaert, gemeenteraadslid, wonende Hospitaalstraat 31 te 9220 Hamme,
jan_rosschaert@hotmail.com, plaatsvervanger.
Artikel 3: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan vzw RATO.

O.13

De Zonnige Woonst - vervangen vertegenwoordiger - besluit

De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Gemeente Hamme is aandeelhouder in de sociale bouwmaatschappij De Zonnige Woonst c.v.
 De statuten van de sociale bouwmaatschappij De Zonnige Woonst c.v.
 Gemeenteraadsbesluit van 24 april 2019 waarbij Robby Van der Stock werd aangeduid als
vertegenwoordiger van de gemeente Hamme bij de Raad van Bestuur van de sociale
bouwmaatschappij De Zonnige Woonst c.v.
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, meer bepaald:
28 oktober 2020

214
o

o

artikel 42, §2, 4° met betrekking tot de bevoegdheden van de gemeenteraad met
betrekking tot beslissingen inzake de vertegenwoordiging van de gemeente in
agentschappen, instellingen, verenigingen en ondernemingen;
deel 3 met betrekking tot deelname in rechtspersonen en samenwerking.

OVERWEGINGEN:
 De gemeente Hamme is aandeelhouder in de sociale bouwmaatschappij De Zonnige Woonst c.v.
 De melding vanwege N-VA dat Robby Van der Stock zal vervangen worden door Jan Laceur.

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: Het mandaat van de heer Robby Van der Stock als vertegenwoordiger van de gemeente bij de
Raad van Bestuur van De Zonnige Woonst c.v. wordt ingetrokken.
Artikel 2: De heer Jan Laceur, wonende te 9220 Hamme, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de
gemeente Hamme bij de Raad van Bestuur van de sociale bouwmaatschappij De Zonnige Woonst c.v.
Artikel 3: Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan sociale bouwmaatschappij De Zonnige Woonst
c.v.

O.14
Intergemeentelijke samenwerking - Intergemeentelijke archivaris - verlenging contract goedkeuring - besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Artikels 56, 84 en 173 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur met
betrekking tot de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen, vast bureau
en van de algemeen directeur.
OVERWEGINGEN:
 In 2014 startte Erfgoedcel Land van Dendermonde met het Traject Gemeentearchieven om de
gemeenten zonder archiefdienst binnen haar werkingsgebied te ondersteunen. Het traject van
de intergemeentelijke archivaris wierp zijn vruchten af. In 2015 en 2017 engageerden de
gemeenten Buggenhout, Hamme, Laarne, Lebbeke, Wichelen en Zele zich in een verdere
samenwerking met de archivaris via het betalen van een jaarlijkse bijdrage (berekend op het
aantal inwoners).
De huidige intergemeentelijke archivaris legt haar focus voornamelijk op een blijvende opvolging
van de basisarchiefwerking, een blijvende ondersteuning van de vrijwilligerswerking, de
integratie van gemeente en OCMW en het digitaal archief.
Het huidig contract met de intergemeentelijke archivaris loopt tot eind 2020. De vraag die nu
aan het gemeentebestuur wordt gesteld, is om deze samenwerking te verlengen tot 31
december 2025. Er treden wel een aantal wijzigingen op. Zo wordt de dienstverlening van de
intergemeentelijke archivaris verdergezet, maar de structuur van de intergemeentelijke
archiefwerking verandert enigszins. De archivaris zal niet langer onder de Erfgoedcel werkzaam
zijn, maar een aparte archiefdienst binnen het intergemeentelijk samenwerkingsverband Dijk92
vormen. De Erfgoedcel blijft tegen een kleine compensatie de administratie opvolgen en de
samenwerking tussen archivaris en Erfgoedcel blijft even intens. Op die manier is het
voortbestaan van de archiefdienst niet langer verbonden aan de timing/het voortbestaan van de
Erfgoedcel en beschikt de archivaris over een eigen rekening en eigen rapportering, wat zorgt
voor een hogere transparantie.
Concreet betekent dit:
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1.






Organisatorisch functioneert de archivaris onder het intergemeentelijk
samenwerkingsverband Dijk92. De Erfgoedcel staat in voor alle administratie (loon,
maaltijdcheques, evaluatie, …) mits betaling van een kleine compensatie.
2. De gemeenten betalen de loon- en werkingskosten van de intergemeentelijke archivaris
op basis van een bedrag per inwoner. Deze werkingskosten omvatten onder meer de
kosten voor telefonie, vormingen, verplaatsingen, eventuele aankoop van klein
werkmateriaal, …
3. De gemeenten ontvangen jaarlijks een factuur vanuit projectvereniging Dijk92 voor
betaling van deze bijdrage.
4. De samenwerking wordt verlengd tot en met eind 2025 met jaarlijks een financiële
bijdrage vanuit de gemeente (jaarlijkse bijdrage kan terug gevonden worden in de
nota). Er is reeds een jaarlijkse bijdrage voorzien onder 0729-00/6496300/GBB tot en
met 2025.
De bespreking met de algemeen directeur op 5 oktober 2020.
Het schrijven van intergemeentelijke archivaris Liese Vandoninck van 6 oktober 2020 met de
vraag tot het verder zetten van het "Traject gemeentearchieven" en het voorzien van budget
voor de werking van de intergemeentelijke archivaris.
Het advies van het college van burgemeester en schepenen op 13 oktober 2020.

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: Gaat principieel akkoord met de verlenging van het traject gemeentearchieven volgens het
uitgewerkte financieel voorstel door de intergemeentelijke archivaris.
Artikel 2: De vereiste kredieten, conform het voorstel van de intergemeentelijke archivaris, zullen worden
voorzien.
Artikel 3: Geeft delegatie aan het college van burgemeester en schepenen om dit aldus verder uit te
werken.

O.15
GBS De Dobbelsteen: samenwerkingsafspraken GBS De Dobbelsteen - Vrij CLB Waas en Dender
- goedkeuring - besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, artikel 62, par. 1, 10°.
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 40.
 Het decreet van 27 april 2018 betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het
secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding, inzonderheid hoofdstuk 2, afdeling
3, artikel 14.
 Het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 2018 tot operationalisering van de
leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor
leerlingenbegeleiding inzonderheid hoofdstuk 3, artikel 15.
OVERWEGINGEN:
 Een schoolbestuur moet voor elk van zijn scholen die behoren tot het gesubsidieerd gewoon en
buitengewoon basisonderwijs, het voltijds gewoon secundair onderwijs, buitengewoon
secundair onderwijs en deeltijds beroepssecundair onderwijs samenwerkingsafspraken maken
om erkend te worden of te blijven.
 De school is de eerste actor binnen de leerlingenbegeleiding en moet dan ook de schoolinterne
leerlingenbegeleiding op zich nemen.
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De school werkt hiervoor een geïntegreerd beleid op leerlingenbegeleiding uit, dat een invulling
en uitwerking in alle fasen van het zorgcontinuüm per begeleidingsdomein omvat.
De school is de eindverantwoordelijke van het beleid op leerlingenbegeleiding voor iedere fase
van het zorgcontinuüm en wordt voor de uitvoering van haar taken ondersteund door
schoolexterne instanties.
De school moet samenwerken met een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) en moet
daarom het initiatief nemen tot het maken van samenwerkingsafspraken met een centrum.
Het beleidscontract met het centrum voor leerlingenbegeleiding Waas en Dender werd
opgezegd uiterlijk 31 december 2019. Met ingang van 1 januari 2020 moeten er
samenwerkingsafspraken gemaakt worden met een centrum voor leerlingenbegeleiding.
Het initiatief van de directie van GBS De Dobbelsteen om in onderling overleg de huidige
samenwerking met Vrij CLB Waas en Dender te evalueren en bij te sturen en hierdoor met dit
CLB samenwerkingsafspraken uit te werken.
Het overleg tussen de directies van de school en van het centrum voor leerlingenbegeleiding Vrij
CLB Waas en Dender heeft geleid tot samenwerkingsafspraken
Het overleg met de schoolraad over de samenwerkingsafspraken.

BESLUIT met algemene instemming:
Enig artikel: De samenwerkingsafspraken tussen GBS De Dobbelsteen en Vrij CLB Waas en Dender voor
het schooljaar 2020-2021 worden goedgekeurd zoals in bijlage.

