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NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING
VAN 31/03/2021
Aanwezig: Jan Laceur, raadsvoorzitter
Herman Vijt, burgemeester
Luk De Mey, 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
Verontschuldigd: Ann Verschelden, gemeenteraadslid

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.
-Bij de aanvang van de zitting betuigt burgemeester H.Vijt namens de raad zijn medeleven bij het
overlijden van de heer Simon Van den Broeck, zoon van schepen A.Verschelden, en bij het overlijden van
mevrouw Andrea Van den Eede, schoonmoeder van raadsvoorzitter J.Laceur.
De raad neemt één minuut stilte in acht ter nagedachtenis van de overledenen.

OPENBAAR

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

Keurt het proces-verbaal van 24 februari 2021 met algemene instemming goed.

O.2 Kerkbesturen - jaarrekeningen 2020 - advies
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,
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REGELGEVING:
 Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, i.h.b. artikels 54 en 56 m.b.t. de jaarrekening en eindrekening, gewijzigd bij decreet
van 6 juli 2012.
 Het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op
de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van
de erkende erediensten, gewijzigd bij besluiten van 14 december 2012 en 16 mei 2014, i.h.b.
artikel 39 tot en met 44.
 Het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de
boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit
van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de eredienst en van de centrale besturen van de eredienst,
gewijzigd bij besluit van 12 februari 2013.
 De afsprakennota voor de meerjarenplanning 2014-2019, goedgekeurd door de gemeenteraad in
zitting van 27 november 2013 en herbevestigd tijdens het overleg van 18 juni 2019.
OVERWEGINGEN:
 De gecoördineerde indiening op 24 februari 2021 door de secretaris van het Centraal
Kerkbestuur Hamme van de jaarrekeningen 2020 van de kerkbesturen ressorterend onder het
Centraal Kerkbestuur Hamme.
 Overwegende dat de rekeningen sluiten met volgend resultaat:
rekening
saldo
saldo
saldo
saldo
investeringstoelage
exploitatietoelage
2020
exploitatie investeringen exploitatie investeringen
2020 in euro
2020
kerkbestuur
2019
2019
2020
2020
in euro
in euro
in euro
in euro
in euro
Sint Anna 4 717,73
5 365,53
4 325,77
30 722,97
0,00
13 910,75
H. Hart
6 320,45
-0,18
5 099,52
-0,18
0,00
18 548,00
Sint Jozef
0,49
0,00
2 495,10
0,00
16 230,46
13 911,00
404 299,18
OLV Zogge 2 654,33 404 299,18 2 893,51
33 000,00
13 911,00
NOK
H.Familie 3 300,21
0,00
5 741,36
0,00
2 794,54
15 457,00
Sint
1 190,08
26 849,04
522,71
368 205,58
27 869,82
29 368,00
Martinus
Sint Pieter 13 694,25 15 890,24 16 041,43 10 191,39
0,00
49 462,00
 Het vormelijk en inhoudelijk nazicht met de oplijsting van de verplichte documenten (bijlage die
integraal deel uitmaakt van dit besluit) en de vaststellingen die deel uitmaken van dit besluit,
goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen, waarbij vastgesteld werd dat
het kerkbestuur O.L.Vrouw Zogge fundamentele regels overtrad door hoofdfunctie 41 te
overschrijden zonder aanvraag van een aanpassing van het meerjarenplan of van het budget en
het verplichte overleg met het gemeentebestuur van Hamme. Bovendien werd de ontvangst van
een creditnota niet ingeschreven in de boekhouding, maar rechtstreeks gecompenseerd met de
patrimoniumrekening, buiten de boekhouding.

BESLUIT verleent gunstig advies met algemene instemming:
Artikel 1: De jaarrekeningen over het dienstjaar 2020 van de kerkfabrieken worden gunstig geadviseerd
met voorbehoud van de opmerkingen van het verslag van het vormelijk en inhoudelijk nazicht met de
oplijsting van de verplichte documenten (bijlage die integraal deel uitmaakt van dit besluit), waarbij o.m.
vastgesteld werd dat in de jaarrekening 2020 van het kerkbestuur O.L.Vouw Hulp der Christenen Zogge
fundamentele regels werden geschonden, namelijk een overschrijding van de hoofdfunctie 41 zonder de
aanvraag van een wijziging van het meerjarenplan en een budgetwijziging in 2020, die niet moeten
gebeuren in overleg met het gemeentebestuur. Een ontvangst van de exploitatie (ontvangen creditnota
energiemaatschappij) werd niet opgenomen in de boekhouding maar werd - buiten de boekhouding gecompenseerd met de patrimoniumrekening:
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rekening
saldo
saldo
saldo
saldo
investeringstoelage
exploitatietoelage
2020
exploitatie investeringen exploitatie investeringen
2020 in euro
2020
kerkbestuur
2019
2019
2020
2020
in euro
in euro
in euro
in euro
in euro
Sint Anna

4 717,73

5 365,53

4 325,77

30 722,97

0,00

13 910,75

H. Hart

6 320,45

-0,18

5 099,52

-0,18

0,00

18 548,00

Sint Jozef

0,49

0,00

2 495,10

0,00

16 230,46

13 911,00

OLV Zogge

2 654,33

404 299,18

2 893,51

404 299,18
NOK

33 000,00

13 911,00

H.Familie

3 300,21

0,00

5 741,36

0,00

2 794,54

15 457,00

Sint
Martinus

1 190,08

26 849,04

522,71

368 205,58

27 869,82

29 368,00

Sint Pieter 13 694,25

15 890,24

16 041,43

10 191,39

0,00

49 462,00

Artikel 2: Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de gouverneur van de Provincie OostVlaanderen.

O.3 Lijst nominatieve subsidies 2021 - aanpassing - besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
o Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder:
o Artikel 41 23° dat bepaalt dat het toekennen van nominatieve subsidies niet kan
worden toevertrouwd aan het college van burgemeester en schepenen.
o Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus, zoals
gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2018.
 De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending
van sommige subsidies.
o Art. 4. Behoudens in de gevallen dat een wettelijke of reglementaire bepaling daarin
voorziet, moet elke beslissing tot verlening van een toelage de aard, de omvang en de
aanwendingsvoorwaarden ervan bepalen en tevens vermelden welke verantwoording
van de toelagetrekker wordt geëist alsook, in voorkomend geval, de termijnen
waarbinnen die verantwoording dient te worden overgelegd.
OVERWEGINGEN:
 Jaarlijks wordt een lijst opgemaakt van nominatieve subsidies, die niet onderworpen zijn aan een
subsidiereglement. De nodige kredieten hiervoor zijn opgenomen in het meerjarenplan maar de
lijst aan wie deze worden toegekend maakt hier geen onderdeel meer van uit en wordt bijgevolg
niet langer automatisch vastgesteld bij de vaststelling van het meerjarenplan. Het is de
gemeenteraad die bevoegd is tot het toekennen ervan.
 De reeds vastgestelde lijst van januari 2021 wordt aangepast met: “Het toekennen van een
nominatieve subsidie van 114.000 euro aan Ondernemend Hamme vzw als organisator van de
actie "stimulering en ondersteuning" van de horeca, in opdracht van het gemeentebestuur.”
o De horecasector is al ruime tijd verplicht gesloten. Om deze sector te stimuleren en te
ondersteunen bij de nakende heropstart wordt een actie uitgewerkt. Het betreft:
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enerzijds de stimulering met een horecabon en anderzijds ondersteuning met een vast
bedrag om de opstartkosten bij heropening (FFP2 maskers, ontsmettingsmiddelen, co²
meter, scheidingswanden, ...) te kunnen dragen.
o Ondernemend Hamme vzw zal instaan voor de verdere concrete uitwerking van deze
stimulerings- en ondersteuningactie en zal de horecazaken hiervoor uitnodigen. De
deelnemende horecazaken onderschrijven een deelnameovereenkomst, opgemaakt
door Ondernemend Hamme vzw.
De lijst wordt eveneens aangepast met een verhoging van de subsidie met 6.000 euro naar in
totaal 12.600 euro aan de Carnavalshallen Hamme & Moerzeke vzw. Gelet op de verhoging van
de nominatieve subsidies voor de sport-, jeugd- en cultuurverenigingen n.a.v. de Coronacrisis
wordt ook de nominatieve subsidie t.b.v. de vzw Carnavalshallen verhoogd met 6.000 euro.

STEMMING: Met 20 stemmen voor (Jan Laceur, Herman Vijt, Luk De Mey, 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, Mustafa Tokgoz, Gilles Verbeke, Leo Van
der Vorst, Ignace Sertijn, Christel Vanhoyweghen), 6 onthoudingen (Frans Van Gaeveren, Tom
Waterschoot, Henri Peelman, Frank Van Erum, Agnes Onghena, Mario Michils)
N.B. Onthoudingen in voormelde stemming zijn onder meer ingegeven door de overweging dat de
voorgelegde lijst nominatieve subsidies niet volledig is en cfr. de toelichting van de schepen van financiën
opnieuw zal worden voorgelegd aan de volgende gemeenteraad. Ook een aantal ja-stemmen werden
uitgebracht onder voorbehoud dat de lijst zal worden aangevuld en opnieuw voorgelegd aan de volgende
raad.

