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NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING
VAN 24/02/2021
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, Ignace Sertijn, Christel
Vanhoyweghen, gemeenteraadsleden
André Reuse, algemeen directeur

De heer raadsvoorzitter opent de zitting.
Gezien de maatregelen i.h.k.v. de coronacrisis, aansluitend bij de geldende federale maatregelen (cfr.
burgemeestersbesluit dd. 22/10/2020) gaat de zitting door via videoconferentie/Teams.
Live streaming ten behoeve van de bevolking is voorzien; de audio-opname ter vervanging van het
zittingsverslag, eveneens.

OPENBAAR

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

Keurt het proces-verbaal van 27 januari 2021 met algemene instemming goed.

Naar aanleiding van de goedkeuring van het PV van vorige zitting, geeft raadslid A.Raemdonck toelichting
bij de aanwerving van een handhavingsambtenaar door DDS (dit aansluitend bij de eerdere vraag van
raadslid G.Verbeke, Groen).
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O.2 Aanstellen ontwerper heraanleg Strijderslaan - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, meer bepaald:
o artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
o artikels 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.
 Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.
 De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies,
en latere wijzigingen.
 De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36.
 Het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
 Het KB van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en
latere wijzigingen.
OVERWEGINGEN:
 In het kader van de opdracht “Ontwerp heraanleg Strijderslaan” werd een bestek met nr.
20211055 opgesteld door de dienst gemeentewerken.
 De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 275.895,00 excl. btw of € 333.832,95 incl.
21% btw.
 Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.
 Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking.
 De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2021, op budgetcode
0200-00/2240000/BESTUUR/CBS/0/IP-050 (ACT-1310) en in het budget van de volgende jaren.

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: Het bestek met nr. 20211055 en de raming voor de opdracht “Ontwerp heraanleg
Strijderslaan”, opgesteld door de dienst gemeentewerken, zoals geviseerd in bijlage, worden
goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen
in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen
en diensten. De raming bedraagt € 275.895,00 excl. btw of € 333.832,95 incl. 21% btw.
Artikel 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.
Artikel 3: De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal en Europees
niveau.
Artikel 4: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2021, op budgetcode
0200-00/2240000/BESTUUR/CBS/0/IP-050 (ACT-1310) en in het budget van de volgende jaren.
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O.3 Overeenkomst nr. 21/008 inzake de mededeling van persoonsgegevens door de Kruispuntbank van
de Sociale Zekerheid - goedkeuring - besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, meer bepaald:
o artikel 2 met betrekking tot de taken van een lokale overheid,
o artikel 40§1 met betrekking tot de bevoegdheden van de gemeenteraad.
 Het belastingreglement van 16 december 2020 betreffende de algemene heffing op gezinnen.
 Het reglement van 9 september 2020 inzake de toekenning en het gebruik van waardebonnen
ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en de lokale
economie.
OVERWEGINGEN:
 Wanneer een lokale overheid aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid vraagt om de lijst
van de inwoners die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen te krijgen met het oog op de automatische toekenning
van een belastingvermindering of een ander aanvullend voordeel, dan moet de lokale overheid
een overeenkomst laten goedkeuren door de gemeenteraad.
 De gevraagde persoonsgegevens worden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
slechts meegedeeld nadat ze een afschrift van de gemeenteraadsbeslissing hebben ontvangen
waardoor wordt aangetoond dat de raadsleden op de hoogte werden gebracht
 Overeenkomst nr. 21/008 inzake de mededeling van persoonsgegevens door de Kruispuntbank
van de Sociale Zekerheid aan de gemeente Hamme voor de automatische toekenning van
aanvullende rechten, met toepassing van beraadslaging nr. 16/008 van het sectoraal comité van
de sociale zekerheid en van de gezondheid, overeenkomstig artikel 11bis van de wet van 15
januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale
zekerheid.