O.16
GKS Ondersteboven: samenwerkingsafspraken GKS Ondersteboven - Vrij CLB Waas en Dender goedkeuring - besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, artikel 62, par. 1, 10°.
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 40.
 Het decreet van 27 april 2018 betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het
secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding, inzonderheid hoofdstuk 2, afdeling
3, artikel 14.
 Het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 2018 tot operationalisering van de
leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor
leerlingenbegeleiding inzonderheid hoofdstuk 3, artikel 15.
OVERWEGINGEN:
 Een schoolbestuur moet voor elk van zijn scholen die behoren tot het gesubsidieerd gewoon en
buitengewoon basisonderwijs, het voltijds gewoon secundair onderwijs, buitengewoon
secundair onderwijs en deeltijds beroepssecundair onderwijs samenwerkingsafspraken maken
om erkend te worden of te blijven.
 De school is de eerste actor binnen de leerlingenbegeleiding en moet dan ook de schoolinterne
leerlingenbegeleiding op zich nemen.
 De school werkt hiervoor een geïntegreerd beleid op leerlingenbegeleiding uit, dat een invulling
en uitwerking in alle fasen van het zorgcontinuüm per begeleidingsdomein omvat.
 De school is de eindverantwoordelijke van het beleid op leerlingenbegeleiding voor iedere fase
van het zorgcontinuüm en wordt voor de uitvoering van haar taken ondersteund door
schoolexterne instanties.
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De school moet samenwerken met een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) en moet
daarom het initiatief nemen tot het maken van samenwerkingsafspraken met een centrum.
Het beleidscontract met het centrum voor leerlingenbegeleiding Vrij CLB Waas en Dender werd
opgezegd uiterlijk 31 december 2019. Met ingang van 1 januari 2020 moeten er
samenwerkingsafspraken gemaakt worden met een centrum voor leerlingenbegeleiding.
Het initiatief van de directie van GKS Ondersteboven om in onderling overleg de huidige
samenwerking met het Vrij CLB Waas en Dender te evalueren en bij te sturen en hierdoor met
dit CLB samenwerkingsafspraken uit te werken.
Het overleg tussen de directies van de school en van het centrum voor leerlingenbegeleiding Vrij
CLB Waas en Dender heeft geleid tot samenwerkingsafspraken
Het overleg met de schoolraad over de samenwerkingsafspraken.

BESLUIT met algemene instemming:
Enig artikel: De samenwerkingsafspraken tussen GKS Ondersteboven en Vrij CLB Waas en Dender voor
het schooljaar 2020-2021 worden goedgekeurd zoals in bijlage.

O.17
Openbare verkoop schoolgebouw - Boteraard - vaststellen voorwaarden in lastenkohier besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 40 m.b.t de bevoegdheden
van de gemeenteraad.
 Het collegebesluit van 17 december 2019 waarbij beslist wordt het schoolgebouw te verkopen
en dit via een openbare verkoop, met een instelprijs van 50.000 euro.
 Het collegebesluit van 11 februari 2020 waarbij notaris Heyvaert wordt aangeduid als
instrumenterend notaris.
OVERWEGINGEN:
 Het vroegere schoolgebouw in de Boteraard staat momenteel leeg. De schoolwerking is op deze
locatie stopgezet.
 Dit gebouw is eigendom van het gemeentebestuur.
 Het schattingsverslag van 3 november 2019, opgemaakt door Arbometica, landmeter Bert De
Vylder uit Hamme.
 Het uittreksel uit het kadasterplan en de kadastrale legger. De eigendom is kadastraal gekend als
Hamme, 2° afdeling, Sie C, nr. 1227A, kadastrale oppervlakte 242m².
 Het lastenkohier, opgemaakt door het notaris Heyvaert uit Hamme.
STEMMING: Met 23 stemmen voor (Jan Laceur, Herman Vijt, Luk De Mey, Ann Verschelden, Koen
Mettepenningen, Mieke De Keyser, Lien De Vos, Kurt De Graef, Jan Ketels, Jan De Graef, Lotte Peeters, An
Geerinck, François Van den Broeck, Tom Vermeire, André Raemdonck, Jan Rosschaert, Frans Van
Gaeveren, Tom Waterschoot, Henri Peelman, Frank Van Erum, Leo Van der Vorst, Mario Michils, Christel
Vanhoyweghen), 3 onthoudingen (Agnes Onghena, Mustafa Tokgoz, Gilles Verbeke)

BESLUIT:
Artikel 1: Over te gaan tot de openbare verkoop van het schoolgebouw Boteraard 4, kadastraal gekend,
Hamme, 2° afdeling, Sie C nr. 1227A met een totale oppervlakte van 242m² met een instelprijs van 50.000
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euro en volgens de voorwaarden van het ontwerp van lastenkohier, opgemaakt door notaris Heyvaert te
Hamme.
Artikel 2: Goedkeuring te hechten aan het ontwerp van akte, opgemaakt door notaris Heyvaert te
Hamme.
Artikel 3: De raadsvoorzitter draagt in dit dossier zijn bevoegdheid tot ondertekening van de notariële
akte voor de verkoop van het gebouw Boteraard 4 over aan de heer Herman Vijt, burgemeester.
Artikel 4: Het budget m.b.t. deze ontvangst zal voorzien worden in de begroting.
Artikel 5: Afschrift van dit besluit over te maken aan notaris Heyvaert en aan de financiële dienst.

O.18

Omgevingsvergunningsaanvraag 2020/00176/OMV - zaak van de wegen - goedkeuring - besluit

