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NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING
VAN 26/05/2021
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.
-Bij de aanvang van de zitting neemt de raad één minuut stilte in acht, ter nagedachtenis van de heer
Prosper Vercauteren, schoonvader van schepen K.Mettepenningen, en van de heer Hans Van den Broeck,
voorzitter van Vlaams Belang Hamme.
-Bij de aanvang van de zitting beantwoordt schepen L.Peeters een eerdere vraag van raadslid A.Onghena,
Groen bij de jaarrekening van EVA vzw CC Jan Tervaert.
Voor de inhoud van het antwoord: zie de audio-opname.
-Raadslid J.Rosschaert, Vooruit, bevestigt dat bij agendapunt O.11 van de vorige zitting (jaarvergadering
TMVS) het verslag van de commissaris wel degelijk was toegevoegd.
M.b.t. de gevraagde begeleidingscommissie Centraal Meldpunt (zie agendapunt O.2 van de vorige zitting),
vraagt hij zich af hoe de vragen van de op deze vergadering afwezige fracties zullen worden behandeld?
Voorzitter J.Laceur besluit dat eventuele vragen schriftelijk kunnen worden ingediend.
-Aansluitend bij vorige zitting vraagt raadslid M.Tokgoz, Groen, hoe het nu zit met de behandeling van de
agenda's van algemene vergaderingen van intercommunales en EVA's?
Burgemeester H.Vijt antwoordt dat dit nog in onderzoek is. Er wordt advies gevraagd bij VVSG.
-Raadslid Fr.Van Erum, Open VLD, klaagt het gebrek aan voldoende antwoorden vanwege de
meerderheid aan, op vragen van raadsleden tijdens de raadszittingen. Voor de toelichting van raadslid
Fr.Van Erum en het antwoord van raadsvoorzitter J.Laceur: zie de audio-opname.
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OPENBAAR

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

Keurt het proces-verbaal van 28 april 2021 met algemene instemming goed.