BESLUIT:
Artikel 1: De nominatieve subsidies voor het jaar 2021 worden als volgt vastgesteld:
MJPV-2020_2025-6/2021/GBB/0420-00/6494000/GEMEENTE/CBS/433/IP-GEEN/U
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen
Begunstigde:

EVA Dienst 112 Hamme VZW 0686.707.738

Bedrag:

121.000,00

MJPV-2020_2025-6/2021/ACT-447/0500-00/6496999/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U
Andere toegestane werkingssubsidies
Begunstigde:

Ondernemend Hamme VZW 0897.731.040

Bedrag:

132.500,00

MJPV-2020_2025-6/2021/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_2025-6/2021/GBB/0520-00/6496300/GEMEENTE/CBS/433/IP-GEEN/U
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen
Begunstigde:

EVA Toerisme Hamme vzw 0410.874.380
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Bedrag:

47.350,00

MJPV-2020_2025-6/2021/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_2025-6/2021/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 bij Windey Stijn 78.08.31-199.80

Bedrag:

1.500,00

Begunstigde:

Jaarmarktcomité Broekstraat Florkin Natasja RR71.03.25-170.10

Bedrag:

1.750,00

Begunstigde:

Jaarmarktcomité Hamme bij Lin De Munck RR86.10.27-166.27

Bedrag:

3.500,00

Begunstigde:

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

Bedrag:

1.750,00

Begunstigde:

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

Bedrag:

1.750,00

Begunstigde:

Jaarmarktcomité Kastel bij De Corte Bart RR89.08.30-206.43

Bedrag:

1.750,00

Begunstigde:

Jaarmarktcomité Moerzeke bij Osselaer Marc RR53.03.31-201.03

Bedrag:

2.625,00

Begunstigde:

Landbouwcomité bij Rooms Aimé RR36.10.27-071-42

Bedrag:

200,00

MJPV-2020_2025-6/2021/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_2025-6/2021/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_2025-6/2021/ACT-1382/0550-00/6496300/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U
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Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen
Begunstigde:

OTC Spoor2 0454.994.732

Bedrag:

75.000,00

MJPV-2020_2025-6/2021/GBB/0629-00/6495001/GEMEENTE/CBS/430/IP-GEEN/U
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen
Begunstigde:

H.I.M. 0265.753.274

Bedrag:

489.658,00

MJPV-2020_2025-6/2021/GBB/0705-00/6496300/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen
Begunstigde:

Carnavalshallen Hamme & Moerzeke 0670.928.313

Bedrag:

12.600,00

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_2025-6/2021/ACT-324/0705-01/6496999/GEMEENTE/CBS/433/IP-GEEN/U
Andere toegestane werkingssubsidies
Begunstigde:

EVA Jan Tervaert VZW 0450.210.949

Bedrag:

40.000,00

MJPV-2020_2025-6/2021/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_2025-6/2021/GBB/0710-00/6496300/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen
Begunstigde:

AB Hamme bij De Geyter Michel RR 57.07.13-093.84

Bedrag:

125,00

Begunstigde:

AB Moerzeke bij de Geyter Michel RR 57.07.13-093.84

Bedrag:

125,00

Begunstigde:

De Bolhoeden bij Van Geyte Denis RR 31.06.29-283.25

Bedrag:

200,00

Begunstigde:

Hamse Wuiten bij Van Goethem Eduard RR 31.06.29-283.25

Bedrag:

1.325,00

Begunstigde:

nieuwe aanvragen op voorstel van het college

Bedrag:

125,00

Begunstigde:

NSB Moerzeke bij Smet Michaël RR 37.01.17-295.76

Bedrag:

125,00
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Begunstigde:

Oudstrijders Sint Anna bij Vehent André RR45.11.29-085.67

Bedrag:

125,00

Begunstigde:

Oudstrijders Zogge bij Lauwaert Basile RR 46.09.01-081.45

Bedrag:

125,00

Begunstigde:

Sint Martinusfeesten bij Van Breda Karel RR 38.05.25-287.87

Bedrag:

735,00

MJPV-2020_2025-6/2021/GBB/0710-00/6496200/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U
Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven
Begunstigde:

FIETS-PROMO 0447.414.280

Bedrag:

10.000,00

MJPV-2020_2025-6/2021/GBB/0740-00/6496999/GEMEENTE/CBS/432/IP-GEEN/U
Andere toegestane werkingssubsidies
Begunstigde:

EVA Sportcentra vzw 0413.691.043

Bedrag:

30.000,00

MJPV-2020_2025-6/2021/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_2025-6/2021/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_2025-6/2021/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

Begunstigde:

Speelpleinen Hamme vzw - 0436.598.285

Bedrag:

10.292,00

MJPV-2020_2025-6/2021/ACT-247/0750-00/6496300/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U

31 maart 2021

76

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_2025-6/2021/ACT-281/0751-00/6496300/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen
Begunstigde:

gemeentelijke jeugdraad

Bedrag:

5.000,00

MJPV-2020_2025-6/2021/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_2025-6/2021/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_2025-6/2021/ACT-719/0900-10/6496999/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U
Andere toegestane werkingssubsidies
Begunstigde:

KVG 0416.061.605

Bedrag:

275,00

Begunstigde:

VFG 0454.020.574

Bedrag:

275,00

MJPV-2020_2025-6/2021/ACT-708/0911-00/6496300/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen
Begunstigde:

Blijdorp 0409 371 771

Bedrag:

1.175,00

Begunstigde:

dagcentrum Sint-Niklaas vzw 0415 468 816

Bedrag:

275,00

Begunstigde:

De Tandem vzw 0675.709.918 - 2.268.872.560

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
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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:

600,00

Begunstigde:

Vesta vzw 0415 298 669

Bedrag:

25,00

MJPV-2020_2025-6/2021/GBB/0943-00/6496300/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen
Begunstigde:

BGJG Hamme 0406605192

Bedrag:

275,00

Begunstigde:

BGJG Moerzeke 0406605192

Bedrag:

200,00

Begunstigde:

CAW Oost-Vlaanderen 0457.984.114

Bedrag:

200,00

Begunstigde:

Dienst familiehulp 0409 533 604

Bedrag:

325,00

Begunstigde:

Familiezorg Oost-Vlaanderen 0412 914 845

Bedrag:

200,00

Begunstigde:

Thuishulp vzw 0416 337 460

Bedrag:

200,00

MJPV-2020_2025-6/2021/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_2025-6/2021/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_2025-6/2021/ACT-710/0959-00/6496300/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U

31 maart 2021

78

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

Bedrag:

200,00

MJPV-2020_2025-6/2021/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.4 Gemeentelijk autonoom bedrijf Hamme - Hamse Investeringsmaatschappij - algemene
werkingstoelage 1°semester 2021 - principebeslissing - besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

31 maart 2021

79

REGELGEVING:
 De beheersovereenkomst tussen AGB HIM en de gemeente Hamme (raad van bestuur HIM 20
juni 2019 - gemeenteraad 11 september 2019), i.h.b. artikel 10.
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
 Artikel 6 van de wet van 29 mei 2020 houdende ‘diverse dringende fiscale bepalingen ten
gevolge van COVID’ (B.S., 11 juni 2020) dat voorziet dat de vergoedingen die door de gewesten,
gemeenschappen, provincies of gemeenten worden toegekend voor de economische gevolgen
van de coronacrisis, van inkomstenbelastingen zijn vrijgesteld (onder bepaalde voorwaarden).
 De Circulaire 2020/C/68 dd. 15 mei 2020), de Circulaire 2020/C/139 van 12 november 2020 en
de Circulaire 2021/C/8 van 5 februari 2021 van de Minister van Financiën dat de fiscus bij de
beoordeling van het winstgevend karakter van een AGB geen rekening zal houden met het
operationeel resultaat met betrekking tot het boekjaar 2020 en 1° semester 2021. Bij de
beoordeling van de winst-/verliespositie van het AGB wordt immers abstractie gemaakt van
toevallige gebeurtenissen (beslissing E.T.129.288 van 19 januari 2016).
 Het gemeenteraadsbesluit van 16 december 2020 waarbij een coronasubsidie goedgekeurd
werd aan het AGB HIM.
 De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 28 april 2020 en van 16 maart
2021 waarbij het gemeentebestuur van Hamme principieel steun toezegt aan het AGB HIM voor
het ondervangen van de gevolgen van de coronapandemie.
OVERWEGINGEN:
 Door de coronacrisis heeft het autonoom gemeentebedrijf Hamme geen of slechts minimale
inkomsten uit omzet voor de uitbating van de feestzalen H@mbiance en Ter Munken en de
sportinfrastructuur Kaaiplein 30a (rugby en atletiek) die al maanden gesloten zijn.
 De sportinfrastructuur Meulenbroek is vanaf 25 januari 2021 voor zes maanden en 3 maal
verlengbaar met 1 maand, verhuurd aan het gemeentebestuur van Hamme voor de inrichting
van het vaccinatiedorp, waaraan het AGB actief meewerkt in het kader van haar
dienstverleningsopdracht.
 De uitbating van de ondergrondse parking Nieuwstraat ondervindt hinder doordat thuiswerken
verplicht is, de horeca gesloten is en de handelszaken slechts onder strikte maatregelen klanten
kunnen ontvangen.
 Door de gekrompen omzet zal het AGB HIM veel minder prijssubsidies ontvangen.
 Het is in het gemeentelijk belang is dat het AGB HIM deze crisis overleeft en dat de werking niet
in het gedrang komt.