BESLUIT met algemene instemming:
Enig artikel:
Tussen
de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid,
Willebroekkaai 38 te 1000 Brussel,
vertegenwoordigd door de heer Frank Robben, administrateur-generaal,
hierna “KSZ” genoemd,
enerzijds
en
de gemeente Hamme
Marktplein 1 te 9220 Hamme,
vertegenwoordigd door de heer Herman Vijt, burgemeester,
hierna “gemeente” genoemd,
anderzijds
wordt overeengekomen hetgeen volgt.
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Artikel 1. VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST
Deze overeenkomst beoogt de mededeling, door de KSZ aan de gemeente, van de inwoners die, omwille
van hun socialezekerheidsstatuut (of dat van hun rechthebbenden), recht hebben op één of ander
voordeel binnen of buiten de sociale zekerheid, uitsluitend met het oog op de automatische toekenning
van aanvullende rechten vastgesteld in de gemeentelijke reglementen van 9 september 2020 en 16
december 2020 of in een uitdrukkelijke verklaring dienaangaande.
De betrokken partijen verbinden er zich uitdrukkelijk toe om alle bepalingen van beraadslaging nr. 16/008
van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid na te leven. Deze overeenkomst
kan in geen geval afbreuk doen aan de bepalingen van deze beraadslaging of aan de bepalingen van de
regelgeving vermeld in artikel 8 van deze overeenkomst.
De gemeente zal aan de KSZ de inwoners die potentieel in aanmerking komen voor de toekenning van
een aanvullend recht en een kopie van het hogervermeld gemeentelijk reglement of de uitdrukkelijke
verklaring dienaangaande overmaken. De betrokkenen worden geïdentificeerd aan de hand van hun
identificatienummer van de sociale zekerheid. In het kader van de principes van finaliteit en
proportionaliteit (minimale gegevensverwerking) is het van belang dat enkel de betrokken inwoners
overgemaakt worden en dat er geen onderzoek gevoerd wordt naar de volledige populatie.
De KSZ is verwerkingsverantwoordelijke voor de volgende verwerking: de KSZ zal de door de gemeente
overgemaakte inwoners eerst vergelijken met de persoonsgegevens die tijdelijk opslagen worden in de
“buffer”-gegevensbank. Dit is een persoonsgegevensbank die door de KSZ wordt beheerd en waarin de
persoonsgegevens die nodig zijn voor de toekenning van aanvullende rechten en die afkomstig zijn van
een authentieke bron die de verantwoordelijkheid over de gegevens behoudt, tijdelijk worden
opgeslagen (tot ze vervangen worden door andere, recentere persoonsgegevens). Vervolgens zal de KSZ
er de personen die recht hebben op een aanvullend recht op aanduiden en ze ten slotte terug aan de
gemeente overmaken.
Enkel de sociale statuten en persoonsgegevens noodzakelijk voor de toekenning van de aanvullende
rechten worden in de “buffer”-gegevensbank bewaard (de details van die persoonsgegevens zijn
afhankelijk van de regelgeving met betrekking tot de toegekende aanvullende rechten). Het gaat enkel
om de basispersoonsgegevens (zoals sociaal statuut, begindatum en einddatum, zonder enige
interpretatie door de KSZ), die periodiek (per kwartaal of per maand) worden vervangen (het beginsel van
juistheid). Deze buffer-gegevensbank is noodzakelijk voor het realiseren van de doeleinden van de
verwerking waarvoor KSZ verantwoordelijk is.
De aldus door de KSZ aan de gemeente overgemaakte persoonsgegevens mogen uitsluitend worden
gebruikt voor het doeleinde vermeld in het eerste lid. Ze mogen slechts worden bewaard zolang dat
noodzakelijk is voor het verwezenlijken van dat doeleinde en moeten daarna worden vernietigd. Ze
mogen onder geen beding verder worden meegedeeld aan derden zonder machtiging van het sectoraal
comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid.
Artikel 2. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE MEDEDELING
De KSZ kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor de eventuele onjuiste inhoud of de eventuele
onjuiste verspreiding van de persoonsgegevens.
De persoonsgegevens die door de bevoegde openbare instellingen van sociale zekerheid worden
meegedeeld aan de KSZ geven de toestand weer op het overeengekomen tijdstip.
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Artikel 3. UITWISSELINGSMETHODES
Elke mededeling van persoonsgegevens tussen de betrokken partijen in het kader van deze overeenkomst
gebeurt via filetransfer, zoals beschreven in de technische documentatie die meegedeeld wordt door de
KSZ aan de gemeente.
Artikel 4. VERANTWOORDELIJKE PERSONEN
De gemeente zal aan de KSZ meedelen wie verantwoordelijk is voor, enerzijds, het overmaken van de
inwoners die potentieel in aanmerking komen voor de toekenning van een aanvullend recht en,
anderzijds, het ontvangen van de personen die recht hebben op de toekenning van een aanvullend recht
vastgesteld in de gemeentelijke reglementen van 9 september 2020 en 16 december 2020 of in een
uitdrukkelijke verklaring dienaangaande.
Artikel 5. DUUR VAN DE OVEREENKOMST
Deze overeenkomst geldt voor 2021. De duur van deze overeenkomst is maximaal vijf jaar en kan in geen
geval de duur van het hogervermeld gemeentelijk reglement of de uitdrukkelijke verklaring
dienaangaande overschrijden.
Deze overeenkomst kan enkel worden gewijzigd bij een door de beide partijen ondertekend aanhangsel
en kan na het eerste jaar door de beide partijen worden opgezegd door middel van een aangetekende
brief en met eerbiediging van een opzegtermijn van drie maanden.
Artikel 6. KOSTENREGELING
De totale kostprijs voor de mededeling van de persoonsgegevens door de KSZ aan de gemeente komt
overeen met de eenheidsprijs van een bericht in het jaar voorafgaand aan het jaar van het leveren van de
dienst, vermenigvuldigd met het aantal dienstige inputberichten van de gemeente met een
minimumbedrag van 342,00 euro (jaarlijks geïndexeerd) en een maximumbedrag van 3.423,00 euro
(jaarlijks geïndexeerd) (BTW niet van toepassing).
De KSZ zal de door de gemeente overgemaakte inwoners die potentieel in aanmerking komen voor de
toekenning van een aanvullend recht zo snel mogelijk verwerken en de gemeente achteraf uitsluitend per
e-mail een schuldvordering bezorgen met een toelichting over de berekening van het verschuldigde
bedrag.
De gemeente zal vooraf aan de KSZ haar operationele e-mailadres meedelen. De KSZ zal dit operationele
e-mailadres gebruiken als enig communicatiemiddel voor het bezorgen van de schuldvordering aan de
gemeente. De verwerking van de door de gemeente overgemaakte inwoners die potentieel in
aanmerking komen voor een aanvullend recht kan in elk geval slechts aangevat worden na deze
mededeling van het operationele e-mailadres door de gemeente aan de KSZ.
Een beschrijving van de toepasselijke regels is beschikbaar op de website van de KSZ.
De gemeente zal het bedrag storten op bankrekeningnummer 001-1950055-43 van de KSZ, uiterlijk
binnen de zestig kalenderdagen te rekenen vanaf de ontvangst van de schuldvordering op het door haar
aan de KSZ meegedeelde operationele e-mailadres. Bij laattijdige betaling is er van rechtswege en zonder
voorafgaande ingebrekestelling een bedrag van 25 euro als forfaitaire schadevergoeding verschuldigd.
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Artikel 7. PLICHT TOT INKENNISSTELLING VAN DE RAADSLEDEN
De burgemeester verbindt zich ertoe alle raadsleden in kennis te stellen van deze overeenkomst. De
gemeente moet voorafgaandelijk aan de uitvoering van de werkzaamheden aan de KSZ een kopie
bezorgen van het verslag van de vergadering tijdens dewelke de gemeenteraadsleden in kennis werden
gesteld van deze overeenkomst.
Artikel 8. TOEPASSELIJKE REGELGEVING EN BEVOEGDE RECHTBANK
Bij de uitvoering van deze overeenkomst zijn de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en
organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, de Europese “Algemene Verordening
Gegevensbescherming” (de verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april
2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn
95/46/EG) hun respectieve uitvoeringsbesluiten en elke andere regelgeving tot bescherming van de
persoonlijke levenssfeer van natuurlijke personen onverkort van toepassing.
Op deze overeenkomst is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. In geval van geschil zijn uitsluitend
de rechtbanken te Brussel bevoegd.
Artikel 9. OPHEFFING VAN VROEGERE OVEREENKOMSTEN
In voorkomend geval vervangt deze overeenkomst de bestaande overeenkomst gesloten tussen de
gemeente en de KSZ met betrekking tot het voorwerp bedoeld in artikel 1. De bestaande overeenkomst
wordt opgeheven met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze overeenkomst.
Opgemaakt te Brussel in minstens zoveel exemplaren als er belanghebbende partijen zijn en waarvan elke
partij erkent er minstens één te hebben ontvangen.