O.2 Gemeentelijk autonoom bedrijf Hamme Hamse Investeringsmaatschappij: > jaarrekening 2020 BBC
- advies - > jaarrekening 2020 NBB - goedkeuring - > aanpassing meerjarenplan (2020-1) 2020-2025
- afdruk cijfers rapport M3 - goedkeuring
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
Jaarrekening 2020 BBC:
 Decreet over het lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 241, 243, 250 en 286.
 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de
provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 25 juni 2010 en latere
wijzigingen.
 Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de
beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de
provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 1/10/2010 en latere
wijzigingen.
Jaarrekening 2020 NBB:
 Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019 en latere wijzigingen,
i.h.b. boek 3, titel 1, hoofdstuk 1, afdeling 1, artikel 3:1, en de uitvoeringsbesluiten.
 De statuten van het Gemeentelijk autonoom bedrijf Hamme Hamse Investeringsmaatschappij,
goedgekeurd door de gemeenteraad van 27 februari 2019.
 De beheersovereenkomst tussen de gemeente Hamme en het Gemeentelijk autonoom bedrijf
Hamme Hamse Investeringsmaatschappij, goedgekeurd door de gemeenteraad van 11
september 2019.
Meerjarenplan 2020-2025/1: rapport M3:
 Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 254, 255 en 257.
OVERWEGINGEN:
Jaarrekening 2020 BBC:
 De jaarrekening 2020 van het autonoom gemeentebedrijf is opgemaakt volgens het Besluit van
de Vlaamse Regering over de beleids-en beheerscyclus van de lokale besturen.
 De raad van bestuur stelde in zitting van 29 april 2021 de jaarrekening 2020 volgens de BBCregelgeving vast.
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De bestuursleden ontvingen in het beleidsrapport alle noodzakelijke informatie om met kennis
van zaken een beslissing te nemen.
 De jaarrekening is juist en geeft een volledig en waar en getrouw beeld van de financiële
toestand van het autonoom gemeentebedrijf.
 Het beleidsrapport dat aan de raadsleden is bezorgd stemt overeen met de digitale rapportering
die daarover aan de Vlaamse Regering wordt bezorgd met toepassing van artikel 250 van het
decreet over het lokaal bestuur.
 De algemene en de budgettaire boekhouding sluiten op elkaar aan.
Jaarrekening 2020 NBB:
 Het bestuursorgaan is verplicht elk jaar een inventaris op te maken volgens de waarderingsregels
bepaald door de Koning, evenals een jaarrekening in de vorm en met de inhoud bepaald door de
Koning. Die jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt
een geheel.
 De jaarrekening moet binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar ter
goedkeuring worden voorgelegd aan de vennoten verenigd in de algemene vergadering.
 De jaarrekening 2020 geeft een getrouwe weergave van de uitgaven, ontvangsten en
investeringen van het jaar 2020.
 De jaarrekening 2020 volgens NBB die aan deze algemene vergadering wordt voorgelegd is door
de raad van bestuur vastgesteld op 29 april 2021.
 De jaarrekening 2020 volgens NBB wordt neergelegd bij de Nationale Bank van België.
 Gehoord het verslag van de commissaris-revisor op deze zitting.
Meerjarenplan 2020-2025/1: rapport M3:
 De brief van 9 februari 2021 van het Agentschap Binnenlands Bestuur aan het AGB HIM met
referte LF-MJPBBC-20.1293 waarin gemeld werd dat uit de toelichting bij de aanpassing van het
meerjarenplan 2020-2025-1 duidelijk de intentie van het bestuur bleek om zowel de kredieten
van 2020 als de kredieten van 2021 vast te stellen en dat dit ook bleek uit de digitale
rapportering, maar dat de cijfers voor 2021 ontbraken op het schema M3.
 Deze cijfers dienden alsnog opnieuw vastgesteld door de Raad van Bestuur op basis van een
aangepast schema M3 (raad van bestuur 29 april 2021). Het nieuw vastgestelde schema moet
ook aan de gemeenteraad ter goedkeuring worden voorgelegd. Na vaststelling door de raad van
bestuur werd het correcte schema M3 bovendien op de website van de gemeente Hamme
gepubliceerd en via het digitaal loket Vlaanderen gemeld.
MONDELINGE TUSSENKOMSTEN:
 Gehoord het verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2020 (NBB) op de zitting.
De commissaris-revisor, dhr. Jurgen Lelie, brengt verslag uit aan de algemene vergadering.
Voor de inhoud van de toelichting: zie de audio-opname.
STEMMING: Met 24 stemmen voor (Jan Laceur, Herman Vijt, Luk De Mey, Ann Verschelden, Koen
Mettepenningen, Mieke De Keyser, Lien De Vos, Kurt De Graef, Jan Ketels, Jan De Graef, Lotte Peeters, An
Geerinck, François Van den Broeck, Tom Vermeire, André Raemdonck, Jan Rosschaert, Frans Van
Gaeveren, Tom Waterschoot, Henri Peelman, Frank Van Erum, Leo Van der Vorst, Mario Michils, Ignace
Sertijn, Christel Vanhoyweghen), 3 onthoudingen (Agnes Onghena, Mustafa Tokgoz, Gilles Verbeke)

BESLUIT:
Artikel 1 - Jaarrekening 2020 volgens de beheerscyclus (BBC):
De gemeenteraad brengt gunstig advies uit bij de jaarrekening 2020 van het Gemeentelijk autonoom
bedrijf Hamme - Hamse investeringsmaatschappij, opgemaakt volgens de BBC-regelgeving.
Artikel 2 - Jaarrekening 2020 volgens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen die wordt
neergelegd bij de Nationale Bank van België (NBB):
§1. De gemeenteraad keurt de jaarrekening 2020 en de resultaatsbestemming van het Gemeentelijk
autonoom bedrijf Hamme Hamse Investeringsmaatschappij over het boekjaar 2020 en de
resultaatsbestemming goed, afgesloten per 31 december 2020, opgesteld op basis van de van toepassing
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zijnde wetgeving op de vennootschappen, met een balanstotaal van 15 580 441,45 euro in passiva en
activa en waarvan de resultatenrekening afsluit met een winst van het boekjaar van 210 639,57 euro.
§2. De gemeenteraad verleent kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor van de
vennootschap voor het uitoefenen van hun opdracht voor het boekjaar 2020.
§3. Volgens artikel 286 §1 van het decreet lokaal bestuur zal de jaarrekening 2020 bekend gemaakt
worden via de webtoepassing van de gemeente. De beleidsrapporten worden in digitale vorm aan de
Vlaamse Regering bezorgd.
Artikel 3 - Meerjarenplan 2020-2025/1: rapport M3:
Keurt het aangepaste rapport M3 goed zoals het is vastgesteld door de raad van bestuur op 29 april 2021
en opnieuw is gepubliceerd op de webpagina van de gemeente Hamme en via het Digitaal Loket
Vlaanderen.