De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en latere wijzigingen.
 Het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen.
 De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 27 maart 2009 en latere wijzigingen.
 Het Bijzonder Plan van Aanleg Hooirt, goedgekeurd door de deputatie op 25 april 2002.
 Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan De Wuiten, definitief vastgesteld door de
gemeenteraad op 27 mei 2015.
 Het omgevingsvergunningendecreet van 25 april 2014, in het bijzonder artikel 31.
 Het omgevingsvergunningsbesluit van 27 november 2014, in het bijzonder artikel 47.
 De omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend op 02/07/2020 (gemeentelijk dossiernummer
2020/00176/OMV) door Togofill voor de aanleg van wegenis, het bouwen van 7
eengezinswoningen en 3 meergezinswoningen, aan Jules Vincartpark op de percelen, kadastraal
gekend als 2de afdeling, sectie B, nr 1226Y6 en 1226T6 en deels op openbaar domein (zonder
kadasternummer).
 Het opmetingsplan met aanduiding van een nieuwe rooilijn en de wijziging en gedeeltelijke
opheffing van de bestaande rooilijn ter hoogte van de percelen van de aanvraag, in functie van
de aanleg van nieuwe wegenis en de heraanleg van bestaande wegenis, opgemaakt door
landmeter Noël Martens.
 Het ontwerp voor de aanleg van wegenis en de bijhorende documenten, namelijk bestek,
verklaring kosteloze grondafstand, hydraulische nota, kostenraming, beschrijvende nota,
hemelwaterformulier, plan bestaande toestand, foto's, archeologische nota, terreinprofielen
bestaande toestand, inplantingsplan, wegenis- en rioleringsontwerp, beplantingsplan, details,
modeldwarsprofielen, lengteprofielen, opgemaakt door studiebureau Steven Buyens,
Destelbergen
 Het advies van Farys d.d. 20 augustus 2020 met kenmerk 4200353 over de
omgevingsvergunningsaanvraag.
 Het advies van Aquafin d.d. 25 augustus 2020 over de omgevingsvergunningsaanvraag.
 Het advies van Brandweerzone Oost d.d. 14/10/2020 met kenmerk PR16/0081-03 over de
wegenis in de omgevingsaanvraag.
 De bezwaren, in totaal 22, ingediend naar aanleiding van het openbaar onderzoek dat gehouden
werd van 03/08/2020 tot en met 01/09/2020.
 De beslissing van het college in haar zitting van 13 oktober 2020 met het verzoek aan de
gemeenteraad om zich uit te spreken over de zaak van de wegen van het initieel ingediende
wegenisontwerp.
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OVERWEGINGEN:
 De voormalige, thans afgebroken, sporthal De Wuiten situeerde zich te midden van de kern van
Hamme en was gelegen achter de bebouwing aan de Damstraat, aansluitend bij de verkaveling
Jules Vincartpark.
 Er werd een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan De Wuiten opgemaakt om een
woonontwikkeling op deze site mogelijk te maken.
 Eerder werd een Bijzonder Plan van Aanleg Hooirt opgemaakt voor de ruimere omgeving, dat
deels overschreven werd door RUP De Wuiten.
 Er werd een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor de aanleg van wegenis, het bouwen
van 7 eengezinswoningen en 3 meergezinswoningen op de site van de voormalige sporthal.
 De omgevingsvergunningsaanvraag omvat de heraanleg van wegenis vanaf de aansluiting met de
Damstraat tot aan de voetweg naar Jules Vincartpark en de aanleg van nieuwe wegenis ter
ontsluiting van de nieuwe woningen. Het wegenisontwerp omvat tevens 15 parkeerplaatsen en
groenaanleg.
 De bestaande rooilijn wordt gedeeltelijk gewijzigd en gedeeltelijk opgeheven en er wordt een
nieuwe rooilijn vastgelegd in functie van de nieuwe wegenis.
 Conform artikel 31 van het Omgevingsvergunningendecreet dienen
omgevingsvergunningsaanvragen die de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een
gemeenteweg omvatten, voorgelegd te worden aan de gemeenteraad die een beslissing neemt
over de zaak van de wegen.
 Conform het decreet gemeentewegen dient tevens een procedure gevoerd te worden voor de
wijziging en opheffing van de rooilijn en het vaststellen van de rooilijn van de nieuwe wegenis in
de aanvraag. De procedure tot wijziging, herziening en vaststelling van de rooilijn is geïntegreerd
in de omgevingsvergunningsprocedure.
 Er werden adviezen ingewonnen bij Aquafin, Farys, Fluvius en de brandweerzone Oost, alsook
interne adviezen.
 Tijdens het openbaar onderzoek over de omgevingsvergunningsaanvraag werden in totaal 22
bezwaren ingediend.
 De bezwaren luidden samengevat als volgt:
 Bezwaarindiener was van mening dat het RUP enkel eengezinswoningen, maar
stelt vast dat er appartementen van 3 verdiepingen hoog worden opgericht,
waarvan de terrassen gericht zijn naar de tuin van bezwaarindiener.
Bezwaarindiener gaat niet akkoord met deze appartementen en de daarbij
horende inkijk op de aanliggende tuinen, waardoor de privacy en rust verstoord
wordt.
 Bezwaarindiener merkt op dat de terrassen ver voorbij de toegelaten bouwdiepte
van 12m op de verdieping reiken.
 Bezwaarindieners stellen dat de hoogte van de gebouwen een aanzienlijke
verstoring van lichten en zichten met zich meebrengt.
 Bezwaarindieners stellen dat er een ernstige inbreuk op de privacy is, aangezien
alle ramen en terrassen een rechtstreekse inkijk geven in de omliggende
woningen en tuinen.
 Bezwaarindieners verwijzen naar de stedenbouwkundige voorschriften van RUP
De Wuiten waarin uitdrukkelijk wordt gesteld dat de ontwikkeling rekening houdt
met de ruimtelijke kenmerken en kwaliteiten van de directe, reeds bebouwde
omgeving, meer bepaald met de bezonning en privacy van de omwonenden.
Bezwaarindieners stellen dat hier geen rekening mee werd gehouden.
 Bezwaarindieners stellen dat de stedenbouwkundige voorschriften van RUP De
Wuiten niet gevolgd worden voor wat betreft de bouwdiepte op de verdieping.
Op de 1ste verdieping wordt een bouwdiepte van 15m gehanteerd, terwijl voor
de verdieping maximaal 12m wordt voorgeschreven.
 Het RUP geeft aan dat de dakvorm hellend is en dat er enkel kan gewerkt worden
met een ‘teruggetrokken verdieping ‘ onder het hellend dak. Het ontwerp wijkt
hier volgens bezwaarindieners eveneens van af.
 Het mobiliteitsplan zal volgens bezwaarindieners een enorme impact hebben op
de verkeersveiligheid. Aan de Damstraat zal een volwaardig kruispunt worden
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gecreëerd, waardoor de verkeersveiligheid hoogstwaarschijnlijk in het gedrang zal
komen. Bezwaarindieners vragen zich af welke onderzoeken werden uitgevoerd
en wat de resultaten van die onderzoeken zijn. Bezwaarindieners stellen zich de
vraag waarop men zich baseert om te stellen dat er zo goed als geen impact zal
zijn.
Bezwaarindieners zijn niet tegen de verkaveling an sich, maar wel tegen de
inplanting van meergezinswoningen. Bezwaarindieners zijn van mening dat er
andere compromissen mogelijk zijn waar alle partijen zich in kunnen vinden en
dat er beter eengezinswoningen worden voorzien in de plaats van
meergezinswoningen.
Bezwaarindiener stelt dat het ontwerp niet overeenstemt met de visie van het
RUP De Wuiten en het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Het gemeentelijke
structuurplan schrijft voor dat "Projecten zich op een logische manier moeten
inpassen in de bestaande structuur van de kern." Het RUP bevat een aantal
inrichtingsvoorstellen voor de site. Bezwaarindiener stelt dat in dit ontwerpend
onderzoek dat deel uitmaakt van het RUP rekening gehouden wordt met de visie
en eigenheid van het perceel. Zo wordt er in de toelichtingsnota gesteld dat
gestapelde woonvormen slechts mogelijk zijn op voldoende grote afstand van de
grenzen van het plangebied om inkijk te vermijden. De inrichtingsvoorstellen in
het RUP houden steeds rekening met een meergezinswoning van 9
appartementen aan de Damstraat, die ondertussen gerealiseerd werd. Het RUP
bevat vijf inrichtingsvoorstellen voor de site waarbij rekening gehouden wordt
met de inkijk op de bestaande woonkavels in het Jules VIncartpark. In drie van de
vijf voorstellen wordt dit gerealiseerd door enkel grondgebonden
eengezinswoningen te voorzien. In de twee modellen de wel hogere bebouwing
bevatten wordt een grotere afstand ten aanzien van de perceelsgrenzen
gehouden en bevinden de meergezinswoningen zich in aan de noordelijke en
oostelijke zijde, waar het minste hinder wordt gecreëerd. De aanvrager houdt
geen rekening met deze inrichtingsvoorstellen en voorziet meergezinswoningen
aan de westelijke zijde, met een onaanvaardbare inkijk en schending van de
privacy van de aanpalende woningen tot gevolg.
Bezwaarindiener ervaart een onaanvaardbare inkijk door de aanwezigheid van
leefruimtes en terrassen op de verdiepingen van de meergezinswoning. Dit is
volgens bezwaarindiener strijdig met artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek.
Bezwaarindiener stelt dat de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP niet
gevolgd worden voor wat betreft de maximale bouwdiepte. Op de eerste
verdieping is geen rekening gehouden met het maximum van 12m, aangezien de
terrassen volgens bezwaarindiener wel degelijk een constructie vormen die 3m
verder reikt dan de toegestane 12m.
Bezwaarindiener stelt dat de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP niet