O.4 Aanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer - Biezestraat - besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
 De wet betreffende de politie over het wegverkeer van 16 maart 1968.
 Het Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het
gebruik van de openbare weg van 1 december 1975.
 Het ministerieel besluit waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden
van de verkeerstekens worden bepaald van 11 oktober 1976.
 Het decreet betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en
bekostiging van de verkeerstekens van 16 mei 2008.
 Het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens van 23 januari 2009.
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De omzendbrief betreffende de gemeentelijke aanvullende reglementen op de politie van het
wegverkeer van 4 april 2009.

OVERWEGINGEN:
 De Biezestraat is gelegen binnen de bebouwde kom. Het gedeelte ten westen van de gewestweg
is een belangrijke in- en uitvalsweg naar het centrum, het oostelijke deel is eerder een landelijke
verbindingsweg, deels met verblijfskarakter. In beide delen is het snelheidsregime 50 km/u.
 De hierna genoemde wegen betreffen gemeentewegen.
 De maatregelen zijn noodzakelijk om het vlot verkeer en de veiligheid van de weggebruikers te
verzekeren.
 Aanvullingen en wijzigingen aan aanvullende reglementen werden tot nu toe apart voorgelegd
aan de gemeenteraad.
 Het gemeentebestuur opteert vanaf nu om te werken via een gecoördineerde versie per straat.

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: Opheffing
Alle voorgaande aanvullende reglementen, behalve de gebiedsdekkende, betreffende Biezestraat worden
opgeheven.
Artikel 2: Voorrangsregeling.
De bestuurders die rijden in Biezestraat ter hoogte van het HNR 32 – 36 hebben voorrang op de
bestuurders die rijden op de zijstraat die erop uitkomt.
Deze regel wordt ter kennis gebracht door:


verkeersbord B15c ter hoogte van HNR 32;



verkeersbord B15f tegenover HNR 36;



verkeersbord B5 in de zijweg tegenover HNR 32 – 36, aangevuld met een stopstreep.

Artikel 3: Verbodsbepalingen.
De toegang is verboden voor alle bestuurders in de aardeweg (Biezestraat) ten oosten van het kruispunt
met N41. Deze regel geldt niet voor aangelanden.
Deze regel wordt ter kennis gebracht door:


verkeersbord C3 aangevuld met het onderbord type IV “uitgezonderd aangelanden”, na het
kruispunt met Biezestraat.

Artikel 4: Gebodsbepalingen.
Er geldt verplicht fietspad aan de onpare zijde tussen N41 en Broekstraat. Bestuurders van tweewielige
bromfietsen klasse B mogen het fietspad niet volgen.
Deze regel wordt ter kennis gebracht door:


verkeersbord D7 aangevuld met het onderbord type M7:


na het kruispunt met aardeweg (Biezestraat) ter hoogte van het kruispunt met
N41;



aan beide zijden, na het kruispunt met Noubroeckstraat;



na het kruispunt met Driegotenkouter.

Artikel 5: Bepalingen betreffende het stilstaan en parkeren.
Artikel 5.1: Parkeerverbod.
Het parkeren is verboden voor de inrijzones aan de pare zijde van Biezestraat, tussen Drapstraat en HNR
36.
Deze regel wordt ter kennis gebracht door het aanbrengen van de onderbroken gele streep voor elke
inrij.
Artikel 5.2: Afbakening van parkeerzones.
De denkbeeldige rand van de rijbaan is aangebracht tussen Drapstraat en HNR 36. De rand wordt
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onderbroken ter hoogte van de inrij van de naastliggende percelen. De aldus gevormde parkeerzones
worden afgebakend met een witte dwarsstreep.
Artikel 6: Overlangse wegmarkeringen die de rijstroken aanduiden.
Een doorlopende streep is aangebracht tussen HNR 46 en het kruispunt met N41. De streep wordt
onderbroken aan de inrij van eigendommen.
Een onderbroken streep is aangebracht tussen Drapstraat en HNR 32.
Een naderingsmarkering is aangebracht tussen HNR 32 en HNR 46. Vanaf HNR 36 is een tweede
naderingsmarkering aangebracht tot aan het kruispunt met N41.
Artikel 7: Overlangse markering die een fietspad aanduidt.
Tussen Drapstraat en N41 zijn aan beide zijden van de rijbaan , naast de werkelijke rand van de rijbaan
overlangse markeringen aangebracht die een fietspad aanduiden.
Artikel 8: Oversteekplaatsen.
Oversteekplaatsen voor voetgangers zijn aangebracht:


aan beide zijden van het kruispunt met N41;



ter hoogte van HNR 22.