O.3 Vastlegging principe tussenkomst van de gemeente in de financiële verplichtingen van het OCMW goedkeuring - besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur (DLB).
 De gemeente zorgt ervoor dat het OCMW zijn financiële verplichtingen kan nakomen conform
artikel 274 DLB.
 De gemeente en haar OCMW vormen voor BBC samen 1 bestuur (artikel 1 5° Besluit Vlaamse
Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus) of rapporteringsentiteit. Ze
maken geïntegreerde beleidsrapporten conform artikel 249, §1, 2e lid DLB.
OVERWEGINGEN:
 De voormalige gemeentelijke bijdrage was een kasstroom van de gemeente naar het OCMW, die
ook impact had op het resultaat van beide entiteiten (kost voor de gemeente, opbrengst voor
het OCMW).
 De gemeente en het OCMW vormen weliswaar eenzelfde rapporteringsentiteit, maar zij blijven
juridisch gezien twee afzonderlijke besturen. Aan de lokale besturen wordt de vrijheid gegeven
om te bepalen hoe het inlossen van de financiële verplichting van de gemeente ten aanzien van
het OCMW wordt geregeld.
 Het is daarom wenselijk afspraken te maken tussen de gemeente Hamme en het OCMW Hamme
over hoe invulling zal worden gegeven aan artikel 274 van het decreet lokaal bestuur zodat dit in
de toekomst transparant en consequent kan verlopen, dit zowel boekhoudkundig als op vlak van
thesaurie.
 De tussenkomst van de gemeente aan het OCMW is in de gecoördineerde bijlage van de
jaarrekening enkel nog zichtbaar in bijlage T5.
 De jaarlijkse tussenkomst van de gemeente zal het exploitatietekort (verschil tussen ontvangsten
en uitgaven) én de af te lossen leningen van het OCMW moeten dekken. Dit is met andere
woorden gelijk aan de autofinancieringsmarge van het schema J2 van het OCMW (zie schema J2
niet geconsolideerd OCMW: Staat van het financieel evenwicht Autofinancieringsmarge rubriek
III).
 Deze tussenkomst is een transactie in de algemene boekhouding en heeft geen budgettaire
impact, wat betekent dat er voor de tussenkomst geen kredieten moeten worden voorzien.
 Daarnaast dient ook de garantie ingeschreven te worden dat het OCMW zijn financiële
verplichtingen ten aanzien van derden (leveranciers, personeelsleden, aanverwante besturen,…)
kan blijven vervullen en dus over voldoende financiële (kas)middelen moet beschikken.
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In het kader van het financieel beheer zal de spreiding van de beschikbare thesauriemiddelen
optimaal gebeuren tussen beide entiteiten, voldoende om verplichtingen na te komen, maar niet
teveel om negatieve rente te vermijden.
Artikel 176, 4° van het DLB stelt dat de financieel directeur instaat voor het thesauriebeheer.
Indien er noodzaak is om gelden te transfereren tussen beide entiteiten, gemeente en OCMW,
zal dit gebeuren op initiatief van de financieel directeur, en zal dit boekhoudkundig verwerkt
worden via de interne rekening courant tussen de gemeente en het OCMW.

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: De gemeenteraad keurt het algemeen principe over de manier waarop de gemeente voldoet
aan haar financiële verplichtingen ten aanzien van het OCMW goed als volgt: 'jaarlijkse tussenkomst van
het bedrag gelijk aan de autofinancieringsmarge, of Rubriek III. autofinancieringsmarge van het niet
geconsolideerde schema J2 van het OCMW'.
Artikel 2: De gemeenteraad neemt kennis van het gegeven dat het thesauriebeheer tussen de gemeente
en het OCMW onder de bevoegdheid valt van de financieel directeur (artikel 176, 1° lid, 4° decreet lokaal
bestuur) en dat de thesaurietransfers tussen beide juridische entiteiten boekhoudkundig zullen worden
verwerkt via de interne rekening courant tussen de gemeente en het OCMW.
Artikel 3: Dit besluit zal bekend gemaakt worden volgens de bepalingen van artikel 285 van het decreet
lokaal bestuur (publicatie lijst op webtoepassing). De toezichthoudende overheid zal in kennis worden
gesteld volgens de bepalingen van artikel 330 van het decreet lokaal bestuur.