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: Aan het gemeentelijk autonoom bedrijf Hamme Hamse Investeringsmaatschappij voor het
boekjaar 2021 een algemene werkingssubsidie toe te kennen en goed te keuren, die zal worden begroot
op basis van het geleden verlies gedurende het 1ste semester 2021 door de opgelegde beperkingen ten
gevolge van de maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van Covid-19.
Artikel 2: De provinciegouverneur in kennis te stellen van dit besluit op de wijze zoals bepaald in artikel
231, derde lid van het Decreet over het lokaal bestuur.

O.5 Aankopen en verkopen onroerende goederen - gemeente en Spoor 56 - PPS Markt - vaststellen
voorwaarden - besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,
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REGELGEVING:
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 40 en 41 met
betrekking tot de bevoegdheden van de gemeenteraad.
 Beslissing van de deputatie van 25 april 2013 tot goedkeuring van het gemeentelijk RUP
Centrum.
 Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 18 juni 2019 tot het verlenen van
een omgevingsvergunning aangevraagd door SPV Hart van Hamme NV, voor het bouwen van
academie, bibliotheek, ondergrondse parking en appartementen + heraanleg openbaar domein
op de percelen, kadastraal gekend als Afd. 2 sectie B, 870K / 890S / 032X / 871L / 031K2 / 890W
/ 891P / 871H / 032Z / 871M / 031X / 890R / 871N / 890V / 031Y / 031S / 031Z / 031T / 891W.
 Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 16 juli 2019 omtrent het
aanstellen van landmeter Marcel Van Mele voor de opmaak van plannen en het uitvoeren van de
noodzakelijke metingen binnen het project 'PPS culturele campus en ontwikkeling Marktplein
Hamme'.
 Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 19 november 2019 omtrent het
aanstellen van notaris Flies & De Jonghe voor de zakenrechtelijke transacties van het project
“PPS culturele campus en ontwikkeling Marktplein Hamme” voor de gemeente.
 Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 10 december 2019 tot aanduiding
van heren Herman Vijt, burgemeester, en André Reuse, algemeen directeur; als
vertegenwoordigers van de gemeente voor het verlijden van de akten voor de zakenrechtelijke
transacties ten behoeve van het project “PPS culturele campus en ontwikkeling Marktplein
Hamme”.
 Het gemeenteraadsbesluit van 25 november 2020 waarbij het perceel 3A, zoals opgenomen op
het opmetingsplan opgemaakt door BVBA Warnet uit Hamme van 29 april 2020 onttrokken
wordt aan het openbaar domein.
OVERWEGINGEN:
 Het gemeentebestuur heeft Marktplein 19 in eigendom. Marktplein 19 was het pand waar
voorheen de BKO De Kiezel in was gehuisvest. De BKO is recent verhuisd naar de
Meulenbroekstraat. Het leegstaande pand op het Marktplein heeft een woongedeelte en een
achtergelegen binnenkapel. Deze kapel is afgesplitst van het pand en zal worden verkocht aan de
aanpalende eigenaar Spoor56.
 Naar aanleiding van de realisatie van het project PPS Markt moet de rooilijn ter hoogte van
Spoor56, Jagerstraat 32, Hamme worden gerealiseerd. Dit houdt in dat de gemeente een deel
van het gedesaffecteerd openbaar domein, gekadastreerde kleine percelen en de binnenkapel
zal verkopen aan Spoor56 en omgekeerd zal Spoor56 grond verkopen aan de gemeente, ook om
de rooilijn te realiseren.
 Het opmetingsplan opgemaakt door BVBA Warnet uit Hamme van 29 april 2020 voor de
grondoverdrachten thv Spoor56 in de Jagerstraat.
 Het schattingsverslag opgemaakt door beëdigd landmeter - schatter, GCV Warnet uit Hamme,
waaruit blijkt dat de waarde van de percelen ter hoogte vande rooilijn in de Jagerstraat als volgt
worden geschat :
o Hamme, 2de afdeling, Sie B 870K (lot 1) met een oppervlakte van 83,87m² voor een
bedrag van 8.974 euro.
o Hamme, 2de afdeling, Sie B 891P (lot 2) met een oppervlakte van 9m² voor een bedrag
van 963 euro.
o Hamme, 2° afd. Sie B - deel van openbaar domein en liggend tussen de percelen met nr.
890R en 870/K (lot 3A) met een oppervlakte van 6,58m² voor een bedrag van 704,06
euro.
o Hamme, 2° afd. Sie B 890/R (lot 3B) met een oppervlakte van 29,21m² voor een bedrag
van 3.125,47 euro.
 Het opmetingsplan opgemaakt door BVBA MEET Het uit Dendermonde van 18 februari 2020
voor de binnenkapel van Marktplein 19 (lot A) met een oppervlakte van 185,06m².
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Het schattingsverslag opgemaakt door Martens Consulting BVBA uit Hamme, waaruit blijkt dat
de waarde van de binnenkapel geschat wordt op 80.000 euro, kadastraal gekend als Hamme,
2de afdeling, Sie B nr. deel van nr. 870L.

STEMMING: Met 23 stemmen voor (Jan Laceur, Herman Vijt, Luk De Mey, 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, Ignace Sertijn, Christel
Vanhoyweghen), 3 onthoudingen (Agnes Onghena, Mustafa Tokgoz, Gilles Verbeke)

BESLUIT:
Artikel 1: De aankoop van de stroken grond, gelegen te Hamme thv Jagerstraat 32 goed te keuren, gekend
ten kadaster als Hamme, 2de afdeling, Sie B 870K/deel (lot 1) met een oppervlakte van 83,87m² voor een
bedrag van 8.974 euro ;
Hamme, 2de afdeling, Sie B 891P/deel (lot 2) met een oppervlakte van 9m² voor een bedrag van 963 euro
en volgens de voorwaarden vervat in de administratieve akten, die als bijlage bij dit raadsbesluit wordt
geviseerd.
Artikel 2: De verkoop van de stroken grond, gelegen te Hamme thv Jagerstraat 32 goed te keuren, gekend
ten kadaster als Hamme, 2° afd. Sie B - deel van openbaar domein en liggend tussen de percelen met nr.
890R en 870/K (lot 3A) met een oppervlakte van 6,58m² voor een bedrag van 704,06 euro;
Hamme, 2° afd. Sie B 890/R/deel (lot 3B) met een oppervlakte van 29,21m² voor een bedrag van 3.125,47
euro en de verkoop van de binnenkapel van Marktplein 19 en gekend ten kadaster als Hamme, 2de
afdeling Sie B deel van nr 870L met een oppervlakte van 185,06m2 voor een bedrag van 80.000 euro
en volgens de voorwaarden vervat in de administratieve akten, die als bijlage bij dit raadsbesluit wordt
geviseerd.
Artikel 3: De vergoedingen goed te keuren voor het verplaatsen van de poort en het plaatsen van de
afsluiting t.h.v. Jagerstraat 32 voor een bedrag van 4.114 euro.
Artikel 4: De raadsvoorzitter draagt in dit dossier zijn bevoegdheid tot ondertekening van de notariële
akte voor de overdrachten hierboven goedgekeurd over aan de heer Herman Vijt, burgemeester.
Artikel 5: Een afschrift van dit besluit over te maken aan de gemeentelijke dienst financiën.

O.6 Intergemeentelijke samenwerking - borgstelling financiering Verko - goedkeuring - besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 40, §1, met
betrekking tot de bevoegdheden van de gemeenteraad.
OVERWEGINGEN:
 Gelet op de beslissing van de Raad van Bestuur van Verko van 21 november 2019 waarin de
opdracht "CO Verwerking GFT 2019" werd gegund aan de economisch meest voordelige
regelmatige offerte volgens de gunningscriteria van het bestek, zijn de offerte van Maatschap
OWS - Dero Construct uit Gent voor een totaal bedrag van € 19.216.386,00 excl. BTW.
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1.
2.