Een oversteekplaats voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen is aangebracht ter hoogte
van de aardeweg na het kruispunt met N41.
Artikel 9: Voorsortering.
Tussen HNR 36 en N41 zijn voorsorteringsstroken aangebracht. In de linker voorsorteringsstrook zijn
pijlen van het type C1 aangebracht. De voorsorteringsstrook wordt aangekondigd door het verkeersbord
F13.
Artikel 10: Verhoogde inrichtingen.
Verhoogde inrichtingen in de vorm van een verkeersplateau zijn aangebracht:


ter hoogte van HNR 60- 62;



ter hoogte van HNR 96;



ter hoogte van het kruispunt Noordstraat / Noubroeckstraat;



ter hoogte van HNR 208;



ter hoogte van het kruispunt met Driegotenkouter.

Artikel 11: Kennisgeving aan de Vlaamse Overheid.
Dit besluit en haar bijlage(n) worden digitaal ter kennisgeving overgemaakt via het digitaal loket lokale
besturen van de Vlaamse Overheid.
Artikel 12: Kennisgeving.
Afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving overgemaakt aan volgende instanties:


Bestendige deputatie van de provincieraad (info@oost-vlaanderen.be);



Dienst griffie van de provincie Oost-Vlaanderen (martine.haegens@oost-vlaanderen.be);



De griffie van de politierechtbank (politierechtbank.dendermonde@just.fgov.be);



Politiezone Hamme Waasmunster (PZ.HammeWaasmunster@police.belgium.eu);



Uitvoeringsdiensten (uitvoeringsdiensten@hamme.be).

Artikel 13: Opname in de verkeersbordendatabank.
De in dit besluit omschreven maatregelen moeten zodra mogelijk door de bevoegde dienst worden
gepubliceerd in de verkeersbordendatabank.
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Bijlagen:


92200242_PLAN_Biezestraat_OT_V01_1_3



92200242_PLAN_Biezestraat_OT_V01_2_3



92200242_PLAN_Biezestraat_OT_V01_3_3

O.5 Aanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer - Neerstraat - besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.
 Het decreet van 22 december 2017 lokaal bestuur.
 De wet betreffende de politie over het wegverkeer van 16 maart 1968.
 Het Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het
gebruik van de openbare weg van 1 december 1975.
 Het ministerieel besluit waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden
van de verkeerstekens worden bepaald van 11 oktober 1976.
 Het decreet betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en
bekostiging van de verkeerstekens van 16 mei 2008.
 Het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens van 23 januari 2009.
 De omzendbrief betreffende de gemeentelijke aanvullende reglementen op de politie van het
wegverkeer van 4 april 2009.
OVERWEGINGEN:
 De Neerstraat is gedeeltelijk gelegen binnen de bebouwde kom en is, behoudens aan het
kruispunt met N41, een straat in de voorrang. Er zijn aanliggende (verhoogde) fietspaden, er zijn
niet overal voetgangersvoorzieningen.
 De hierna genoemde wegen betreffen gemeentewegen.
 De maatregelen zijn noodzakelijk om het vlot verkeer en de veiligheid van de weggebruikers te
verzekeren.
 Aanvullingen en wijzigingen aan aanvullende reglementen werden tot nu toe apart voorgelegd
aan de gemeenteraad.
 Het gemeentebestuur opteert vanaf nu om te werken via een gecoördineerde versie per straat.

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: Opheffing.
Alle voorgaande aanvullende reglementen, behalve deze met gebiedsdekkend karakter, worden
opgeheven.
Artikel 2: Voorrangsregeling.
De bestuurders die rijden in de Neerstraat hebben voorrang op de bestuurders die rijden in de wegen die
erop uitkomen. Deze regel geldt niet ten aanzien van het kruispunt met N41, noch voor het
landbouwgebied Neerstraat, tussen Neerstraat, Broekstraat en Bootdijkstraat.
Deze regel wordt ter kennis gebracht door:
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aan de pare zijde:


verkeersbord B15a voor het kruispunt met Spurt;



verkeersbord B15c voor het kruispunt met Neerstraat (landbouwgebied);



verkeersbord B15f voor het kruispunt met Zwaarveld.

aan de onpare zijde:


verkeersbord B15a voor het kruispunt met Zuybroekstraat.



verkeersbord B15c:






voor het kruispunt met Zwaarveld;



voor het kruispunt met Hooirt.

verkeersbord B15f voor het kruispunt met Neerstraat (landbouwgebied).

verkeersbord B1:


in Spurt, voor het kruispunt met Neerstraat;



in Zwaarveld, voor het kruispunt met Neerstraat, aangevuld met een streep
gevormd door witte driehoeken;



in Neerstraat (landbouwgebied) voor het kruispunt met Neerstraat, aangevuld
met een streep gevormd door witte driehoeken;



in de landbouwweg voor het kruispunt met N41, voor het kruispunt met
Neerstraat;



in Zuybroekstraat, voor het kruispunt met Neerstraat.