O.4 Intergemeentelijke samenwerking - DDS - Algemene Vergadering op dinsdag 8 juni 2021 goedkeuren agenda en aanduiden mandaat vertegenwoordigers - besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, meer bepaald:
o artikel 41, §2, 4° met betrekking tot de bevoegdheden van de gemeenteraad met
betrekking tot beslissingen inzake de vertegenwoordiging van de gemeente in
agentschappen, instellingen, verenigingen en ondernemingen;
o deel 3 met betrekking tot deelname in rechtspersonen en samenwerking.
 De statuten van de intercommunale DDS.
OVERWEGINGEN:
 Het schrijven van 26 april 2021 vanwege DDS waarbij de gemeente wordt uitgenodigd voor de
Algemene Vergadering van 8 juni 2021.
 Het voorstel van DDS om, gezien de huidige COVID19-maatregelen de vergadering online te laten
verlopen via Teams en gestreamd worden via de website www.dds-verko.be.
 De gemeenteraad bepaalt ingevolge artikel 432, alinea 3 van het decreet lokaal bestuur, aan de
hand van de bespreking van de agenda van de Algemene Vergadering zijn standpunt en de wijze
waarop de vertegenwoordigers overeenkomstig dienen te handelen op de Algemene
Vergadering.
 De besprekingen in het college van burgemeester en schepenen.
 Dat bijgevolg de gemeente Hamme de agenda van de Algemene Vergadering van 8 juni 2021
dient te bespreken.
 Agenda:
1. Verwelkoming.
2. Aanduiden van een secretaris en twee stemopnemers (art. 17 der statuten).
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3.
4.

5.
6.
7.
8.

Goedkeuring van het verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering van 7 december
2020.
Verslag over het boekjaar 2020.
4.1 Verslag over de activiteiten van de vereniging in 2020.
4.2 Financieel verslag van de Raad van Bestuur en de jaarrekening 2020.
4.3 Verslag van de revisor.
4.4 Vaststellen van de jaarrekening 2020.
4.5 Bestemming van het resultaat.
Kwijting aan bestuurders en revisor voor de uitoefening van hun opdracht in 2020.
Strategisch Plan DDS: stand van zaken.
Benoemingen.
Diversen.

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: Volgende raadsleden worden aangeduid voor de Algemene Vergadering van DDS op 8 juni 2021
met een positief mandaat en zullen aldus instemmen met de diverse punten aan de agenda:


Jan Ketels, raadslid, – plaatsvervanger Herman Vijt, burgemeester.



Herman Vijt, burgemeester – plaatsvervanger Jan Ketels, raadslid.



François Van den Broeck, raadslid – plaatsvervanger Jan De Graef, schepen.



Jan Rosschaert raadslid – plaatsvervanger André Raemdonck, raadslid.

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

O.5 Intergemeentelijke samenwerking - VERKO - Algemene Vergadering op dinsdag 8 juni 2021 goedkeuren agenda en aanduiden mandaat vertegenwoordigers - besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, meer bepaald:
o artikel 41, §2, 4° met betrekking tot de bevoegdheden van de gemeenteraad met
betrekking tot beslissingen inzake de vertegenwoordiging van de gemeente in
agentschappen, instellingen, verenigingen en ondernemingen;
o deel 3 met betrekking tot deelname in rechtspersonen en samenwerking.
 De statuten van het intergemeentelijk samenwerkingsverband VERKO.
OVERWEGINGEN:
 De aangetekende brief van 26 april 2021 vanwege VERKO waarbij de gemeente wordt
uitgenodigd tot de Algemene Vergadering van 8 juni 2021.
 Het voorstel van VERKO om, gezien de huidige COVID19-maatregelen de vergadering online te
laten verlopen via Teams en gestreamd worden via de website www.dds-verko.be.
 De gemeenteraad bepaalt, ingevolge artikel 432, alinea3 van het decreet lokaal bestuur, aan de
hand van de bespreking van de agenda van de Algemene Vergadering zijn standpunt en de wijze
waarop de vertegenwoordigers overeenkomstig dienen te handelen op de Algemene
Vergadering.
 De besprekingen in het college van burgemeester en schepenen.
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Dat bijgevolg de gemeente de agenda van de Algemene Vergadering van 8 juni 2021 dient te
bespreken.
Agenda:
1. Verwelkoming.
2. Aanduiden van een secretaris en twee stemopnemers (art. 18 der statuten).
3. Goedkeuring van het verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering van 7 december
2020.
4. Verslag over het boekjaar 2020.
4.1 Verslag over de activiteiten van de vereniging in 2020.
4.2 Financieel verslag van de Raad van Bestuur en de jaarrekening 2020.
4.3 Verslag van de revisor.
4.4 Vaststellen van de jaarrekening 2020.
4.5 Bestemming van het resultaat.
5. Kwijting aan bestuurders en revisor voor de uitoefening van hun opdracht in 2020.
6. Benoemingen.
7. Diversen.