Gelet op de bespreking van de stand van zaken m.b.t. de vernieuwing van de
composteerinstallaties op de Raad van Bestuur van Verko van 15 oktober 2020, waarbij de
planning van het project werd medegedeeld.
De werken van de composteerinstallatie verlopen volgens plan. De coronamaatregelen hebben,
voorlopig althans, slechts beperkte invloed gehad op de werken.
Het project bestaat uit 2 grote fases:
1. Werffase 1: vernieuwing unit 2
2. Werffase 2: afbraak unit 1 met bouw nieuwe ontvangsthal, voorbewerkingshal,
voorvergisting, narijping, warmtekrachtkoppeling en biogas-opwerkingseenheid

Werffase 1 werd gedeeltelijk afgerond eind 2020. Werffase 2 is gestart sinds 1
februari 2021. Gelet op de vordering van de werken en de aanvang van werkfase
2 werd door Verko op 22 december 2020 een afsprakennota "Aanvraag
financiering nieuwe composteerfabriek Verko" opgemaakt met de volgende
kredietmodaliteiten:
KREDIETMODALITEITEN: VERNIEUWING COMPOSTEERFABRIEK VERKO:

DOEL FINANCIERING

De ombouw van de compostering en de
ombouw van een vergistingsinstallatie
perceel 1: bouwkundig gedeelte
perceel 2: installaties

KREDIETBEDRAG

perceel 1: 4.500.000 EUR
perceel 2: 14.000.000 EUR

LOOPTIJD

perceel 1: 20 jaar
perceel 2: 15 jaar

OPNAMEPERIODE

tot en met 30/06/2022

HERZIENING
RENTEVOET

vaste rentevoet of 5-jaarlijks herzienbare
rentevoet

31 maart 2021

83







TERUGBETALING
KAPITAAL

6-maandelijkse progressieve kapitaaltranches
(semestrialiteiten) eerste delging op
31/12/2022

AANREKENING
INTRESTEN

6-maandelijks op 30/06 en 31/12

VARIANT

borgstelling door de 9 deelnemende
gemeenten

De raad van Bestuur van Verko heeft op donderdag 18 februari 2021 beslist om de leningen van
perceel 1 en perceel 2 toe te wijzen aan BNP Paribas:
o aan een marge op de gefloorde referentie-intrestvoet voor perceel 1 (4.500.000 EUR op
20 jaar) van 0,587% (vaste rentevoet)
o aan een marge op de gefloorde referentie-intrestvoet voor perceel 2 (14.000.000 EUR
op 15 jaar) van 0,528% (vaste rentevoet)
o weliswaar mits borgstelling van de 9 deelnemende gemeenten voor het pro rata
gedeelte van het geplaatst kapitaal door een beslissing op elke gemeenteraad
De offerte van BNP Paribas is enkel de meest optimale oplossing voor intercommunale Verko
mits borgstelling van de 9 deelnemende gemeenten voor het pro rata gedeelte van het geplaatst
kapitaal bekrachtigd door een beslissing van de gemeenteraad.
In onderstaande tabel wordt de verdeling van de borgstelling in kaart gebracht. Bovendien is het
opportuun in dit kader de openstaande schuld van perceel 1 en perceel 2 te vermelden op
datum van 30 juni 2035 gezien de verlenging van de intercommunale Verko tot 10 november
2035 (cfr gecoördineerde statuten van Verko art. 4 Bestaansduur):
o Openstaand kapitaal perceel 1 (4.500.000 EUR) op 30/06/2035: 1.635.342,07 EUR
o Openstaand kapitaal perceel 2 (14.000.000 EUR) op 30/06/2035: 1.931.260,82 EUR
o Totaal openstaand kapitaal (perceel 1 en perceel 2) op 30/06/2035: 3.566.602,89 EUR

BORGSTELLING IFV KAPITAAL DEELNEMENDE GEMEENTEN:

AANDELEN

BORGSTELLING
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perceel 2
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BERLARE
BUGGENHOUT
DENDERMONDE
HAMME
LAARNE
LEBBEKE
MELLE
WETTEREN
WICHELEN



2.583
2.690
8.792
4.552
2.330
3.697
2.084
5.025
2.235

1.405.952,10
1.464.193,24
4.785.571,38
2.477.698,01
1.268.241,73
2.012.313,17
1.134.341,53
2.735.156,53
1.216.532,31

124.281,76
129.430,10
423.029,52
219.020,75
112.108,60
177.882,18
100.272,24
241.779,27
107.537,65

146.770,82
152.850,76
499.577,65
258.653,03
132.394,90
210.070,36
118.416,72
285.529,76
126.996,82

Op basis van de beslissing van het schepencollege van de gemeente Hamme op datum van 9
maart 2021 en op basis van de toelichting van de directeur van Verko aan de algemeen directeur
van de gemeente Hamme, zal de gemeente Hamme een borgstelling goedkeuren voor een
bedrag van € 2.477.698,01. Hiervoor dient het document "Borgtochtakte" van de financiële
instelling BNP Paribas - waarvan een exemplaar integraal deel uitmaakt van de beslissing van de
gemeenteraad - ondertekend aan de intercommunale Verko bezorgd te worden. Dit document
"Borgtochtakte" dient door de voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur te
worden ondertekend.

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: De gemeente Hamme keurt een borgstelling voor de financiering opdracht "CO verwerking GFT
2019" goed voor een bedrag van € 2.477.698,01.
Artikel 2: Hiervoor dient het document "Borgtochtakte" van de financiële instelling BNP Paribas - waarvan
een exemplaar integraal deel uitmaakt van de beslissing van de gemeenteraad - ondertekend aan de
intercommunale Verko bezorgd te worden. Dit document "Borgtochtakte" dient door de voorzitter van de
gemeenteraad en de algemeen directeur te worden ondertekend.

O.7 Intergemeentelijke samenwerking - regionaal Landschap Schelde-Durme vzw - statutenwijziging goedkeuring - besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 1998 tot vaststelling van de regelen voor de
voorlopige en definitieve erkenning van regionale landschappen.
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Besluit van de gemeenteraad van 28 maart 2007 betreffende 'Regionaal Landschap ScheldeDurme – goedkeuring statuten, bevestiging van de hoedanigheid van de gemeente Hamme als
stichtend lid en machtiging tot ondertekening van de oprichtingsakte'.
Het decreet van 22 december 2017, inzonderheid artikel 41 en Deel 3, Titel 3 – de
intergemeentelijke samenwerking.
Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
en houdende diverse bepalingen.

OVERWEGINGEN:
 Regionaal Landschap Schelde-Durme vzw (hierna: RLSD) werd opgericht op 23 mei 2007. De
gemeente Hamme is bij gemeenteraadsbesluit van 28 maart 2007 stichtend lid van RLSD. De
laatste statutenwijziging van RLSD werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30 mei 2012.
 Voorliggende wijziging is nodig om de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe
vzw-wetgeving. Op 1 mei 2019 is er een nieuwe wetgeving rond vzw’s ingegaan (Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen – WVV). Elke vzw zal zijn statuten moeten aanpassen
conform deze nieuwe wetgeving. Bovendien heeft het provinciebestuur Oost-Vlaanderen de
wens om te streven naar zoveel mogelijk uniformiteit in de statuten van de drie Regionale
Landschappen die werkzaam zijn in Oost-Vlaanderen.
 De belangrijkste wijzigingen aan de statuten zijn de volgende:
o artikel 3: formulering van het doel van de vereniging is overgenomen uit het Decreet
van 21 oktober 1977 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu.
o artikel 4: het werkingsgebied is uitgebreid tot het maximale, ongeacht of deze
gemeenten al lid zijn of niet, op die manier is geen statutenwijziging nodig wanneer
gemeenten toetreden (of afhaken).
o artikel 12: lidmaatschapsbijdrage, vermeld zijn de maximale bedragen. Werkelijke
bedragen moeten bijkomend afzonderlijk vastgesteld worden door AV, op voorstel van
het Bestuursorgaan.
o artikel 14: extra clausule in het geval de vertegenwoordiger werkend lid 3 maal op rij
afwezig is op de AV, zonder voorafgaande verontschuldiging.
o artikel 23: elk werkend lid mag maximaal over 2 volmachten beschikken.
o artikel 25: slanker Bestuursorgaan, wel met de mogelijkheid dat vertegenwoordigers
van gemeenten die geen bestuurder zijn, kunnen toetreden tot de BO (artikel 26)
(Bedoeling is om een slanker bestuur te hebben, zodat enerzijds makkelijker de
aanwezigheidsquota behaald worden om geldig te vergaderen en anderzijds goed
betrokken bestuurders te hebben. Met de huidige samenstelling van om en bij de 50
bestuurders lukt dat niet altijd even goed. Het blijft zeker de bedoeling om bij
consensus te beslissen).
o artikel 27: einde bestuursmandaat indien driemaal op rij afwezig zonder voorafgaande
verontschuldiging.
 De principes van de wijziging van de statuten werden een eerste keer besproken op het
Bestuursorgaan van 1 september 2020, de voorgestelde wijzigingen werden verder voorgelegd
aan de vergaderingen van het Bestuursorgaan van 26 oktober en 15 december 2020. De
ontwerptekst van de statuten hebben na deze vergaderingen een definitief karakter gekregen,
de ontwerpstatuten werden nagelezen door de juridische dienst van het provinciebestuur OostVlaanderen.
 Deze statuten worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 13 april
2021.