gevolgd worden voor wat betreft de dakvorm. De stedenbouwkundige
voorschriften stellen dat er gewerkt kan werken met een teruggetrokken
verdieping. Bezwaarindiener stelt dat de voorgestelde dakverdieping niet kan
gezien worden als een teruggetrokken verdieping aangezien ze niet
teruggetrokken is ten aanzien van de gevels en dus een derde volwaardige
bouwlaag vormt.
Bezwaarindiener stelt dat de maximaal toegelaten kroonlijsthoogte van 11m niet
wordt gerespecteerd, mede door de liftschacht die uitsteekt boven de
maximumhoogte.
Bezwaarindiener stelt dat niet voldaan is aan ‘Het garanderen van voldoende
lichtinval, bezonning en privacy van nabijgelegen gebouwen.’ De privacy van de
woonkavels die palen aan de meergezinswoning wordt geschonden door de inkijk
vanuit de terrassen en leefruimtes op de verdiepingen. Bezwaarindiener voegt
een simulatie toe om aan te tonen dat het zonlicht ontnomen wordt op zijn
perceel ten gevolge van het oprichten van een meergezinswoning.
Bezwaarindiener vreest overlast door het voorzien van te weinig parkeerplaatsen.
Volgens bezwaarindiener staan er gemiddeld 14 auto’s per avond, afkomstig van
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de gezinnen aan Jules VIncartpark en de Damstraat. Dit aantal zou moeten
meegenomen worden in de berekening van het aantal benodigde
parkeerplaatsen. De doelgroep van het project zijn 'jonge gezinnen met
tweeverdieners'. Het RUP gaat er bij de mobiliteitstoets van uit dat een gemiddeld
gezin 2,44 personen telt. Bezwaarindiener stelt dat Hamme volgens
statitstiekvlaanderen.be' 476 auto's per 1000 inwoners telt, wat neer komt op
1,16 wagens per gezin (476/1000*2,44}. Op de site zullen 35 gezinnen wonen (7
van de rijwoningen in het Jules Vincartpark, 9 van de bestaande appartementen
en 19 van de te bouwen woningen), waardoor er volgens bezwaarindiener in
totaal plaats moet geboden worden aan 47 wagens (14 + 28*1,16). Er wordt
volgens bezwaarindiener voor elke woning 1 private parking voorzien, waardoor
er nog 19 wagens gestald moeten worden op 15 openbare parkeerplaatsen.
Bezwaarindiener stelt dat er geen rekening gehouden wordt met eventuele
bezoekers en vreest dat de parkeerdruk in de aanliggende woonwijk zal stijgen
waardoor de kinderen in deze wijk geen plaats meer zullen hebben om te spelen.
Bezwaarindiener stelt dat het openstellen van de bestaande wegel voor traag
verkeer voor auto’s richting Jules VIncartpark geen optie is, aangezien dit baantje
te smal is en het openstellen ervan zou zorgen voor overlast in de huidige
woonwijk. In het RUP wordt gesteld dat een ontsluiting enkel via de Damstraat in
principe voldoende is.
Bezwaarindiener vreest waardevermindering van zijn woning ten gevolge van de
inkijk vanuit de meergezinswoningen.
Bezwaarindiener verwijst naar een opmetingsplan van een landmeter dat bij de
aankoopakte van de betrokken woning van bezwaarindiener gevoegd is.
Bezwaarindiener voegt een kopie van de akte en het opmetingsplan toe. Volgens
bezwaarindiener behoort een gedeelte van de weg toe aan het privaat perceel
van bezwaarindiener.
Bezwaarindiener verwijst naar een brief d.d. 12 april 2017 aan het
gemeentebestuur waarin gesteld werd dat een deel van de bestaande weg op het
perceel van bezwaarindieners is gelegen. Bezwaarindieners vroegen toen onder
andere om de garage op hun perceel opnieuw te kunnen benutten aangezien
door de slechte staat van de baan de garage niet bereikbaar is. Bewaarindieners
ontvingen toen een antwoord vanwege het gemeentebestuur, eveneens
toegevoegd als bijlage aan het bezwaar. In het antwoord stond onder andere te
lezen dat deze strook grond zou opgenomen zijn in het openbaar domein en dat
de gemeente op deze strook grond bezitsdaden heeft gesteld zoals het aanleggen
van afwatering en asfaltverharding.
Bezwaarindiener verwijst naar een brief d.d. 13 februari 2018 aan nv Value
Partners die namens de Hamse Investeringsmaatschappij belast was met de
verkoop van de projectgrond. In deze brief werd formeel gesteld dat
bezwaarindieners wensten te beschikken over een voetpad en een parkeerplaats
voor de garage. Er werd eveneens gemeld dat de aanpalende buren een recht van
overweg nemen over het perceel dat eigendom is van bezwaarindiener. Tevens
werd door bezwaarindieners in de brief van 13 februari 2018 gesteld dat zij
formeel hun eigendomsrechten op deze gronden wensten te vrijwaren.
Bezwaarindiener stelt dat het plan geen rekening houdt met haar formele
eigendomsrechten. De voortuinstrook van bezwaarindiener was in gebruik als
private parking en de resterende voortuinstroken aan Jules VIncartpark werden
afgebakend met paaltjes. De grens van het RUP loopt duidelijk tot aan de
voortuinen en niet tot tegen de voorgevels, volgens bezwaarindieners. Het BPA
Hooirt dateert van 1993 wat betekent dat bezwaarindiener nog geen afstand zou
gedaan hebben van haar eigendomsrechten. Bezwaarindiener maakt voorbehoud
om verder in rechte te treden indien de privatieve rechten van bezwaarindiener
worden misbruikt.
Het ontwerp voorziet ter hoogte van de woning van bezwaarindieners een
voetpad van 1m36 breed en er wordt tevens onvoldoende inrijruimte voorzien
voor de garage van bezwaarindieners. De bestaande asfaltering werd aangelegd
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door de eigenaars van de sporthal teneinde de wegel te herstellen die door de
gebruikers van de sporthal werd kapot gereden. Bezwaarindieners hebben
evenwel steeds gebruik kunnen maken van de toegang tot de garage en de
privatieve parking voor de woning. Bezwaarindiener dringt er daarom op aan dat
de vergunning wordt geweigerd of dat er bijkomende voorwaarden worden
opgelegd in functie van de toegankelijkheid van de garage en de
parkeermogelijkheid van de bewoners.
 Bezwaarindiener uit zijn ongenoegen over het feit dat hij niet aangeschreven
werd in het kader van het openbaar onderzoek over de
omgevingsvergunningsaanvraag.
 Bezwaarindieners stellen vast dat hun private voortuintje, dat al geruime tijd
dienst doet als private parking, opgenomen is in de wegenisaanleg.
Bezwaarindiener gaat hier niet mee akkoord.
 Bezwaarindieners stellen dat hun verharde voortuin niet als openbaar domein kan
beschouwd worden aangezien er door de eigenaars van de betrokken woningen
steeds is gesignaleerd dat het over private parkeerplaatsen gaat, en er paaltjes
zijn geplaatst. De inrichtingsschetsen die deel uitmaken van RUP De Wuiten
houden steeds rekening met het behoud van deze voortuinen en de grens van het
RUP loopt niet tot tegen de voorgevels. Hoewel de voortuinen volgens BPA Hooirt
bestemd zijn als openbaar domein, kan er volgens bezwaarindiener nog geen
verjaring ingeroepen worden aangezien het BPA dateert van 1993 en dus nog
geen 30 jaar oud is.
 Bezwaarindieners stellen dat zij hun aangelegde voortuin niet wil opofferen Deze
zone is, tot voor de recente bebouwing van het perceel van bezwaarindiener,
nooit bebouwd of verhard geweest.
 Bezwaarindieners gaan er niet mee akkoord dat er op hun eigendom wordt
gewerkt.
 Bezwaarindiener voegt een metingsplan toe van zijn perceel waarop te zien is dat
de perceelsgrens zich niet ter hoogte van de voorgevel bevindt meer vooraan de
voortuin. Bij de aanvang van de bouwwerken op het perceel van bezwaarindiener
werd het stuk opgemeten en uitgezet door een landmeter en er kwam een
ambtenaar van de gemeente langs om de exacte perceelsgrenzen af te tekenen.
 Bezwaarindieners hebben opmerkingen op het parkeerbeleid, aangezien er enkel
rekening werd gehouden met de op te trekken woningen. De bestaande
parkeerplaatsen worden gesupprimeerd waardoor een parkeerprobbleem zal
ontstaan, aangezien de private parkings van de bewoners verdwijnen. In totaal
gaat het om 7 parkeerplaatsen.
 Bezwaarindiener stelt dat men herhaaldelijk contact trachtte op te nemen met de
architect, maar dat deze zowel via telefoon als mail niet bereikbaar was.
De bezwaren die betrekking hebben op de zaak van de wegen worden als volgt behandeld:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Het bezwaar heeft geen betrekking op de zaak van de wegen.
Het bezwaar heeft geen betrekking op de zaak van de wegen.
Het bezwaar heeft geen betrekking op de zaak van de wegen.
Het bezwaar heeft geen betrekking op de zaak van de wegen.
Het bezwaar heeft geen betrekking op de zaak van de wegen.
Het bezwaar heeft geen betrekking op de zaak van de wegen.
Het bezwaar heeft geen betrekking op de zaak van de wegen.
In totaal zullen er 19 nieuwe woongelegenheden worden opgericht in het
projectgebied. Recent werd op de hoek van de Damstraat en de her aan te leggen
wegenis een meergezinswoning van 9 woongelegenheden opgericht, die eveneens haar
toegang neemt via de nieuwe en te vernieuwen wegenis. In het kader van de opmaak
van het RUP werd een mobiliteitstoets uitgevoerd en werd een onderzoek naar de
mogelijke milieueffecten gevoerd, rekening houdende met het vooropgestelde aantal
woningen. Uit dit onderzoek blijkt duidelijk dat er geen significante impact te
verwachten is. De aan te leggen wegenis is doodlopend voor gemotoriseerd verkeerd,
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.
19.