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: Volgende raadsleden worden aangeduid voor de Algemene Vergadering van VERKO op 8 juni
2021 met een positief mandaat en zullen aldus instemmen met de diverse punten aan de agenda:


Mieke De Keyser, raadslid – plaatsvervanger Lien De Vos, raadslid.



Lien De Vos, raadslid – plaatsvervanger Mieke De Keyser, raadslid.



Jan Laceur, raadsvoorzitter - plaatsvervanger Jan De Graef, schepen.



Jan Rosschaert, raadslid - plaatsvervanger André Raemdonck, raadslid.

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

O.6 Intergemeentelijke samenwerking - Blijdorp - Algemene vergadering op woensdag 23 juni 2021 goedkeuren agenda en aanduiden vertegenwoordigers - besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Het gemeenteraadsbesluit van 27 maart 2019 mbt het aanduiden van vertegenwoordigers.
 Het gemeenteraadsbesluit van 25 november 2020 waarbij de heer Kurt De Graef, raadslid, wordt
aangeduid als effectief vertegenwoordiger van de gemeente Hamme in de Intercommunale
Blijdorp en de heer François Van den Broeck als plaatsvervanger.
 Artikel 432, alinea 3 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, waarbij
bepaald wordt dat de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een algemene
vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te
wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering.
OVERWEGINGEN:
 De gemeente Hamme is aandeelhouder van de intercommunale Blijdorp.
 Het schrijven van 29 april 2021 van Blijdorp, waarbij de gemeente wordt uitgenodigd tot de
Algemene Vergadering van 23 juni 2021, via digitale wijze.
 De besprekingen in het college van burgemeester en schepenen.
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BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: De gemeenteraad bespreekt volgende agenda van de algemene vergadering van de
intercommunale Blijdorp van 23 juni 2021:


Aanduiding stemopnemers



Goedkeuring verslag vorige vergadering (15/12/2020)



Rekeningen 2020 - kwijting bestuurders en commissaris-revisor



Benoeming revisor voor de komende drie jaar



Activiteitenverslag 2020 van Blijdorp III



Stand van zaken:



o

Impact van Corona (-maatregelen) binnen Blijdorp vzw.

o

Masterplan Blijdorp vzw.

Varia.

Artikel 2: De heer Kurt De Graef, raadslid, wordt aangeduid met een positief mandaat om de gemeente
Hamme te vertegenwoordigen op de algemene vergadering van 23 juni 2021; als plaatsvervanger de heer
François Van den Broeck, raadslid.
Artikel 3: Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de intercommunale Blijdorp en aan de
afgevaardigde.

O.7 Intergemeentelijke samenwerking TMVW - algemene jaarvergadering TMVW ov op 18 juni 2021 goedkeuren agenda en aanduiden vertegenwoordigers - besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 De statuten van TMVW ov.
 Artikel 432, alinea 3 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, waarbij
bepaald wordt dat de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een algemene
vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te
wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering.
 Gemeenteraadsbesluit van 27 maart 2019 waarin de vertegenwoordigers werden aangeduid.
OVERWEGINGEN:
 Het feit dat de gemeente Hamme aangesloten is bij TMVW ov.
 De oproepingsbrief voor de algemene jaarvergadering van TMVW ov op 18 juni 2021om 14u30
via interactieve video-conferencing, waarin de agenda werd meegedeeld.
 Agenda:
1. Wijzigingen in deelnemers en/of kapitaal
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten
3. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2020
4. Verslagen van de commissaris
5. a. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2020 afgesloten per 31 december 2020
b. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening over boekjaar 2020 afgesloten per 31
december 2020
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6.
7.
8.

Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
Huishoudelijk reglement
Statutaire benoemingen
Varia en mededelingen.

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de
algemene jaarvergadering TMVW ov van 18 juni 2021 en de daarbij behorende documentatie nodig voor
het onderzoek van de agendapunten:
1.

Wijzigingen in deelnemers en/of kapitaal

2.

Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten

3.

Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2020

4.

Verslagen van de commissaris

5.

a. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2020 afgesloten per 31 december 2020
b. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening over boekjaar 2020 afgesloten per 31
december 2020

6.

Kwijting aan de bestuurders en de commissaris

7.

Huishoudelijk reglement

8.

Statutaire benoemingen
Varia en mededelingen.