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: De gewijzigde statuten van Regionaal Landschap Schelde-Durme vzw, zoals toegevoegd in
bijlage, worden goedgekeurd.
Artikel 2: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de algemeen coördinator Regionaal
Landschap Schelde-Durme, p/a Markt 1, 9230 Wetteren en aan het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen.
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O.8 Uitbating leescafé en academiecafé - PPS Markt - vaststellen voorwaarden - besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 40 en 41 met
betrekking tot de bevoegdheden van de gemeenteraad.
 De omgevingsvergunning van 18 juni 2019 voor de oprichting van de PPS creatieve campus met
ondergrondse parking en woonontwikkeling.
OVERWEGINGEN:
 Het gemeentebestuur heeft de gebouwen voor de nieuwe academie en Bib in oprichting.
In deze gebouwen zijn twee horecazaken voorzien, nl de academiecafé en de leescafé. Voor deze
horecazaken zoekt de gemeente één uitbater.
 De horecazaken zullen kadastraal gekend worden als Hamme, 2° afd. Sie B nrs. 1339M/deel en
1339N/deel (PRE-CAD nrs.).
 In samenwerking met de academie, de bibliotheek en afdeling Vergunningen werden de
mogelijkheden bekeken en besproken door het college van burgemeester en schepenen. Deze
voorwaarden zijn opgenomen in het ontwerp en de informatiebundel. De duurtijd voor de
uitbating is 15 jaar met een verlenging mogelijk.
 Het inrichtingsplan dat bijgevoegd is bij de omgevingsvergunning van 18 juni 2019.
 Het ontwerp van overeenkomst, opgemaakt door de gemeentelijke administratieve diensten.
STEMMING: Met 23 stemmen voor (Jan Laceur, Herman Vijt, Luk De Mey, 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, Christel
Vanhoyweghen), 3 onthoudingen (Leo Van der Vorst, Mario Michils, Ignace Sertijn)

BESLUIT:
Artikel 1: Over te gaan tot het in concessie geven aan één uitbater van de twee horecazaken Academiecafé en Leescafé in de nieuw opgericht gebouwen in de creatieve campus op het Marktplein,
gekend ten kadaster Hamme, 2° afd. Sie B delen van nrs. 1339M en 1339N en volgens de voorwaarden
vervat in het ontwerp van overeenkomst. Het ontwerp van overeenkomst wordt als bijlage geviseerd.
Artikel 2: De concessie openbaar uit te schrijven.

O.9 Intergemeentelijke samenwerking - Interbestuurlijk samenwerkingsverband vaccinatiecentrum goedkeuring - besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Artikel 40 en 41, 2° van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
 Artikelen 392-395 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
 Het Koninklijk Besluit van 22 mei 2019 betreffende de lokale noodplanning.
31 maart 2021

87


Draaiboek vaccinatiecentra en blauwdruk van het Agentschap Zorg en Gezondheid voor lokale
besturen betreffende de oprichting van vaccinatiecentra.

OVERWEGINGEN:
 Sinds het begin van de COVID 19-crisis zijn er ad hoc samenwerkingen opgezet met de lokale
besturen binnen de Eerstelijnszone Dender met het oog op een goede ondersteuning van de
zorg- en welzijnsactoren van de regio.
 Voor de Vlaamse overheid is de regio van de eerstelijnszone steeds vaker richtinggevend voor
COVID-gerelateerde initiatieven (vb. triagecentrum, vaccinatie, contactopsporing,…). Bovendien
wordt de ELZ Dender, die de zorg- en welzijnsactoren in de regio vertegenwoordigt, systematisch
als sleutelspeler betrokken bij COVID-gerelateerde initiatieven in de regio.
 De lokale besturen hebben de laatste weken en maanden een aantal nieuwe taken toebedeeld
gekregen waarvoor een snelle en gezamenlijke besluitvorming in de regio steeds belangrijker
wordt.
 Eén van de belangrijke taken toebedeeld aan de lokale besturen, in samenwerking met de ELZ,
betreft ongetwijfeld de oprichting van een vaccinatiecentrum. Het is aangewezen dat
hieromtrent nadere afspraken worden gemaakt.
 Artikel 392 DLB bepaalt dat twee of meer gemeenten een samenwerkingsverband zonder
rechtspersoonlijkheid kunnen vormen om, zonder beheersoverdracht, een welbepaald project
van gemeentelijk belang te verwezenlijken.
 Het samenwerkingsverband mag andere overheden dan gemeenten als deelnemer hebben
krachtens art. 392, vierde lid DLB en zich dan “interbestuurlijk samenwerkingsverband (IBSV)”
noemen.
 Het is dan ook aangewezen dat de gemeenten Hamme, Zele en Buggenhout en de ELZ Dender
een IBSV vormen.
 De oprichting van een IBSV zonder rechtspersoonlijkheid voor de duur van het
vaccinatiecentrum geeft de lokale besturen en de ELZ Dender de mogelijkheid om de werking
van het vaccinatiecentrum en overige COVID-gerelateerde initiatieven adequaat en
gestructureerd aan te pakken.
 Te dien einde werd een overeenkomst opgemaakt die in bijlage wordt gevoegd naar analogie
met het IBSV Vaccinatiecentrum Berlare-Dendermonde-Lebbeke.
 De deelnemers aan deze “overeenkomst met statutaire draagkracht” willen de nodige afspraken
maken over de oprichting en werking van een vaccinatiecentrum, onder meer (maar niet beperkt
tot) de logistieke voorwaarden, de inbreng van middelen, de communicatie en democratische
terugkoppeling.
 Het doel van het IBSV is om een beheersstructuur te bieden en tussen alle deelnemende partijen
een afsprakenkader te maken over de oprichting, de duur, de opzegmogelijkheid, de inbreng van
de deelnemers en de wijze waarop die inbreng wordt beheerd, de interne organisatie, de
wederzijdse rechten en verplichtingen en de financiële repercussies, de informatieverstrekking
aan de deelnemers en de jaarlijkse evaluatie door de gemeenteraden, de opmaak van de
rekeningen en de bestemming van het resultaat, de financiële controle en de vereffening van het
vaccinatiecentrum.
 Het vaccinatiecentrum heeft als doelstelling de COVID-19-epidemie te beheersen door zoveel
mogelijk inwoners van de deelnemende lokale besturen te vaccineren.
 De vereniging kan bij gemotiveerd besluit beslissen om zijn doel te verruimen naar andere
hulpverleningsacties die noodzakelijk zijn voor de bestrijding van de COVID-19-epidemie.

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: De overeenkomst (zoals bijgevoegd in bijlage) met statutaire draagkracht waarbij een
interbestuurlijk samenwerkingsverband ( IBSV) wordt opgericht tussen de gemeenten Hamme, Zele en
Buggenhout en de eerstelijnszone (ELZ) Dender om samen het formeel beheer op te nemen omtrent
het ‘Vaccinatiecentrum Hamme – Zele – Buggenhout’, wordt door de gemeenteraad goedgekeurd.
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O.10
Intergemeentelijke samenwerking - Interbestuurlijk samenwerkingsverband vaccinatiecentrum
- aanduiden afvaardiging beheerscomité - goedkeuring - besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder:
o Artikel 40 en 41, 2° met betrekking tot de bevoegdheden van de gemeenteraad.
o Artikel 395 met betrekking tot het beheerscomité van een samenwerkingsverband
zonder rechtspersoonlijkheid.
 Het gemeenteraadsbesluit van 31 maart 2021 betreffende goedkeuren van de overeenkomst
met statutaire draagkracht tot oprichting van het IBSV ‘Vaccinatiecentrum Hamme – Zele Buggenhout.
OVERWEGINGEN:
 Teneinde een beheersstructuur te bieden om het vaccinatiecentrum formeel te beheren en
tussen alle deelnemende partijen een afsprakenkader te maken over de oprichting, de duur, de
opzegmogelijkheid, de inbreng van de deelnemers en de wijze waarop die inbreng wordt
beheerd, de interne organisatie, de wederzijdse rechten en verplichtingen en de financiële
repercussies, de informatieverstrekking aan de deelnemers en de jaarlijkse evaluatie door de
gemeenteraden, de opmaak van de rekeningen en de bestemming van het resultaat, de
financiële controle en de vereffening van het vaccinatiecentrum werd door de gemeenteraad
een overeenkomst met statutaire draagkracht goedgekeurd.
 Hierbij werd het interbestuurlijk samenwerkingsverband ‘Vaccinatiecentrum Hamme – Zele –
Buggenhout’ opgericht.
 Het IBSV beschikt over een beheerscomité waarbij de leden van dit beheerscomité aangewezen
moeten worden door de gemeenteraad.
 Binnen het IBSV wordt een beheerscomité opgericht, dat conform artikel 395 DLB is
samengesteld uit één afgevaardigde van elke deelnemer, en dat overlegt over de wijze waarop
de overeenkomst wordt uitgevoerd.
 Alleen natuurlijke personen kunnen afgevaardigde zijn van een deelnemer.
 De afgevaardigden voor de deelnemende gemeenten worden aangewezen onder de
gemeenteraadsleden, de burgemeester en de schepenen.
 Door elke gemeenteraad wordt tevens voor elke effectieve afgevaardigde een vervangende
afgevaardigde aangeduid ingeval van afwezigheid/ziekte van de effectieve afgevaardigde. Het
mandaat van een afgevaardigde wordt beëindigd indien de gemeenteraad die hij
vertegenwoordigt zijn mandaat intrekt/hij zijn statuut van mandataris verliest en in dezelfde
gemeenteraadsvergadering zijn vervanger aanduidt/wordt aangeduid.
 De leden van het beheerscomité verbinden zich ertoe geen presentiegelden te vragen.
 Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen wordt de burgemeester
voorgedragen als effectief afgevaardigde voor de gemeente Hamme.
 Als vervangend afgevaardigde wordt schepen Ann Verschelden voorgedragen.