20.
21.
22.
23.

24.
25.

26.

waardoor deze wegenis enkel zal aangewend worden om de woningen te bereiken.
Bovendien is dit kruispunt nu reeds aanwezig. Er wordt ter hoogte van de Damstraat
voorzien in een heraanleg van de wegenis en dus een optimalisatie van dit kruispunt.
Het bezwaar heeft geen betrekking op de zaak van de wegen.
Het bezwaar heeft geen betrekking op de zaak van de wegen.
Het bezwaar heeft geen betrekking op de zaak van de wegen.
Het bezwaar heeft geen betrekking op de zaak van de wegen.
Het bezwaar heeft geen betrekking op de zaak van de wegen.
Het bezwaar heeft geen betrekking op de zaak van de wegen.
Het bezwaar heeft geen betrekking op de zaak van de wegen.
Er worden in totaal 15 parkeerplaatsen voorzien in het wegenisontwerp. De
grondgebonden eengezinswoningen in deze aanvraag hebben allen een carport en er is
nog mogelijkheid om een tweede wagen te stallen op de oprit. De meergezinswoningen
in deze aanvraag hebben op het gelijkvloers telkens 6 parkeerplaatsen en dit voor
telkens 3 woongelegenheden per meergezinswoning. Er worden met andere woorden
voor de 19 woningen in totaal 32 parkeerplaatsen voorzien op eigen terrein. Bij de 9
appartementen die recent gerealiseerd werden op de hoek van de Damstraat en de her
aan te leggen toegangsweg werden in totaal 10 carports en 4 overdekte
autostaanplaatsen binnen de private perceelsgrenzen vergund. Er worden met andere
woorden voldoende parkeerplaatsen (46 in totaal) voorzien binnen de private
kavelgrenzen om de parkeerdruk ten gevolge van de extra woningen op te vangen. De
15 parkeerplaatsen die voorzien worden op openbaar domein kunnen aangewend
worden door bezoekers en bewoners van de bestaande woningen. Ten aanzien van de
huidige toestand worden er geen parkeerplaatsen op openbaar domein gesupprimeerd.
Het ontwerp voorziet een ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer in functie van de
bereikbaarheid van de nieuwe woningen, de bestaande woningen aan Jules Vincartpark
53a tot en met 67 en de meergezinswoning op de hoek van de Damstraat met de
wegenis naar het projectgebied. De bestaande verbinding voor traag verkeer tussen de
aanliggende woonwijk en het projectgebied blijft als dusdanig gevrijwaard en wordt niet
open gesteld voor gemotoriseerd verkeer. De ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer
beperkt zich met andere woorden tot de toegang via de Damstraat.
Het bezwaar heeft geen betrekking op de zaak van de wegen.
Kadastraal gezien behoren deze stroken toe aan de percelen met woningen Jules
Vincartpark 53a tot en met 67. Ten gevolge van het BPA Hooirt werden deze stroken
evenwel bestemd als openbaar domein. Het feit dat het wegenisontwerp ingetekend
wordt tot tegen de voorgevels van deze woningen voldoet met andere woorden aan de
stedenbouwkundige bestemming van deze stroken.
Het bezwaar heeft geen betrekking op de huidige omgevingsvergunningsaanvraag.
Het bezwaar heeft geen betrekking op de huidige omgevingsvergunningsaanvraag.
Het bezwaar is burgerrechtelijk van aard. Stedenbouwkundig gezien respecteert het
wegenisontwerp de stedenbouwkundige visie en bestemming van deze stroken.
Er wordt wel degelijk rekening gehouden met de aanwezigheid van de betrokken garage
in het wegenisontwerp. De garage kan ingereden worden vanaf de her aan te leggen
wegenis. Het voetpad is voldoende breed. Mogelijks doelt bezwaarindiener op het
voorzien van een parkeerplaats parallel met de voorgevel. De overige aspecten van het
bezwaar zijn niet stedenbouwkundig van aard en/of hebben geen betrekking op de zaak
van de wegen.
Het bezwaar heeft geen betrekking op de zaak van de wegen.
Kadastraal gezien behoren deze stroken toe aan de percelen met woningen Jules
Vincartpark 53a tot en met 67. Ten gevolge van het BPA Hooirt werden deze stroken
evenwel bestemd als openbaar domein. Het feit dat het wegenisontwerp ingetekend
wordt tot tegen de voorgevels van deze woningen voldoet met andere woorden aan de
stedenbouwkundige bestemming van deze stroken.
Discussies over verjaring van eigendom zijn burgerrechtelijk van aard. Het
wegenisontwerp voldoet aan de stedenbouwkundig visie en bestemming van het
gebied ingevolge het BPA Hooirt en RUP De Wuiten.
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27. Ten gevolge van het BPA Hooirt werd deze strook bestemd als openbaar domein. Het
feit dat het wegenisontwerp ingetekend wordt tot tegen de voorgevel voldoet met
andere woorden aan de stedenbouwkundige bestemming van deze voortuin.
28. Het bezwaar is burgerrechtelijk van aard.
29. Discussies over eigendomsgrenzen zijn burgerrechtelijk van aard. Er wordt verwezen
naar het uittekenen van de perceelsgrenzen door een ambtenaar van de gemeente.
Vanuit de gemeentediensten worden enkel controles van bouwlijnen uitgevoerd. Een
exacte grensbepaling dient steeds te gebeuren door een beëdigd landmeter.
30. Dit bezwaar is niet gegrond. Er worden 15 parkeerplaatsen op openbaar domein
voorzien bovenop de private parkeerplaatsen op de verschillende woonkavels. Er wordt
verwezen naar de behandeling van het bezwaar onder het punt 16.
31. Het bezwaar heeft geen betrekking op de zaak van de wegen.














Naar aanleiding van de bezwaren in het openbaar onderzoek werd een gewijzigd wegenisdossier
via een wijzigingsverzoek ingediend door de aanvrager. De 'private' perceelsdelen werden uit het
ontwerp werden gehaald. Deze private perceelsdelen zijn bestemd als openbaar domein volgens
BPA Hooirt, maar werden nooit effectief ingelijfd in het openbaar domein.
Het college verzocht in haar zitting van 13 oktober jongstleden de gemeenteraad een beslissing
te nemen over de zaak van de wegen. Het college besliste het initiële wegenisontwerp voor te
leggen aan de gemeenteraad en het gewijzigde voorstel niet te weerhouden.
De voorziene wegenis vervolledigt het wegennet tussen de Damstraat en de verkavelingswijk
Jules Vincartpark.
De bestaande verbinding voor traag verkeer tussen de aanliggende woonwijk en het
projectgebied blijft als dusdanig gevrijwaard en wordt niet open gesteld voor gemotoriseerd
verkeer. De ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer beperkt zich tot de toegang via de
Damstraat. Er is met andere woorden geen doorgang voor gemotoriseerd verkeer vanuit de
Damstraat naar de westelijk gelegen verkaveling, die haar eigenheid behoudt. Er wordt vanuit de
wijk Jules Vincartpark een volwaardige verbinding naar de Damstraat gecreëerd voor fietsers en
voetgangers.
Er wordt ter hoogte van de Damstraat voorzien in een heraanleg van de wegenis en dus een
optimalisatie van dit kruispunt.
Er worden in totaal 15 parkeerplaatsen voorzien in het wegenisontwerp. Er worden voor de 19
woningen in de aanvraag in totaal 32 parkeerplaatsen voorzien op privé-terrein. Bij de 9
appartementen die recent gerealiseerd werden op de hoek van de Damstraat werden in totaal
10 carports en 4 overdekte autostaanplaatsen binnen de private perceelsgrenzen vergund. De
parkeerdruk ten gevolge van de extra woningen wordt met andere woorden binnen de private
perceelsgrenzen opgevangen. De 15 parkeerplaatsen die voorzien worden op openbaar domein
kunnen aangewend worden door bezoekers en bewoners van de bestaande woningen. Ten
aanzien van de huidige toestand worden er geen parkeerplaatsen op openbaar domein
gesupprimeerd.
Het ontwerp voorziet een ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer in functie van de
bereikbaarheid van de nieuwe woningen, de bestaande woningen aan Jules Vincartpark 53a tot
en met 67 en de meergezinswoning op de hoek van de Damstraat.
Uit bovenstaande overwegingen blijkt de overeenstemming met de principes die uiteengezet
worden in artikel 3 en 4 van het decreet gemeentewegen.