Artikel 2: De raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger Jan De Graef, Jan.degraef@hamme.be
(plaatsvervanger Ann Verschelden, Ann.Verschelden@hamme.be) op om namens het bestuur alle akten
en bescheiden met betrekking tot de algemene jaarvergadering van TMVW ov vastgesteld op 18 juni
2021, te onderschrijven en zijn stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de gemeenteraad
van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde algemene
vergadering.
Artikel 3: Een afschrift van dit besluit zal :


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



hetzij per elektronische post, 20210618AVTMVW@farys.be, gestuurd worden.

O.8 Kostendelende Vereniging DDS - toetreding - besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Het decreet van 22 december 2007 over het lokaal bestuur.
 Het wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde (wet van 3 juli 1969), meer bepaald
artikel 44, §2 bis.
 De circulaire AAFisc Nr. 31/2016 (E.T.127.540) d.d. 12/12/2016.
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OVERWEGINGEN:
 Een aantal steden en gemeenten beogen de oprichting van een duurzame samenwerking in een
afzonderlijke gemeenschappelijke structuur, handelend onder eigen benaming, maar zonder
rechtspersoonlijkheid.
 Het gaat om Dendermonde, Berlare, Buggenhout, Hamme, Lebbeke, Wetteren, Wichelen, Zele
en het intergemeentelijk samenwerkingsverband Dender, Durme en Schelde.
 De leden hebben als doel de kosten van de door hun te verrichten gemeentelijke taken te
rationaliseren, met het oog op het creëren van synergiën via het gemeenschappelijk maken van
uitgaven van dezelfde aard, die de leden dienen te maken binnen hun beleidsdomeinen.
 Alle leden, die niet BTW-plichtigen of gemengde BTW-plichtigen zijn, nemen deze taken af op
basis van hun aandeel in de opgelopen kosten in het kader van de door hen te verrichten
publieke beleidsdomeinen.
 De leden willen alle mogelijke discussies met betrekking tot de gehanteerde kostenverdeling van
de verrichte taken, ter ondersteuning van hun taken binnen de aan hen toegekende
beleidsdomeinen, tot een minimum herleiden.
 De Kostendelende Vereniging DDS zal als kenniscentrum ageren, waarbij volgende
gemeenschappelijk diensten uitsluitend aan leden-gemeenten/steden in het gemeenschappelijk
belang zullen worden verricht:
 Uitvoering van studies, begeleiding bij uitvoering en de uitvoering zelf van “Socioeconomische en ruimtelijke ontwikkelingsprojecten” voor de deelnemende leden;
 Uitvoering van studies, begeleiding bij uitvoering en uitvoering van
“Duurzaamheid en mobiliteitsprojecten”;
 Uitvoering van studies, begeleiding bij uitvoering en uitvoering van
“handhavingstaken omgevingsbeleid”, inclusief GAS sanctioneringen;
 Uitvoering van gemeenschappelijke “Procurement activiteiten/negotiaties” in
naam en voor rekening van leden;
 Andere nog te bepalen toekomstige gemeenschappelijke dienstverleningen aan
leden.
 Het feit dat hiertoe een contract tot oprichting en formalisering van een vereniging zonder
rechtspersoon, handelend onder eigen benaming “De Kostendelende Vereniging DDS” werd
opgesteld dat in bijlage werd opgenomen.
 Het voorstel van 11 mei 2021 van het college van burgemeester en schepenen om toe te treden
tot de Kostendelende Vereniging DDS.

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: De gemeenteraad keurt de overeenkomst in bijlage goed tot oprichting van de Kostendelende
Vereniging DDS.
Artikel 2: De gemeenteraad machtigt de burgemeester en de financieel directeur tot ondertekening van
vermelde overeenkomst.

O.9 Recht van opstal - padelterreinen - Meulenbroekstraat - vrijetijdsite - vaststellen voorwaarden besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, meer bepaald artikelen 41 en 42 met
betrekking tot de bevoegdheden van de gemeenteraad.
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Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 2 maart 2021 waarbij het kantoor
van notaris Heyvaert wordt aangesteld als instrumenterend notaris voor de opmaak van de akte
"recht van opstal padelterreinen vrijetijdssite Meulenbroek".
Het ontwerp van akte voor het recht van opstal, opgemaakt door notaris Heyvaert.
Het ontwerp van convenant voor het gebruik van de padelterreinen door gemeentelijk
gerelateerde gebruiksvormen (personeel, personeelssportdag, G-sport, gemeentelijke sport- en
FUNkampen).
Het opmetingsplan van GCV Warnet, landmeter Marcel Van Mele, dd. 19 maart 2021,
betreffende de huidige percelen Hamme, 1° afd. Sie A delen van nrs. 25B, 30H, 31 en 32A en
later (gepré-kadastreerd) perceel Hamme, 1° afdeling, Sie A 2177A, met een oppervlakte van
1.064,70m².
Het kadastraal plan met kadastrale leggers van de percelen waarop de padelterreinen zullen
worden aangelegd, eigendom van de gemeente Hamme.