Artikel 3: Gebodsbepalingen.
Er geldt verplicht fietspad in Neerstraat (behalve in Neerstraat, landbouwgebied). Deze regel geldt niet
voor bestuurders van bromfietsen klasse B tussen Hooirt en N41.
Deze regel wordt ter kennis gebracht door:


verkeersbord D7:




aan de pare zijde:


na het kruispunt met Hooirt, aangevuld met het onderbord type
M7;



na het kruispunt met Spurt, aangevuld met het onderbord type
M7;



na het kruispunt met N41;



na het kruispunt met Zwaarveld;



na het kruispunt met Neerstraat (landbouwgebied).

aan de onpare zijde:


na het kruispunt met Neerstraat (landbouwgebied);



na het kruispunt met Zwaarveld;



na het kruispunt met N41, aangevuld met het onderbord type M7;



na het kruispunt met Zuybroekstraat, aangevuld met het
onderbord type M7.
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Artikel 4: Bepalingen betreffende het stilstaan en parkeren.
Een onderbroken gele streep is aangebracht over een afstand van ca. 3m, aan weerszijden van de inrij van
HNR 24.
Artikel 5: Overlangse wegmarkeringen die de rijstroken aanduiden.
Een onderbroken streep is aangebracht vanaf HNR 2 tot het kruispunt met Hooirt, voorafgegaan en
gevolgd door een naderingsmarkering.
Artikel 6: Overlangse markering die een fietspad aanduidt.
Overlangse markeringen die een fietspad aanduiden zijn aangebracht:


aan beide zijden van Neerstraat, tussen Hooirt en N41;



over het kruispunt met Spurt;



over het kruispunt met Zwaarveld;



over het kruispunt met Neerstraat (landbouwgebied);



over het kruispunt met Zuybroekstraat.

Artikel 7: Oversteekplaatsen.
Oversteekplaatsen voor voetgangers zijn aangebracht:


voor het kruispunt met Hooirt;



voor en na het kruispunt met Spurt / Zuybroekstraat.

Artikel 8: Verkeersgeleiders en verdrijvingsvlakken.
Verkeersgeleiders zijn aangebracht:


voor en na het kruispunt met N41.

Artikel 9: Kennisgeving aan de Vlaamse Overheid.
Dit besluit en haar bijlage(n) worden digitaal ter kennisgeving overgemaakt via het digitaal loket lokale
besturen van de Vlaamse Overheid.
Artikel 10: Kennisgeving.
Afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving overgemaakt aan volgende instanties:


Bestendige deputatie van de provincieraad (info@oost-vlaanderen.be);



Dienst griffie van de provincie Oost-Vlaanderen (martine.haegens@oost-vlaanderen.be);



De griffie van de politierechtbank (politierechtbank.dendermonde@just.fgov.be);



Politiezone Hamme Waasmunster (PZ.HammeWaasmunster@police.belgium.eu);



Uitvoeringsdiensten (uitvoeringsdiensten@hamme.be).

Artikel 11: Opname in de verkeersbordendatabank.
De in dit besluit omschreven maatregelen moeten zodra mogelijk door de bevoegde dienst worden
gepubliceerd in de verkeersbordendatabank.
Bijlagen:


92200255_PLAN_Neerstraat_OT_V01_1_2



92200255_PLAN_Neerstraat_OT_V01_2_2
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O.6 Aanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer - Loystraat - besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
 De wet betreffende de politie over het wegverkeer van 16 maart 1968.
 Het Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het
gebruik van de openbare weg van 1 december 1975.
 Het ministerieel besluit waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden
van de verkeerstekens worden bepaald van 11 oktober 1976.
 Het decreet betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en
bekostiging van de verkeerstekens van 16 mei 2008.
 Het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens van 23 januari 2009.
 De omzendbrief betreffende de gemeentelijke aanvullende reglementen op de politie van het
wegverkeer van 4 april 2009.
OVERWEGINGEN:
 De Loystraat is gelegen binnen de bebouwde kom. Behoudens aan het kruispunt met Kardinaal
Jozef Cardijnlaan, is de voorrang aan rechts van toepassing. De hierna genoemde wegen
betreffen gemeentewegen.
 De maatregelen zijn noodzakelijk om het vlot verkeer en de veiligheid van de weggebruikers te
verzekeren.
 Aanvullingen en wijzigingen aan aanvullende reglementen werden tot nu toe apart voorgelegd
aan de gemeenteraad.
 Het gemeentebestuur opteert vanaf nu om te werken via een gecoördineerde versie per straat.
 Het verwijderen van een parkeerplaats voorbehouden voor voertuigen gebruikt door personen
met een beperking ter hoogte van HNR 165.

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: Opheffing.
Alle voorgaande aanvullende reglementen, behalve de gebiedsdekkende, betreffende Loystraat worden
opgeheven.
Artikel 2: Bepalingen betreffende het stilstaan en parkeren.
Artikel 2.1: Parkeerverbod.
Er geldt parkeerverbod:


vanaf HNR 2A tot HNR 40;



tussen HNR 50 en Kardinaal Jozef Cardijnlaan;



vanaf tegenover HNR 111 tot Sportpleinstraat;



langs het plein ter hoogte van Sportpleinstraat;



vanaf HNR 74 tot Verbindingsstraat;



vanaf HNR 102 tot Tweebruggenplein;



langs het plein ter hoogte van Damputstraat;



tussen Damputstraat en HNR 149;



tussen Koningin Astridlaan en Leopold III-laan;
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tussen HNR 55 en HNR 19.