De zaak van de wegen dient beslist te worden door de gemeenteraad. Het college doet daarna
een uitspraak over de omgevingsvergunningsaanvraag.



Schepen van ruimtelijke ordening J.De Graef licht volgende aanpassing aan het voorstel toe: de
voortuinstrook aan woning met huisnummer 53A mag niet worden opgenomen in de wegenis.
Voorliggend raadsbesluit wordt in die zin aangepast.

STEMMING: Met 22 stemmen voor (Jan Laceur, Herman Vijt, Luk De Mey, Ann Verschelden, Koen
Mettepenningen, Mieke De Keyser, Lien De Vos, Kurt De Graef, Jan Ketels, Jan De Graef, Lotte Peeters, An
Geerinck, François Van den Broeck, Tom Vermeire, André Raemdonck, Jan Rosschaert, Frans Van
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Gaeveren, Tom Waterschoot, Henri Peelman, Leo Van der Vorst, Mario Michils, Christel Vanhoyweghen),
4 onthoudingen (Frank Van Erum, Agnes Onghena, Mustafa Tokgoz, Gilles Verbeke)

BESLUIT:
Artikel 1: Het rooilijnplan voor de wegenis in het kader van de omgevingsvergunningsaanvraag, ingediend
op 02/07/2020 (gemeentelijk dossiernummer 2020/00176/OMV) door Togofill voor de aanleg van
wegenis, het bouwen van 7 eengezinswoningen en 3 meergezinswoningen, aan Jules Vincartpark op de
percelen, kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie B, nr 1226Y6 en 1226T6 en deels op openbaar domein
(zonder kadasternummer), goed te keuren.
Artikel 2: Het ontwerp voor de aanleg van wegenis en de bijhorende documenten, namelijk bestek,
verklaring kosteloze grondafstand, hydraulische nota, kostenraming, beschrijvende nota,
hemelwaterformulier, plan bestaande toestand, foto's, archeologische nota, terreinprofielen bestaande
toestand, inplantingsplan, wegenis- en rioleringsontwerp, beplantingsplan, details, modeldwarsprofielen,
lengteprofielen, opgemaakt door studiebureau Steven Buyens, Destelbergen, goed te keuren, met
uitzondering van de voortuin - strook aan huisnummer Jules Vincartpark 53A.
Artikel 3: De aanvrager is gehouden de aanleg op zijn kosten te realiseren voor volgende
nutsvoorzieningen: laagspanning, openbare verlichting, radio en TV-distributie, gasleiding, waterleiding
en telefoon, binnen de grenzen van het projectgebied.
Artikel 4: De aanvrager is tevens gehouden tot de kosteloze grondafstand aan het lokaal bestuur van de
wegbedekking met infrastructuur na de definitieve aanvaarding ervan en dit met het oog op de inlijving in
het openbaar domein.
Artikel 5: De aanvrager dient de voorwaarden gesteld in het advies van Aquafin na te leven.
Artikel 6: De aanvrager dient de voorwaarden gesteld in het advies van Farys na te leven.
Artikel 7: De aanvrager dient de voorwaarden gesteld in het advies van Brandweerzone Oost na te leven.
Artikel 8: Voorafgaand aan de aanvraag van de infrastructuurwerken in het project zal ten bate van het
lokaal bestuur een bankwaarborg worden gesteld voor een bedrag gelijk aan de kostprijs voor uitvoering
van de ontworpen infrastructuurwerken en nutsleidingen, indien de aanvrager voor de voorlopige
aanvaarding reeds woningen of loten wenst te verkopen.

Op te nemen in de overwegingen van het raadsbesluit:
"Schepen van ruimtelijke ordening J.De Graef licht volgende aanpassing aan het voorstel toe: de
voortuinstrook aan woning met huisnummer 53A mag niet worden opgenomen in de wegenis.
Voorliggend raadsbesluit wordt in die zin aangepast."

O.19

Overeenkomst stopzetting erfpachtovereenkomst - goedkeuring - besluit

De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur
OVERWEGINGEN:
 Maatwerkbedrijf Spoor2 VZW een erfpachtovereenkomst heeft met betrekking tot een
administratief gebouw en werkplaats, respectievelijk gelegen in de Slangstraat en
Spoorwegstraat, sinds 19 december 2016.
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De VZW zijn activiteiten heeft verhuisd naar een nieuwbouw in het Zwaarveld, waardoor
voornoemde gebouwen niet langer worden gebruikt.
In onderling overleg besloten is om de overeenkomst minnelijk te beëindigen per 31 oktober
2020. Dit zonder geen enkele vergoeding ten opzichte van elkaar en waarbij tevens wordt
verzaakt aan elk ander recht of vordering.
Voornoemde gebouwen aldus terug ter beschikking komen van het gemeentebestuur.
De bespreking in het college van burgemeester en schepenen van 13 oktober 2020.

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: De gemeenteraad keurt de voorgestelde erfpachtbeëindigingsovereenkomst goed zoals
hieronder opgenomen:

Overeenkomst
Tussen volgende partijen:


De gemeente Hamme, Marktplein 1, 9220 Hamme, vertegenwoordigd door:
o

De heer Jan Laceur, raadsvoorzitter, geboren te Sint-Niklaas op 5 maart 1971, met
rijksregisternummer 71.03.05-107.91, wonende te Hamme, Jules De Brouwerpark 44.

o

De heer André Reuse, algemeen directeur, geboren te Gent op 4 december 1960, met
rijksregisternummer 60.12.04-385.63, wonende te Hamme Marktplein 41.

Hierna genoemd partij enerzijds
en


De vereniging zonder winstoogmerk Maatwerkbedrijf Spoor2, met zetel te 9220 Hamme,
Zwaardveld 57 (voorheen te Hamme, Spoorwegstraat 1B), met ondernemingsnummer
0454.343.743, vertegenwoordigd door:
o

Mevrouw Christel Vanhoyweghen, voorzitter

o

De heer Aart Lehembre, algemeen directeur

Hierna genoemd partij anderzijds

Werd overeengekomen als dading wat volgt.

Preliminaria
Op 19 december 2016 werd o.a. tussen partij enerzijds en partij anderzijds een overeenkomst afgesloten
onder de naam van “erfpachtovereenkomst” m.b.t. tot de volgende onroerende goederen:
a.

Een administratief gebouw gelegen te 9220 Hamme, Slangstraat 44, volgens kadastraal uittreksel
gekend, sectie B, nummer 491V4P0000, groot 4a 16 ca, met een K.I. van 1.908,00 euro.

b.

Een werkplaats gelegen te Hamme, Spoorwegstraat 1B, volgens kadastraal uittreksel gekend,
sectie B, nummer 480Y2P0000, groot 17a 16ca, met een K.I. van 2.583,00 euro.