OVERWEGINGEN:
 Gezien de corona-maatregelen en het beperkt sporten binnen is de padel-sport in opmars.
De sportdienst heeft een oproep gedaan om met een privé-partner samen te werken om vier
padel-terreinen aan te leggen.
Uit deze gesprekken is sportcenter 't Broeksken als voordeligste partner naar voor gekomen om
mee samen te werken worden voor de aanleg van de padelterreinen. De werken zullen
uitgevoerd worden in naam en voor rekening van sportcenter 't Broeksken uit Hamme.
Omdat de terreinen eigendom zijn van de gemeente en de aanleg van de padelterreinen voor
rekening van sportcenter 't Broeksken zijn dient er een zakelijk recht worden afgesloten, nl. een
recht van opstal.
 Het recht van opstal heeft een duurtijd van 25 jaar en wordt afgesloten en tegen een materiële
vergoeding in de vorm van gebruik van de accommodatie voor de personeelssportdag, voor Gsport, voor gemeente- en OCMW-personeel onder de middag op bepaalde dagen tijdens een
beperkte periode, voor de sport- en FUNkampen georganiseerd door de gemeente.
 De vorm van gebruik voor gemeente-gerelateerde diensten wordt vastgelegd in een apart
convenant. Dit convenant wordt in een later punt op deze gemeenteraad behandeld.
Gaat over tot een eerste stemming over de vraag van raadslid G.Verbeke om het dossier te verdagen naar
een volgende raadszitting.
Met 7 stemmen voor (Frans Van Gaeveren, Tom Waterschoot, Henri Peelman, Frank Van Erum, Agnes
Onghena, Mustafa Tokgoz, Gilles Verbeke), 20 stemmen tegen (Jan Laceur, Herman Vijt, Luk De Mey, Ann
Verschelden, Koen Mettepenningen, Mieke De Keyser, Lien De Vos, Kurt De Graef, Jan Ketels, Jan De
Graef, Lotte Peeters, An Geerinck, François Van den Broeck, Tom Vermeire, André Raemdonck, Jan
Rosschaert, Leo Van der Vorst, Mario Michils, Ignace Sertijn, Christel Vanhoyweghen)

Aldus is het voorstel om het dossier te verdagen, verworpen.

Gaat over tot een tweede stemming over de goedkeuring van het dossier:
STEMMING: Met 20 stemmen voor (Jan Laceur, Herman Vijt, Luk De Mey, Ann Verschelden, Koen
Mettepenningen, Mieke De Keyser, Lien De Vos, Kurt De Graef, Jan Ketels, Jan De Graef, Lotte Peeters, An
Geerinck, François Van den Broeck, Tom Vermeire, André Raemdonck, Jan Rosschaert, Leo Van der Vorst,
Mario Michils, Ignace Sertijn, Christel Vanhoyweghen), 7 onthoudingen (Frans Van Gaeveren, Tom
Waterschoot, Henri Peelman, Frank Van Erum, Agnes Onghena, Mustafa Tokgoz, Gilles Verbeke)
Raadslid Fr. Van Erum motiveert de onthouding van Open VLD als volgt:
Open VLD is zeker niet tegen deze padelterreinen, maar vindt het niet correct dat geen reglementaire
procedure werd opgestart.
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BESLUIT:
Artikel 1: Het recht van opstal goed te keuren aan sportcenter 't Broeksken voor de aanleg van vier
padelterreinen, op de vrijetijdssite Meulenbroek, gelegen Kaaiplein op de percelen vervat in het
opmetingsplan opgemaakt door GCV Warnet, landmeter Marcel Van Mele op 19 maart 2021, geprekadastreerd, Hamme, 1° afdeling, Sie A 2177A met een oppervlakte van 1.064,70m² voor een termijn van
25 jaar tegen een materiële vergoeding in de vorm van gebruik van de accommodatie voor de
personeelssportdag, voor G-sport, voor gemeente- en OCMW-personeel onder de middag op bepaalde
dagen tijdens een beperkte periode, voor de sport- en FUNkampen georganiseerd door de gemeente.
volgens de voorwaarden vervat in het ontwerp van administratieve akte, geviseerd als bijlage aan dit
besluit.
Artikel 2: Een afschrift van dit besluit over te maken aan notaris Heyvaert uit Hamme, de financiële dienst
en sportdienst.