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: Herman Vijt, burgemeester, wordt aangeduid om als vertegenwoordiger namens de gemeente
deel te nemen aan het beheerscomité van het IBSV ‘Vaccinatiecentrum Hamme – Zele- Buggenhout’.
Artikel 2: Ann Verschelden, schepen, wordt aangeduid om als vervangend vertegenwoordiger namens de
gemeente.
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O.11
Intergemeentelijke samenwerking - Interlokale vereniging gemeentelijke academie beeldende
kunst Hamme - Zele: jaarrekening en jaarverslag 2020 - goedkeuring - besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Collegebeslissing van 21 februari 2001 van de gemeente Zele waarbij beslist werd principieel
akkoord te gaan met de oprichting van een filiaal te Zele van de gemeentelijke academie voor
beeldende kunsten Hamme, vanaf het schooljaar 2001/2002.
 Collegebeslissing van 27 februari 2001 waarbij beslist werd principieel akkoord te gaan met de
oprichting van een filiaal te Zele van de gemeentelijke academie voor beeldende kunsten
Hamme, vanaf het schooljaar 2001/2002.
 Gemeenteraadsbesluit 28 maart 2001 in Hamme en Zele waarbij goedkeuring werd verleend tot
oprichting van een filiaal te Zele van de gemeentelijke academie voor beeldende kunsten
Hamme, vanaf het schooljaar 2001/2002.
 Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
 Het decreet van 28 februari 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs (publicatie Belgisch
Staatsblad 11 mei 2018).
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 40 met
betrekking tot de bevoegdheid van de gemeenteraad.
 Gemeenteraadsbesluit van 20 juni 2018 tot de oprichting van de interlokale vereniging academie
voor beeldende kunst Hamme-Zele
OVERWEGINGEN:
 Uitvoering art. 15 Jaarrekening, jaarverslag en controle
o Het beheerscomité maakt de jaarrekening m.b.t. de financiële inbreng zoals bepaald in
artikel 9 en de bijhorende verantwoordingsstukken over aan de deelnemende
gemeenten uiterlijk binnen de zes maanden na afsluiting van het voorgaande
werkingsjaar. Een werkingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
o Samen met de jaarrekening wordt aan de deelnemende gemeenten een jaarverslag ter
beschikking gesteld.
o De jaarrekening is goedgekeurd door de gemeenteraad indien de gewone meerderheid
ze goedkeurt. Indien de gemeenteraad geen beslissing heeft genomen binnen de 90
dagen na de voorlegging, wordt de jaarrekening als goedgekeurd beschouwd.
o De jaarlijkse evaluatie in de gemeenteraden gebeurt ter gelegenheid van de bespreking
van het jaarverslag.
o Elke deelnemende gemeente kan de boekhouding en de jaarrekening met betrekking
tot de interlokale vereniging laten controleren door een door haar aangeduide
natuurlijke persoon of rechtspersoon.
 De bespreking in het college van burgemeester en schepenen van 2 maart 2021.

BESLUIT met algemene instemming:
Enig artikel: de gemeenteraad keurt de jaarrekening en het jaarverslag 2020 van de Interlokale vereniging
gemeentelijke academie beeldende kunst Hamme – Zele goed.

O.12

Retributiereglement op de afgifte van conformiteitsattesten - besluit

De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,
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REGELGEVING:
 Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, in het bijzonder artikelen 5, 6 tot en
met 11, 15, 20, 20bis en 20ter.
 Decreet van 29 maart 2013 houdende wijziging van diverse decreten wat de
woonkwaliteitsbewaking betreft.
 Besluit van de Vlaamse regering van 12 juli 2013 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen
voor woningen, in het bijzonder het uitreiken van een conformiteitsattest en de maximale
vergoeding voor de afgifte.
 Ministerieel besluit van 29 juli 2013 tot vaststelling van de modellen van conformiteitsattesten
voor woningen en kamerwoningen.
 Het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2013 betreffende de afgifte van
conformiteitsattesten.
 Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder:
o Artikel 40, §3: De gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen, waaronder de
gemeentelijke belasting- en retributiereglementen, vast;
o Artikel 41, tweede lid: De bevoegdheid van de gemeenteraad tot het vaststellen van de
gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het heffen van de
retributies en de voorwaarden ervan, is niet delegeerbaar naar het college van
burgemeester en schepenen.
 Wet van 13 april 2019 tot invoering van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen
invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen.
 Besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 2019 betreffende de woningkwaliteitsbewaking.
 Vlaamse Codex Wonen 2021.
 Besluit van de Vlaamse regering van 25 september 2020 tot uitvoering van de Vlaamse Codex
Wonen 2021.
OVERWEGINGEN:
 De Vlaamse Codex Wonen voorziet dat een eigenaar een conformiteitsattest kan aanvragen aan
het college van burgemeester en schepenen. Dit attest kan worden afgeleverd indien uit het
technisch verslag, opgesteld door een gemeentelijk ambtenaar, blijkt dat het pand voldoet aan
de normen van de Vlaamse Codex.
 De wijzigingen in dit reglement (artikel 1) zijn een aanpassing aan de gewijzigde Vlaamse
regelgeving, die op 1 januari 2021 in werking trad.
STEMMING: Met 23 stemmen voor (Jan Laceur, Herman Vijt, Luk De Mey, 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, Ignace Sertijn, Christel
Vanhoyweghen), 3 onthoudingen (Agnes Onghena, Mustafa Tokgoz, Gilles Verbeke)

BESLUIT:
Artikel 1: De geldigheidsduur van het conformiteitsattest wordt als volgt bepaald:


Indien uit het technisch verslag van het conformiteitsonderzoek blijkt dat een woning of kamer 4
of minder dan 4 gebreken heeft in categorie I, dan heeft het conformiteitsattest een
geldigheidsduur van 10 jaar met ingang van datum van afgifte.



Indien uit het technisch verslag van het conformiteitsonderzoek blijkt dat een woning of kamer 4
of minder dan 4 gebreken heeft in categorie I waarvan minstens 1 gebrek voor vocht, dan heeft
het conformiteitsattest een geldigheidsduur van 5 jaar met ingang van datum van afgifte.



Indien uit het technisch verslag van het conformiteitsonderzoek blijkt dat een woning of kamer 5
of 6 gebreken heeft in categorie I, dan heeft het conformiteitsattest een geldigheidsduur van 5
jaar met ingang van datum van afgifte.
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Indien uit het technisch verslag van het conformiteitsonderzoek blijkt dat in een woning of
kamer geen dubbelglas in de ramen aanwezig is, dan is het conformiteitsattest geldig tot ten
laatste 31/12/2022.

Artikel 2: De retributie bedraagt 62.50 euro per aanvraag van een conformiteitsattest voor een
zelfstandige woning volgens het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021.
Artikel 3: De retributie bedraagt 62,50 euro per aanvraag van een conformiteitsattest voor een
kamerwoning, verhoogd met 12,50 euro per kamer vanaf de zesde kamer, zonder meer dan 1250 euro te
mogen bedragen.
Artikel 4: De retributie vermeld onder artikel 2 en 3 is eveneens verschuldigd, wanneer de afgifte van een
conformiteitsattest geweigerd wordt.
Artikel 5: De retributie is verschuldigd door de aanvrager en dient door overschrijving op
rekeningnummer BE80 0960 0028 6977 gestort te worden. Het conformiteitsattest wordt samen met de
uitnodiging tot overschrijving opgestuurd.
Artikel 6: Bij weigering of nalatigheid om het verschuldigde recht te betalen, geschiedt de invordering van
het niet betwiste gedeelte ofwel via de burgerlijke rechtspleging ofwel via een dwangbevel zoals voorzien
in artikel 117, 2° van het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur. De invordering van het
betwiste gedeelte kan enkel via de burgerlijke rechtspleging ingevorderd worden.
Artikel 7: De retributie is niet verschuldigd wanneer het conformiteitsattest afgeleverd wordt in het kader
van een, door het college van burgemeester en schepenen, goedgekeurd protocol waarbij de verhuurder
en/of eigenaar van conforme woningen beloond wordt.
Artikel 8: Afschrift van dit besluit zal namens de raad toegestuurd worden aan de Gouverneur
overeenkomstig artikel 285 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
Artikel 9: De aanvraag van een conformiteitsattest gebeurt aan de hand van een aanvraagformulier dat
door de aanvrager ondertekend wordt als bevestiging. De schriftelijke vraag tot opheffing van een besluit
tot ongeschikt en/ of onbewoonbaarheid geldt als aanvraagdocument voor het bekomen van een
conformiteitsattest.
Artikel 10: Het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2013, betreffende het retributiereglement op de
afgifte van conformiteitsattesten, wordt opgeheven.