De overeenkomst werd destijds aangegaan voor een termijn van 30 jaar, weliswaar opzegbaar door alle
partijen mits een opzegtermijn van 36 maanden bij opzegging door partij enerzijds en een opzeg van 18
maanden bij opzegging door partij anderzijds.
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Van voormelde “erfpachtovereenkomst” is nooit een akte verleden en bijgevolg is er geen overschrijving
gebeurd op het hypotheekkantoor.
Artikel 2: Partij enerzijds en partij anderzijds komen overeen om de kwestieuze “erfpachtovereenkomst”
minnelijk te beëindigen.
Artikel 3: De datum van beëindiging wordt vastgelegd op 31 oktober 2020 om 24 uur.
Artikel 4: De sleutels van de respectievelijke gebouwen worden onmiddellijk door de partij anderzijds
terug ter beschikking gesteld van partij enerzijds.
Artikel 5: De partij anderzijds zal op datum van 31 oktober de meterstanden van alle nutsvoorzieningen
noteren. De meterstanden zullen opgenomen worden in de toepasselijke overnamedocumenten van de
desbetreffende leveranciers en zullen ter ondertekening worden voorgelegd aan de partij enerzijds. De
partij anderzijds zal binnen de 7 kalenderdagen de overnamedocumenten doorgeven aan de
respectievelijke leveranciers.
Artikel 6: Partij anderzijds verbindt er zich toe om tegen 1 november 2020 de gebouwen volledig te
ontruimen en op te ruimen.
Artikel 7: Partij enerzijds en partij anderzijds beslissen om geen plaatsbeschrijving op te maken.
Artikel 8: Deze overeenkomst wordt tussen partijen afgesloten voor slot van alle rekeningen.
Partijen erkennen uitdrukkelijk en dit zonder hieromtrent enig voorbehoud te formuleren, dat zij en ten
opzichte van elkaar geen enkele vergoeding verschuldigd zijn en dat zij verzaken aan elk ander recht of
vordering opzichtens elkaar.
Artikel 9: De overeenkomst werd opgemaakt in 2 exemplaren waarvan iedere partij erkent één exemplaar
te hebben ontvangen.

O.20
Coronacrisis - besluit burgemeester 30/09/2020 betreffende de maatregelen op het
grondgebied van de gemeente Hamme tegen het coronavirus - bekrachtiging - besluit
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 30 september 2020 betreffende de maatregelen op het
grondgebied van de gemeente Hamme tegen het coronavirus.
OVERWEGINGEN:
 'Coronacrisis - tijdelijke politieverordening van 30 september 2020 betreffende de maatregelen
op het grondgebied van de gemeente Hamme tegen het coronavirus' betreft nieuwe
maatregelen die doorgevoerd werden op het grondgebied van de gemeente Hamme met ingang
van 1 oktober 2020. Het besluit bevat maatregelen omtrent:
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o Mondmaskerplicht.
o Activiteiten en risico-analyse.
Dit besluit werd echter opgeheven middels burgemeestersbesluit van 6 oktober 2020 (evenwel
dient de invoering van het besluit van 30 september nog steeds bekrachtigd te worden door de
gemeenteraad).

BESLUIT met algemene instemming:
Enig artikel: De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van de burgemeester van 30 september 2020
betreffende de maatregelen op het grondgebied van de gemeente Hamme tegen het coronavirus.

O.21
Coronacrisis - besluit burgemeester 06/10/2020 betreffende de maatregelen op het
grondgebied van de gemeente Hamme tegen het coronavirus - bekrachtiging - besluit
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 6 oktober 2020 betreffende de maatregelen op het
grondgebied van de gemeente Hamme tegen het coronavirus.
OVERWEGINGEN:
 'Coronacrisis - tijdelijke politieverordening van 6 oktober 2020 betreffende de maatregelen op
het grondgebied van de gemeente Hamme tegen het coronavirus' betreft nieuwe maatregelen
die doorgevoerd werden op het grondgebied van de gemeente Hamme met ingang van 6
oktober 2020.
 Dit besluit voerde enkele kleine aanpassingen door aan het burgemeestersbesluit van 30
september 2020 (hetgeen dan ook werd opgegeven middels het besluit van 6 oktober), na
overleg met gemeente Waasmunster:
o Mondmaskers ook verplicht buiten openingsuren bij publiek toegankelijke delen van
openbare gebouwen.
o Aan artikel 2 werd 1 zin toegevoegd.
o Artikel 3 werd geherformuleerd.

BESLUIT met algemene instemming:
Enig artikel: De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van de burgemeester van 6 oktober 2020
betreffende de maatregelen op het grondgebied van de gemeente Hamme tegen het coronavirus.
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O.22
Coronacrisis - besluit burgemeester 8/10/2020 - raden - commissies - beperking van
openbaarheid - bekrachtiging - besluit
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 8 oktober 2020 (coronacrisis - raden - commissies).
OVERWEGINGEN:
 Het besluit van de burgemeester van 8 oktober 2020 (coronacrisis - raden - commissies) legde de
principes vast inzake het vergaderen van de raden en het toelaten van de geïnteresseerden, in
het kader van de openbaarheid van deze organen, waarbij er een maximaal aantal personen
wordt toegelaten (thans 20 gezien de locatie) die zich voorafgaand dienen te registreren en
waarbij wordt voorzien in een livestream.

BESLUIT met algemene instemming:
Enig artikel: De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van de burgemeester van 8/10/2020 betreffende
'raden - commissies - beperking van openbaarheid'.

O.23
Intergemeentelijke samenwerking - vzw ERSV Oost-Vlaanderen - voorstel tot ontbinding besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, meer bepaald:
o Artikel 42,2, 4° met betrekking tot de bevoegdheden van de gemeenteraad met
betrekking tot beslissingen inzake de vertegenwoordiging van de gemeente in
agentschappen, instellingen, verenigingen en ondernemingen;
o Deel 3 met betrekking tot deelname in rechtspersonen en samenwerking.
OVERWEGINGEN:
 Gemeente Hamme is vertegenwoordigd in het Streekoverleg Waas en Dender; binnen de
gemeenten van de regio Waas en Dender werd het streekoverleg tot hiertoe getrokken door de
vzw Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Oost-Vlaanderen (ERSV).
 Gemeenteraadsbesluit van 27 maart 2019 mbt tot de aanduiding van gemeentelijke
vertegenwoordigers in Streekoverleg Waas en Dender.
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Het schrijven van 9 oktober 2020 vanwege ERSV Oost-Vlaanderen met voorstel tot ontbinding en
vereffening van de vzw ERSV Oost-Vlaanderen.

BESLUIT met algemene instemming:
Enig artikel: Keurt het voorstel tot ontbinding van de vzw ERSV Oost-Vlaanderen goed.

O.24
Coronacrisis - besluit burgemeester 22/10/2020 - raden - commissies - beperking van
openbaarheid - bekrachtiging – besluit
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 22 oktober 2020 (coronacrisis - raden - commissies).
OVERWEGINGEN:
 Het besluit van de burgemeester van 8 oktober 2020 (raden - commissies - beperking van
openbaarheid [beperkt aantal aanwezigen toegelaten]) werd ingetrokken middels
burgemeestersbesluit van 22 oktober 2020.
 Het besluit van de burgemeester van 22 oktober 2020 bepaalt dat de raden aldus digitaal
doorgaan. Er wordt evenwel voorzien in een livestream.

BESLUIT met algemene instemming:
Enig artikel: De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van de burgemeester van 22 oktober 2020:
'Tijdelijke politieverordening - vergaderingen van de gemeenteraad/raad voor maatschappelijk
welzijn/gemeenteraadscommissies - beperking van openbaarheid'.

O.25

Gegevens jaarverslag Verko 2019

De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

Neemt akte van de vragen geagendeerd door raadslid H.Peelman, Open VLD:
"Onderwerp: Gegevens jaarverslag Verko 2019:
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Evolutie restafval per inwoner per gemeente in 2019 ( in kg)



Hamme koploper in werkingsgebied met 146 kg.



Gemeentelijke doelstelling voor 2022: 147 kg.



Wijziging van uitvoeringsplan Vlaamse regering voor Hamme in 2022, vastgesteld op 136 kg

Vragen:


Hoe komt het dat Hamme hier zo hoog scoort en het slechtste resultaat neerzet van het
werkingsgebied?