Deze regel wordt ter kennis gebracht door:




verkeersbord E1 aangevuld met het onderbord type Xa:


voor HNR 2A;



na HNR 50;



na tegenover HNR 111;



op het plein na het kruispunt met Sportpleinstraat;



na het kruispunt met Sportpleinstraat;



ter hoogte van HNR 102;



na het kruispunt met Tweebruggenplein;



op het plein na het kruispunt met Damputstraat;



na het kruispunt met Damputstraat;



na het kruispunt met Koningin Astridlaan;



na HNR 55.

verkeersbord E1 aangevuld met het onderbord type Xb:


na HNR 40;



na HNR 151;



na HNR 21.

Artikel 2.2: Afbakening van parkeerzones.
De denkbeeldige rand van de rijbaan is aangebracht:


tussen HNR 42 en HNR 50;



tussen HNR 66 en tegenover HNR 111;



tussen het kruispunt met Verbindingsstraat en HNR 102;



tussen Tweebruggenplein en Damputstraat;



tussen HNR 149 en Koningin Astridlaan;



tussen Leopold III-laan en HNR 55;



tussen HNR 19 en Damstraat.

De denkbeeldige rand van de rijbaan wordt onderbroken aan de inritten tot de naastliggende percelen,
de aldus gevormde parkeerzones worden afgebakend met een witte dwarsstreep.
Artikel 3: Oversteekplaatsen.
Oversteekplaatsen voor voetgangers zijn aangebracht:


ter hoogte van het kruispunt met Damstraat;



aan beide zijden, ter hoogte van het kruispunt met Kardinaal Jozef Cardijnlaan / Leopold III-laan;



ter hoogte van HNR 111.

Artikel 4: Verhoogde inrichtingen.
Verhoogde inrichtingen in de vorm van een verkeersplateau zijn aangebracht:


op het kruispunt met Damstraat;



op het kruispunt met Tweebruggenplein / Hospitaalstraat.

De verhoogde inrichtingen worden aangekondigd door de verkeersborden A14.
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Artikel 5: Kennisgeving aan de Vlaamse Overheid.
Dit besluit en haar bijlage(n) worden digitaal ter kennisgeving overgemaakt via het digitaal loket lokale
besturen van de Vlaamse Overheid.
Artikel 6: Kennisgeving.
Afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving overgemaakt aan volgende instanties:


Bestendige deputatie van de provincieraad (info@oost-vlaanderen.be);



Dienst griffie van de provincie Oost-Vlaanderen (martine.haegens@oost-vlaanderen.be);



De griffie van de politierechtbank (politierechtbank.dendermonde@just.fgov.be);



Politiezone Hamme Waasmunster (PZ.HammeWaasmunster@police.belgium.eu);



Uitvoeringsdiensten (uitvoeringsdiensten@hamme.be).

Artikel 7: Opname in de verkeersbordendatabank.
De in dit besluit omschreven maatregelen moeten zodra mogelijk door de bevoegde dienst worden
gepubliceerd in de verkeersbordendatabank.
Bijlage: 92200254_PLAN_Loystraat_OT_V01

O.7 GBS: De Dobbelsteen: missie, visie en pedagogisch project - goedkeuring - besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, in het bijzonder:
o artikel 8 met betrekking tot het gewoon basisonderwijs,
o artikel 37 met betrekking tot het schoolreglement,
o artikel 47 met betrekking tot het schoolwerkplan.
 Ministeriële omzendbrief van 8 februari 2002 betreffende informatie bij eerste inschrijving en
schoolreglement.
 Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder:
o artikel 40 en artikel 41 met betrekking tot de bevoegdheden van de gemeenteraad.
 Decreet van 27 april 2018 betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het
secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding.
 Decreet over het onderwijs van 3 juli 2020.
 De beginselverklaring neutraliteit van het gemeentelijk en stedelijk onderwijs.
OVERWEGINGEN:
 De gemeente als rechtspersoon is het schoolbestuur van het gemeentelijk onderwijs. Het
gemeentebestuur is de inrichtende macht voor het gemeentelijk onderwijs.
 Een schoolbestuur dient voor elk van zijn scholen een schoolreglement en pedagogisch project
op te stellen dat de betrekkingen tussen het schoolbestuur en de ouders en leerlingen regelt.
 Het pedagogisch project is het geheel van fundamentele uitgangspunten, waarbinnen men in de
school kwalitatief onderwijs en opvoeding wil realiseren, rekeninghoudend met de wettelijk
bepaalde ontwikkelingsdoelen en eindtermen.
 Het pedagogisch project bestaat uit een aantal kernwaarden: kindgericht, warm, gezondheid,
speels en dialoog.
 Het pedagogisch project van de school wordt door het schoolbestuur vastgelegd.
 Het overleg op de schoolraad van De Dobbelsteen op 28 januari 2021.
 De besprekingen in het college van burgemeester en schepenen in zitting van 9 februari 2021.

24 februari 2021

64

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: Het bijgevoegde document met de missie, visie en het pedagogisch project van toepassing op
de gemeentelijke basisschool De Dobbelsteen wordt goedgekeurd.
Artikel 2: De missie, visie en pedagogisch project werden al besproken op de schoolraad van De
Dobbelsteen van 28 januari 2021.
Artikel 3: De missie, visie en pedagogisch project werden al besproken op het college van burgemeester
en schepenen van 9 februari 2021.
Artikel 4: De gemeente als rechtspersoon is de inrichtende macht van het gemeentelijk onderwijs en
dient zijn goedkeuring te geven over de missie, visie en het pedagogisch project. Het pedagogisch project
wordt door het schoolbestuur vastgelegd.
Artikel 5: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de schooldirectie van de gemeentelijke
basisschool De Dobbelsteen.