O.13

Aanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer - Aartstraat - besluit

De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.
 Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
 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 Aartstraat is gelegen binnen de bebouwde kom, standaard snelheidsregime.
 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 opheffen van de parkeerregeling tussen Brugstraat en Durmestraat.
 Het beperkt aanbrengen van een onderbroken gele streep na Brugstraat.

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: Opheffing.
Alle voorgaande aanvullende reglementen betreffende Aartstraat, behalve deze met gebiedsdekkend
karakter, worden opgeheven.
Artikel 2: Voorrangsregeling.
De bestuurders die rijden in Aartstraat hebben voorrang op de bestuurders die rijden in Aartstraat
(woonerf).
Deze regel wordt ter kennis gebracht door:


verkeersbord B1 in Aartstraat (einde woonerf).

Artikel 3: Bepalingen betreffende het stilstaan en parkeren.
Artikel 3.1: Parkeerverbod.
Er geldt parkeerverbod:


over 15m na het kruispunt met Brugstraat;



tussen HNR 59 en de toegang tot de school, van maandag tot vrijdag van 7u tot 17u;



aan de pare zijde van Aartstraat.

Deze regel wordt ter kennis gebracht door:


een onderbroken gele streep over 15m na het kruispunt met Brugstraat;



verkeersbord E1, aangevuld met onderbord type V “van maandag tot vrijdag van 7u tot 17u” en
met het onderbord type Xa, na HNR 59;



verkeersbord E1, aangevuld met het onderbord type Xa na het kruispunt met Kaaistraat;



verkeersbord E1, aangevuld met het onderbord type Xd t.h.v. HNR 28 en 50.

Artikel 3.2: Parkeren uitsluitend voor voertuigen gebruikt door personen met een handicap.
Er geldt parkeren uitsluitend voor voertuigen gebruikt door personen met een handicap na de toegang
tot de school, over een afstand van 6m.
Deze regel wordt ter kennis gebracht door:


verkeersbord E9a met rolstoelsymbool, aangevuld met het onderbord type Xc – 6m.

Artikel 4: 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 5: 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);
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De griffie van de politierechtbank (politierechtbank.dendermonde@just.fgov.be);



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



Uitvoeringsdiensten (uitvoeringsdiensten@hamme.be).

Artikel 6: Opname in de verkeersbordendatabank.
De in dit besluit omschreven maatregelen moeten zodra mogelijk door de bevoegde dienst worden
gepubliceerd in de verkeersbordendatabank.
Bijlage: 92200268_PLAN_Aartstraat_OT_V01

O.14

Aanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer - Zouavenstraat - besluit

De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.
 Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
 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 Zouavenstraat is gelegen binnen de bebouwde kom en ligt volledig binnen een zone 30. Er is
tevens een schoolomgeving afgebakend.
 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 voorzien van een parkeerplaats uitsluitend voor voertuigen gebruikt door personen met een
beperking aan de kerk.
 Het aanbrengen van een naderingsmarkering vanaf HNR 19 richting het volgend kruispunt.

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: Opheffing.
Alle voorgaande aanvullende reglementen betreffende Zouavenstraat, behalve deze met gebiedsdekkend
karakter, worden opgeheven.
Artikel 2: Bepalingen betreffende het stilstaan en parkeren.
Artikel 2.1: Parkeren uitsluitend voor motorfietsen, personenauto's, auto's voor dubbel gebruik en
minibussen.
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Er geldt parkeren uitsluitend voor motorfietsen, personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik en
minibussen op de parking tegenover Vooruitgangstraat.
Deze regel wordt ter kennis gebracht door:


verkeersbord E9b aan de toegang tot de parking.

Artikel 2.2: Parkeren uitsluitend voor voertuigen gebruikt door personen met een handicap.
Er geldt parkeren uitsluitend voor voertuigen gebruikt door personen met een handicap op de eerste
parkeerplaats links op de parking aan het kerkgebouw.
Deze regel wordt ter kennis gebracht door:


verkeersbord E9a aangevuld met het rolstoelsymbool.

Artikel 3: Overlangse wegmarkeringen die de rijstroken aanduiden.
Een naderingsmarkering is getrokken tussen HNR 19 en Vooruitgangstraat.
Artikel 4: Oversteekplaatsen.
Oversteekplaatsen voor voetgangers zijn getrokken:


ter hoogte van het kruispunt met Strijderslaan;



ter hoogte van het kruispunt met Vlaslaan;



ter hoogte van het kruispunt met Vooruitgangstraat (aan beide zijden);



ter hoogte van de toegang tot de parking ter hoogte van Vooruitgangstraat;



ter hoogte van HNR 2.

Artikel 5: Verhoogde inrichtingen.
Een verhoogde inrichting in de vorm van een verkeersplateau is geplaatst op het kruispunt met
Geemstraat.
Artikel 6: 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 7: 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 8: Opname in de verkeersbordendatabank.
De in dit besluit omschreven maatregelen moeten zodra mogelijk door de bevoegde dienst worden
gepubliceerd in de verkeersbordendatabank.
Bijlage: 92200250_PLAN_Zouavenstraat_OT_V01

O.15

Aanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer - Hoogstraat - besluit

De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,
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REGELGEVING:
 De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.
 Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
 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 Hoogstraat is gelegen binnen de bebouwde kom.
 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 voorzien van een parkeerplaats uitsluitend voor voertuigen gebruikt door personen met een
beperking op de parking tussen Hoogstraat en Burgemeester Louis Baertstraat.

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: Opheffing.
Alle voorgaande aanvullende reglementen betreffende Hoogstraat worden opgeheven.
Artikel 2: Beperkt éénrichtingsverkeer.
Er geldt verboden toegang voor alle bestuurders tussen De Ring en Durmestraat. Deze regel geldt niet
voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A.
Deze regel wordt ter kennis gebracht door:


verkeersbord C1 aangevuld met het onderbord type M3 na het kruispunt met De Ring;



verkeersbord D1b aangevuld met het onderbord type M3 tegenover de parking Hoogstraat;



verkeersbord D1b aangevuld met het onderbord type M3 tegenover Museumstraat;



verkeersbord F19 aangevuld met het onderbord type M5 na het kruispunt met Durmestraat.

Artikel 3: Bepalingen betreffende het stilstaan en parkeren.
Artikel 3.1: Parkeerverbod.
Er geldt verboden te parkeren:


tussen Stationstraat en HNR 43D;



tussen Durmestraat en Stationsstraat;



op de parking Hoogstraat, naast de parkeerplaats voorbehouden voor voertuigen gebruikt door
personen met een handicap.

Deze regel wordt ter kennis gebracht door:


een onderbroken gele streep:


tussen Stationsstraat en HNR 43E;
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op de parking Hoogstraat, naast de parkeerplaats voorbehouden voor voertuigen
gebruikt door personen met een handicap.

verkeersbord E1 aangevuld met het onderbord type Xa na het kruispunt met Durmestraat.

Artikel 3.2: Blauwe zone.
Er geldt blauwe zone:


over 15m ter hoogte van HNR 43A tot D;



tussen Sint-Jansstraat en HNR 25.

Deze regel wordt ter kennis gebracht door:


verkeersbord E9a met symbool parkeerschijf, aangevuld met het onderbord type Xc – 15m t.h.v.
HNR 43 D/E;



verkeersbord E9a met symbool parkeerschijf, aangevuld met het onderbord type Xa na het
kruispunt met Sint-Jansstraat;



verkeersbord E9a met symbool parkeerschijf, aangevuld met het onderbord type Xb, t.h.v. HNR
25.

Artikel 3.3: Blauwe zone - kortparkeren.
Er geldt blauwe zone met een maximale parkeertijd van 30 minuten:


tussen parking Hoogstraat en HNR 11.

Deze regel wordt kenbaar gemaakt door:


verkeersbord E9a aangevuld met onderbord type VIIc “30 minuten” en het onderbord type Xa,
na de parking Hoogstraat;



verkeersbord E9a aangevuld met onderbord type VIIc “30 minuten” en het onderbord type Xb
ter hoogte van HNR 11.

Artikel 3.4: Parkeren uitsluitend voor voertuigen gebruikt door personen met een handicap.
Er geldt parkeren uitsluitend voor voertuigen gebruikt door personen met een handicap, op de parking
Hoogstraat (1 parkeerplaats volgens grafisch plan).
Deze regel wordt ter kennis gebracht door:


verkeersbord E9a met rolstoelsymbool.