Van waar komt de doelstelling dat wij in 2022 een gemiddelde van 147 Kg zullen produceren?



Wat gaat men doen om de doelstelling van de Vlaamse regering te behalen van 136 Kg ( of zelfs
nog een beter resultaat )?"

Voor de verdere toelichting ter zitting, de antwoorden van schepen van leefmilieu L.Peeters: zie de audioopname.

O.26

Lokale handel en de werken aan de Markt

De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

Neemt akte van de vragen geagendeerd door raadslid A.Onghena, Groen, ter zitting toegelicht door
raadslid M.Tokgoz, Groen:
"Lokale handel en de werken aan de Markt.
Wij hebben enkele vragen over het geven van informatie over de werken aan de lokale handelaars.

- Welke inspanningen zijn er geleverd door de gemeente om de handelaars op het marktplein en de
aanpalende straten, te informeren i.v.m. de werken PPS-markt en de bijhorende nutswerken?
In welke fase bevinden de werken zich nu?
Wanneer is het begin van de volgende fase gepland? Wanneer het einde?
Is er een specifieke communicatie gericht, over de geplande fases van de werken en op welke manier
hebt U gecommuniceerd? per mail of per schrijven, aan wie was dit gericht enz.

- Hebt U zicht op de hinder die de lokale handel oploopt omwille van de moeilijke bereikbaarheidheid
van hun winkel?

- Is er gedacht aan een "lokale hinderpremie" voor handelaars die gevestigd zijn in de aanpalende straten
van het marktplein? Welke investeringen worden gedaan om de lokale handel te ondersteunen? Is er tot
nu toe een voelbaar 'return’ van deze acties en investeringen (meer specifiek op het marktplein en
aanpalende straten) ? "

De vragen worden toegelicht op de gemeenteraad door raadslid Mustafa Tokgoz.
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Voor de verdere toelichting ter zitting, de antwoorden van schepen van openbare werken
K.Mettepenningen en van schepen van lokale economie T.Vermeire, en de verdere bespreking: zie de
audio-opname.

O.27

Wildgroei bouwprojecten en problematische verdichting

De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

Neemt akte van de vragen/voorstellen geagendeerd door raadslid A.Onghena, Groen, ter zitting
toegelicht door raadslid G.Verbeke, Groen:
"Wildgroei bouwprojecten en problematische verdichting
De laatste tijd is er in Hamme sprake van een problematische verdichting.
Wildgroei aan bouwprojecten bedreigt de ruimtelijke orde en het ruimtelijk evenwicht. Vooral in het
centrum maar ook daarbuiten.
Heeft het bestuur enig idee hoeveel er de voorbije 2 jaar al gebouwd is en er de komende 2 jaar nu reeds
gepland is om te bouwen?

Dit punt en in welke zin die verdichting problematisch is wordt verder toegelicht ter zitting.
Wij vragen aan het bestuur:
1.

Dat zij prioritair werk maakt van het invoeren van een woningtypetoets gebaseerd op het
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en dit in afwachting van de opmaak van een algemene
stedenbouwkundige verordening. (zoals die meen ik reeds gepland was in actie 1331 van het
MJP?)

2.

Dat zij bij de invoering van zo een woningtypetoets of een stedenbouwkundige verordening zich
uiteraard, naast de reeds geldende voorschriften, ook bij de beoordeling van elk project houdt
aan de visie en de regels daarin vastgelegd. (We stellen vast dat dit nu niet altijd het geval is)

3.

Om in de tussentijd de principes uit het ruimtelijk structuurplan reeds te hanteren om bepaalde
woonprojecten te weren als beleidsmatig niet-gewenste ontwikkelingen gezien zij op een aantal
punten in strijd zijn met de principes vastgelegd in het ruimtelijk structuurplan."

Dit punt wordt toegelicht door raadslid Gilles Verbeke.
Voor de verdere toelichting ter zitting, de antwoorden van schepen van ruimtelijke J.De Graef, de verdere
bespreking: zie de audio-opname.

O.28

Sociale raad en Armoedeplan

De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

Neemt akte van de vraag/het voorstel geagendeerd door raadslid A.Onghena, ter zitting door haar verder
toegelicht.
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"Sociale raad en Armoedeplan.
17 oktober was het internationale dag van de armoede.
Verschillende indicatoren tonen aan dat de strijd tegen armoede moet opgevoerd worden. Ook in
Hamme. En dit was nog voor de coronacrisis.
Op de armoedebarometer gaan we licht achteruit ilv vooruit.
Op de kansarmoede index van Kind en Gezin gaan we er fors op achteruit, van 7 naar 9 %. Hier doen we
het slechter dan een heel aantal buurgemeenten.
Uit het provinciale rapport armoede en kwetsbaarheid blijkt dat we op veel indicatoren op het
gemiddelde zitten, een aantal iets boven het gemiddelde en op enkele scoren we veel slechter dan het
gemiddelde bijvoorbeeld als het gaat om schoolverlaters.
Het zal nu meer dan ooit nodig zijn om armoede structureel aan te pakken ook lokaal.
Het lijkt in Hamme op sommige vlakken wel nog mee te vallen maar de meeste indicatoren drukken een
verhouding uit. Ze geven met andere woorden aan hoeveel mensen in een kwetsbare situatie zitten tov
het totaal aantal inwoners, ze geven een percent weer. Als het beleid er op gericht is om meer
tweeverdieners naar Hamme te lokken, dan verbeteren die cijfers weliswaar maar, de situatie van de
mensen in armoede zelf verbetert er daardoor niet op.
We zagen onlangs nog enkele initiatieven die een deel steunen op solidariteit bij de Hamse bevolking; de
opstart van de fietsbieb, het inzamelen van winterjassen door de lokale afdeling van sp.a.
Dit zijn lovenswaardige initiatieven die bijdragen tot een warmere samenleving maar het kan armoede
niet oplossen. Een structurele aanpak dringt zich op.

Concreet willen wij het gemeentebestuur vragen om tegen volgende gemeenteraad een concrete timing
voor te leggen voor het samenstellen van een sociale raad en voor de opmaak van een lokaal
armoedeplan."
Dit punt wordt toegelicht door raadslid Agnes Onghena.
Voor verdere toelichting ter zitting, het antwoord van schepen van sociale zaken A.Verschelden: zie de
audio-opname.

O.29

Coronacrisis - besluit burgemeester 25/10/2020 - jeugdwerk - bekrachtiging - besluit

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.
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Het besluit van de burgemeester van 25 oktober 2020 (coronacrisis - tijdelijke politieverordening
van 25 oktober 2020 betreffende de maatregelen op het grondgebied van de gemeente Hamme
tegen het coronavirus).
Het decreet van 22 november 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 23
betreffende de spoedbehandeling van agendapunten.

OVERWEGINGEN:
4. Het burgemeestersbesluit van 25 oktober 2020 schort de werking van de jeugdbewegingen op
met ingang van 25 oktober tot en met zondag 15 november.

Gaat over tot een eerste stemming over de spoedbehandeling van het agendapunt.

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: De gemeenteraad keurt de spoedbehandeling in zitting van heden goed, gezien conform de
Nieuwe Gemeentewet voorliggend besluit van de burgemeester dient te worden bekrachtigd "op de
eerstvolgende raad".

Gaat over tot een tweede vraag tot stemming over de bekrachtiging van voorliggend besluit van de
burgemeester van 25 oktober 2020.

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 2: De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van de burgemeester van 25 oktober 2020:
'Coronacrisis - tijdelijke politieverordening van 25 oktober 2020 betreffende de maatregelen op het
grondgebied van de gemeente Hamme tegen het coronavirus'.

De heer raadsvoorzitter verklaart de zitting gesloten.
N.B.: Volgende stukken werden ter beschikking gesteld van de raadsleden:
 Gemeentelijke Holding – notulen jaarlijkse algemene vergadering 20200624.
 DDS – nieuwsbrief 2020/09 – beslissingen raad van bestuur.
 Verko – verslag algemene vergadering dd. 2 september 2020.
 DDS – verslag algemene vergadering dd. 2 september 2020.

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

Andre Reuse
algemeen directeur

Jan Laceur
raadsvoorzitter
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