O.8 Vraag naar een droogteplan voor Hamme
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

Neemt akte van de vraag geagendeerd door raadslid A.Onghena, Groen;
Neemt akte van haar toelichting daarbij:
"Vraag naar een droogteplan voor Hamme.
Er zijn al heel wat gemeenten bezig met het uitwerken van een droogteplan. Waterschaarste en droogte
geven immers economische en ecologische schade.
Waterschaarste en droogte krijgen meer aandacht dan ooit in de Waterbeleidsnota 2020-2025 van
Vlaams minister van Omgeving. Intussen werd ook de Blue Deal aangekondigd om de strijd tegen droogte
in Vlaanderen te verhogen.
En in de uitvoering van deze plannen plan wordt gekeken naar de lokale besturen. In Hamme werd dit
besproken op het CBS van 19/1. Er wachten ons heel wat uitdagingen op het vlak van de
waterinfrastructuur. Het gaat over waterzuivering, over de aanpak van wateroverlast en, wat de laatste
jaren pijnlijk duidelijk is geworden, over de aanpak van de gevolgen van de klimaatopwarming, m.a.w. de
strijd tegen droogte en waterschaarste.
Als wij vanaf 2024 nog watergerelateerde subsidies wensen te ontvangen, zullen wij tegen dan moeten
beschikken over een hemelwater- en droogteplan. Dat laatste plan zal op zijn beurt moeten passen in de
plannen, die opgemaakt worden i.s.m. Waasland Klimaatland.
Wij beseffen dat dit allemaal niet in één keer kan gerealiseerd worden maar willen toch nu al vragen om
één specifieke actie in gang te zetten.
Wij merken dat op bouwwerven vaak heel wat grondwater opgepompt wordt en geloosd in de riool.
We zien dat niet graag gebeuren omdat dit het grondwaterpeil doet dalen en de effecten van droogte
versterkt in sommige gemeenten worden de aannemers opgelegd om een opvangbak met aftapkraantje
te installeren waar de inwoners en de gemeentediensten water kunnen aftappen.
Dat water kan dan gebruikt worden om planten of moestuinen te begieten.

24 februari 2021

65

Onze vraag is om


Haminfo te gebruiken om de burgers te sensibiliseren omtrent deze problematiek.



Te bespreken met de diensten milieu en vergunningen hoe en op welke manier het beste kan
gewerkt worden om te voorkomen dat bij bouwwerven grondwater in de riolen terecht komt.



Adviesraad MILADI samen te roepen om een open discussie te voeren in functie van een advies
over de opmaak van een droogteplan voor Hamme.



Dit droogteplan ter bespreking voor te leggen op deze gemeenteraad.

Het agendapunt wordt ter zitting verder toegelicht door raadslid A.Onghena."
Voor de verdere toelichting ter zitting door raadslid A.Onghena, Groen, de antwoorden van schepen van
leefmilieu L.Peeters: zie de audio-opname.

O.9 Onbeantwoorde vragen - gemeenteraad december 2020
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

Neemt akte van het punt geagendeerd door raadslid A.Onghena, Groen;
Neemt akte van de toelichting door raadslid G.Verbeke, Groen:
"onbeantwoorde vragen:
Graag hadden wij een antwoord op volgende vragen. Wij, stelden die tijdens de gemeenteraad van
december maar kregen tot nu toe geen antwoord.


Belasting op onbebouwde kavels:
o



Belasting op rechttrekken straten:
o



Wanneer, voor wie, in welke situaties moet die belasting betaald worden?

Belasting op tweede verblijven:
o



Hoe gebeurt de controle op gronden in het buitenland.

Als je de inkomsten bekijkt, kan je concluderen dat er minstens 760 tweede verblijven
geregistreerd zijn in Hamme. Klopt dat?

MJP:
o

We tellen een 3 miljoen extra investeringsuitgaven. Kan een overzicht gegeven worden
over welke investeringsuitgaven dit juist gaat?

Dit punt wordt toegelicht door raadslid Gilles Verbeke."
Voor de verdere toelichting ter zitting door raadslid G.Verbeke, Groen, de antwoorden van schepen van
financiën L.De Mey: zie de audio-opname.
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O.10

Vaccinatiecentrum

De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,
Neemt akte van de vragen geagendeerd door raadslid L.Van der Vorst, Vl.Belang;
Neemt akte van zijn toelichting daarbij:

"Vaccinatiecentrum Hamme
Voorzitter, raadsleden,
Wij zijn vandaag in Hamme de trotse inrichters van een vaccinatiecentrum, wij kunnen niet anders dan
fier zijn om te kunnen meehelpen deze vreselijke pandemie zo snel mogelijk te onderdrukken en wens u
mijnheer de Burgemeester, uw medewerkers en de 2000 vrijwilligers te feliciteren en te bedanken.
Wat ik minder goed begrijp is de noodzaak om in dit centrum, naast de Vlaamse naamborden er ook nog
een Engelstalige te voorzien, ik meen dat Vlaams en de taal van het pictogram meer dan duidelijk zijn. In
algemene termen is de vreemde taal zelfs in strijd met de taalwetgeving.
Er worden de laatste tijd bijzonder veel Engelse woorden gebruikt, voor sommige inwoners zelfs
onverstaanbare woorden en dan vooral in deze coronaliteratuur waarvoor zo’n mooie Vlaamse woorden
en uitdrukkingen bestaan. Ik had echt wel een beetje meer respect voor onze taal verwacht.
Ik heb dan ook drie vragen.
1) Voor wie is het noodzakelijk deze andere taal te gebruiken, ik denk niet dat er plotseling zoveel
Engelsen na de Brexit hier in Hamme en omstreken gestrand zijn. Het is hier ook geen internationale
luchthaven en ook geen tweetalige- of faciliteiten- gemeente, maar een Vlaamse gemeente.
2) Ik begrijp dat zoveel mogelijk inwoners dienen gevaccineerd te worden maar ongeacht de mensen
die dit niet willen, dient toch elke inwoner uitgenodigd te worden, hebt u hierop een sluitend zicht op,
wordt er met andere woorden niemand vergeten?
3) Er dient ook een tweede vaccinatie te gebeuren, hebt u weet over wie er al in eigen land werd
gevaccineerd of is er in deze corona-tijd een migratiestop?
Zijn er dus ook voldoende of teveel vaccins?
Graag antwoord aub."