Artikel 4: 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 5: 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 6: Opname in de verkeersbordendatabank.
De in dit besluit omschreven maatregelen moeten zodra mogelijk door de bevoegde dienst worden
gepubliceerd in de verkeersbordendatabank.
Bijlage: 92200245_PLAN_Hoogstraat_OT_V01

31 maart 2021

97

O.16
Aanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer - Weg ZN, gekend als
Lippeveldwegel - besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.
 Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
 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:
 Weg ZN, gekend als Lippeveldwegel, is gelegen buiten de bebouwde kom en omvat deels een
rijbaan, deels een aardeweg.
 In de bestaande toestand zijn er geen verkeerstekens.
 De hierna genoemde wegen betreffen gemeentewegen.
 De maatregelen zijn noodzakelijk om het vlot verkeer en de veiligheid van de weggebruikers te
verzekeren.
 Lippeveldwegel wordt omgevormd tot een openbare weg, voorbehouden voor het verkeer van
voetgangers, fietsers, ruiters, bestuurders van speed pedelecs en landbouwvoertuigen.

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: Weg of deel van een weg voorbehouden voor het verkeer van voetgangers, fietsers, ruiters,
bestuurders van bromfietsen klasse speed pedelec en landbouwvoertuigen.
Er geldt weg of deel van een weg voorbehouden voor het verkeer van voetgangers, fietsers, ruiters,
bestuurders van bromfietsen klasse speed pedelec en landbouwvoertuigen tussen Lippeveld en
Vierweegs.
Deze regel wordt ter kennis gebracht door:




verkeersbord F99c:


na het kruispunt met Vierweegs;



na het kruispunt met Lippeveld.

verkeersbord F101c:


voor het kruispunt met Vierweegs;



voor het kruispunt met Lippeveld.

De verkeersborden F99c en F101c dragen de symbolen van de hierboven vermelde categorieën van
weggebruikers.
Artikel 2: 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.
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Artikel 3: 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 4: Opname in de verkeersbordendatabank.
De in dit besluit omschreven maatregelen moeten zodra mogelijk door de bevoegde dienst worden
gepubliceerd in de verkeersbordendatabank.
Bijlage: 92200284_PLAN_Lippeveldwegel_OT_V01

O.17
Aanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer - Baasrodeveerstraat besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.
 Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
 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:
 Baasrodeveerstraat is deels binnen, deels buiten de bebouwde kom gelegen.
 Het gedeelte binnen de bebouwde kom maakt deel uit van een zone 30 en een schoolomgeving.
 Buiten de bebouwde kom geldt zone 50.
 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 plaatsen van een parkeerverbod tegenover HNR 84 en 86.
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BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: Opheffing.
Alle voorgaande aanvullende reglementen, behalve deze met gebiedsdekkend karakter, betreffende
Baasrodeveerstraat worden opgeheven.
Artikel 2: Verbodsbepalingen.
Er geldt verboden toegang voor bestuurders van voertuigen met een massa in beladen toestand hoger
dan 3.5t op de dijken.
Deze regel wordt ter kennis gebracht door:


verkeersbord C21 – 3.5t aan de voet van het talud naar het jaagpad.

Artikel 3: Bepalingen betreffende het stilstaan en parkeren.
Er geldt parkeerverbod:


ter hoogte van HNR 44;



ter hoogte van HNR 54;



tegenover HNR 84 en 86.

Deze regel wordt ter kennis gebracht door een onderbroken gele streep.
Artikel 4: Oversteekplaatsen.
Een oversteekplaats voor voetgangers is getrokken op het kruispunt met Sint-Jozefstraat/Ganzenberg, ter
hoogte van HNR 15.
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.
Bijlagen:


92200256_Baasrodeveerstraat_OT_V01_1_3



92200256_Baasrodeveerstraat_OT_V01_2_3



92200256_Baasrodeveerstraat_OT_V01_3_3

O.18

Aanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer - Koning Albertplein - besluit

De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,
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REGELGEVING:
 De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.
 Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
 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:
 Koning Albertplein is gelegen binnen de bebouwde kom en ter hoogte van het voormalig station
van de buurtspoorweg en de aansluiting naar Osschaerthoek.
 Koning Albertplein is weinig tot niet gestructureerd.
 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 voorzien van twee parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen met blauwe zoneregeling,
3u, uitgezonderd op de marktdag.

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: Opheffing.
Alle voorgaande aanvullende reglementen betreffende Koning Albertplein, behalve deze met
gebiedsdekkend karakter, worden opgeheven.
Artikel 2: Bepalingen betreffende het stilstaan en parkeren.
Artikel 2.1: Parkeerverbod.
Er geldt parkeerverbod vanaf HNR 14 tot aan het kruispunt Stationsstraat/Baantje.
Deze regel wordt ter kennis gebracht door:


verkeersbord E1 aangevuld met het onderbord type Xa ter hoogte van HNR 13/14.

Er geldt parkeerverbod vanaf HNR 5 tot aan de verbrede parking.
Deze regel wordt ter kennis gebracht door:


verkeersbord E1 aangevuld met het onderbord type Xa ter hoogte van HNR 5;



verkeersbord E1 aangevuld met het onderbord type Xb ter hoogte van de verbreding van de
parking.

Artikel 2.2: Parkeren uitsluitend voor elektrische motorfietsen, personenauto's, auto's voor dubbel
gebruik en minibussen.
In de hoek gelegen tegenover HNR 2 en HNR 3 worden 2 parkeerplaatsen voorzien uitsluitend voor
elektrische motorfietsen, personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik en minibussen, in een blauwe
zoneregeling 3 uur. Deze parkeertoelating geldt niet op zondag van 5u tot 13u.
Deze regel wordt ter kennis gebracht door:


verkeersbord E9a met het symbool van elektrische voertuigen E9b, aangevuld met het
onderbord waarop de parkeerschijf voorkomt en de vermelding 30 minuten, uitgezonderd op
zondag van 5u tot 13u, kops geplaatst op elk van de betreffende parkeerplaatsen.
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Artikel 3: 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 4: 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 5: Opname in de verkeersbordendatabank.
De in dit besluit omschreven maatregelen moeten zodra mogelijk door de bevoegde dienst worden
gepubliceerd in de verkeersbordendatabank.
Bijlage: 92200286_PLAN_KoningAlbertplein_OT_V01

O.19

Opstart lokaal mobiliteitsplan - mobiliteitsvisie

De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

Neemt akte van het punt geagendeerd door raadslid A.Onghena, namens de Groen fractie;
Neemt akte van de toelichting ter zitting door raadslid G.Verbeke, Groen:

"Opstart lokaal mobiliteitsplan - mobiliteitsvisie
Het lokaal mobiliteitsplan is intussen al heel wat jaren oud.
Zo oud (en vermoedelijk achterhaald) dat ik er zelfs op onze eigen website niks over vind.
Een zoektocht leert me dat er een mobiliteitsplan was in 2002 (bijna 20 jaar geleden).
In de gemeenteraad van 20 juni 2012 zou er een beleidsplan tot herziening van dit oorspronkelijke plan
goedgekeurd zijn.
Dat is intussen ook al bijna 9 jaren geleden.
Intussen is er toch al heel wat veranderd op vlak van lokale mobiliteit en vind ik geen herziening of
vernieuwing terug.

In het bestuursakkoord van deze meerderheid staan ook heel wat punten rond mobiliteit.
Er is geen sprake van een nieuw mobiliteitsplan maar, wel van een lokale mobiliteitsvisie die het college
zou voorstellen. Daarnaast zijn er heel wat mobiliteitsaspecten waar dit bestuur meer aandacht voor
voorziet tijdens de huidige bestuursperiode.
In de meerjarenplanning is ook een budget voorzien voor de herziening van het mobiliteitsplan.
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Onze vraag is om dit jaar nog te starten met het uittekenen van een nieuw/vernieuwd mobiliteitsplan/visie (waarvan het parkeerbeleid een essentieel onderdeel is) en hierbij gebruik te maken van kennis en
expertise binnen bestaande structuren (Verkeersraad, verkeersplatform...). Dit met het STOP-principe als
uitgangspunt.
We merken namelijk dat er nu reeds verschillende maatregelen genomen of gepland worden door het
bestuur omdat deze zich opdringen of opportuun geacht worden (inrichten fietsstraten) en anderen op
zich laten wachten (parkeerregeling bewoners, parkeerverbod op sommige locaties, schoolstraten...).
Al deze genomen, geplande of te plannen maatregelen zouden volgens ons beter onderdeel uitmaken van
één globaal plan. Zo kan alles beter op elkaar afgestemd worden en zorgen we voor veiligere en vlottere
verkeersstromen in onze gemeente."

Voor de verdere bespreking ter zitting, de antwoorden van schepen van mobiliteit K.Mettepenningen.
Zie de audio-opname.

De heer raadsvoorzitter verklaart de zitting gesloten.
N.B. Volgende stukken werden ter beschikking gesteld van de raadsleden:
-DDS – nieuwsbrief – beslissingen raad van bestuur 2021/3
-Verko – nieuwsbrief – beslissingen raad van bestuur 2021/03
-Verko – nieuwsbrief – beslissingen raad van bestuur 2021/04
-Intergem – goedgekeurde notulen van de Raad van Bestuur dd. 4 februari 2021

Gedaan te Hamme in zitting als ten hoofde.

Namens de gemeenteraad:

André Reuse
algemeen directeur

Jan Laceur
raadsvoorzitter
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