Voor de verdere toelichting ter zitting door raadslid L.Van der Vorst, VL.Belang, de antwoorden van
burgemeester H.Vijt: zie de audio-opname.

O.11
Vragen betreffende de subsidies als tegemoetkoming voor de inrichting en werking van de
vaccinatiecentra
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

Neemt akte van de vragen geagendeerd door raadslid M.Michils, Vl.Belang;
Neemt akte van zijn toelichting daarbij:
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"De Vlaamse gemeenschap voorziet subsidies ten belope van 65 miljoen euro als tegemoetkoming voor
de inrichting en werking van de vaccinatiecentra.


Welk bedrag zal er toekomen aan de gemeente Hamme?



Wanneer worden deze subsidies uitbetaald?



Op welke manier zullen deze inkomsten beleidsmatig worden aangewend? Vergoeding aan bv.
HIM, Vrijwilligers, enz…"

Voor de verdere toelichting ter zitting door raadslid M.Michils, Vl.Belang, de antwoorden van
burgemeester H.Vijt: zie de audio-opname.

O.12

Vraag tot extra lokale steun voor de Hamse Horeca

De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

Neemt akte van de vraag geagendeerd door raadslid M.Michils, Vl. Belang;
Neemt akte van zijn toelichting daarbij:

"Vraag tot extra lokale steun voor de Hamse Horeca :
De coronacrisis treft vele economische sectoren hard. Maar op weinig andere plaatsen kwam en komt de
hamer zo hard aan als in de horecasector. Daar zorgt de lockdown en de crisis voor een sociaal en
economisch bloedbad.
Na akte name van een artikel in de media aangaande de vraag tot sponsering van de jaarlijkse fietstocht
kunnen wij de geuite noodkreten van enkele horeca uitbaters niet negeren.
Wij zijn van oordeel dat we hier op lokaal vlak een tandje moeten bijsteken .
Steun kan wat ons betreft verschillende vormen aannemen, van eenmalige premie, vrijstelling van
bepaalde taksen, of uitbreiding van de bestaande steunmaatregelen.
Is deze meerderheid bereid om ons initiatief te steunen en de mogelijkheden op korte termijn te
onderzoeken en uit te voeren?"
Voor de verdere toelichting ter zitting door raadslid M.Michils, Vl.Belang, het antwoord van schepen van
lokale economie T.Vermeire en de verdere bespreking: zie de audio-opname.

(NB. Gezien hierin hetzelfde onderwerp wordt behandeld, werden agendapunten O.12 en O.13 samen
besproken).
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O.13
Vragen met betrekking tot aanvraag van de gemeente voor sponsoring van een gemeentelijk
evenement
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

Neemt akte van de vragen geagendeerd door raadslid Fr. Van Erum, fractievoorzitter, Open VLD;
Neemt akte van zijn toelichting daarbij:
"Vraag met betrekking tot Aanvraag van de gemeente voor sponsoring van een gemeentelijk evenement
We hebben gelezen dat er met betrekking tot een fietstocht aan plaatselijke zelfstandigen en horeca
gevraagd werd naar sponsoring.
Wij vinden het niet passend in deze tijden om aan mensen zonder inkomen geld te vragen.


waarom deze vraag werd gesteld op dit moment?



zijn er geen alternatieven op tafel gelegd die de pijnlijke vraag aan noodlijdende zelfstandigen
konden vermijden



vraag 2 : toelichting bij het antwoord dat verschenen is in het artikel.



...

Verdere toelichting zullen we doen tijdens de gemeenteraad zelf."
Voor de verdere toelichting ter zitting door raadslid Fr. Van Erum, Open VLD, de antwoorden van schepen
van lokale economie T.Vermeire, en de verdere bespreking: zie de audio-opname.

(N.B. Gezien hierin hetzelfde onderwerp wordt behandeld, werden agendapunten O.12 en O.13 samen
besproken)

De heer raadsvoorzitter verklaart de zitting gesloten.
N.B.: Volgende stukken werden ter beschikking gesteld van de raadsleden:
 AZ Waasland – samenvatting van de vergadering van de raad van bestuur van 20201221
 AZ Waasland – samenvatting van het verslag van de Algemene Vergadering van 20201221
 Blijdorp III – bundel 15 december 2020
 DDS – persbericht 20210126 Innovatief project rond energiedelen pakt CO2-uitstoot regionaal
aan
 Zefier – persbericht van Luminus en Zefier van 20210118 n.a.v. de oprichting van de nv Zo-Fier
op 20210115
 Intergem - goedgekeurde notulen RBC Noord van Intergem dd. 12 november 2020
 Intergem - goedgekeurde notulen RBC Zuid van Intergem dd. 18 november 2020
 Intergem – goedgekeurde notulen van de Raad van Bestuur van Intergem dd. 17 december 2020

Gedaan te Hamme in zitting als ten hoofde.
Namens de gemeenteraad:
André Reuse
algemeen directeur

Jan Laceur
raadsvoorzitter
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