O.10
Convenant - gebruik padelterreinen Meulenbroek voor gemeentelijk gerelateerde diensten vaststellen voorwaarden - besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, meer bepaald artikelen 41 en 42 met
betrekking tot de bevoegdheden van de gemeenteraad.
 Beslissing van de gemeenteraad tijdens deze zitting betreffende het recht van opstal voor de
aanleg van de padelterrein op de site Meulenbroek.
 Het ontwerp van convenant voor het gebruik van de padelterreinen door de gemeentelijke
gerelateerde diensten.
 Het kadastraal plan met kadastrale leggers van de voetbalterreinen, eigendom van de gemeente
Hamme.
OVERWEGINGEN:
 Het recht van opstal inzake padelterreinen zoals besproken in de gemeenteraadszitting van
heden.
 Het gemeentebestuur zal met sportcenter 't Broeksken een recht van opstal afsluiten voor de
aanleg van padelterreinen op gemeentelijke gronden.
 Er wordt voor de jaarlijkse vergoeding overeengekomen dat de gemeentelijk gerelateerde
diensten onder voorwaarden gebruik kunnen maken van de padelterreinen.
 Zo zal in overleg met Sportcenter 't Broeksken het personeel van de gemeente en het OCMW
Hamme b.v. elke maandagmiddag gebruik kunnen van de padelterreinen, gebruik tijdens
sportkampen georganiseerd door de gemeentelijke sportdienst, gebruik tijdens de
personeelssportdag van de gemeente en het OCMW van Hamme, gebruik tijdens de jaarlijkse Gsportdag georganiseerd door de burensportdienst Schelde-Durme (waarvan Hamme deel
uitmaakt).
STEMMING: Met 22 stemmen voor (Jan Laceur, Herman Vijt, Luk De Mey, Ann Verschelden, Koen
Mettepenningen, Mieke De Keyser, Lien De Vos, Kurt De Graef, Jan Ketels, Jan De Graef, Lotte Peeters, An
Geerinck, François Van den Broeck, Tom Vermeire, André Raemdonck, Jan Rosschaert, Agnes Onghena,
Mustafa Tokgoz, Leo Van der Vorst, Mario Michils, Ignace Sertijn, Christel Vanhoyweghen), 5
onthoudingen (Frans Van Gaeveren, Tom Waterschoot, Henri Peelman, Frank Van Erum, Gilles Verbeke)
Raadslid Fr. Van Erum motiveert de onthouding van Open VLD als volgt:
Open VLD is zeker niet tegen deze padelterreinen, maar vindt het niet correct dat geen reglementaire
procedure werd opgestart.
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BESLUIT:
Artikel 1: Het convenant voor gebruik terreinen door gemeentelijk gerelateerde diensten goed te keuren.
Het convenant wordt geviseerd als bijlage aan dit besluit.
Artikel 2: Een afschrift van dit besluit over te maken aan notaris Heyvaert uit Hamme, de sport- en
personeelsdienst.

O.11

Vragen van Audit Vlaanderen - resultaten vooronderzoek n.a.v. melding - aktename

De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Het Koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende het verkrijgen van informatie uit de
bevolkingsregisters en uit het vreemdelingenregister. Dit besluit bepaalt onder meer het
volgende:
o “Artikel 6. Geen enkele lijst van personen ingeschreven in de registers mag aan derden
worden verstrekt. Dit verbod is niet van toepassing op de overheden of de openbare
instellingen die door of krachtens de wet gemachtigd zijn om dergelijke lijsten te
verkrijgen en dit voor de informatie waarop deze machtiging betrekking heeft;
o Artikel 7.In afwijking van artikel 6 mogen, op schriftelijke aanvraag en met vermelding
van het gebruik waarvoor ze gevraagd worden de personenlijsten die geen andere
informatie bevatten dan deze die opgesomd wordt in artikel 3, eerste lid, van de wet
van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen,
enkel worden verstrekt: a) aan de instellingen van Belgisch recht die taken van
algemeen belang vervullen die niet het voorwerp waren van een nominatieve
aanwijzing door de Koning om toegang te hebben tot de informatie van het Rijksregister
van de natuurlijke personen, met toepassing van artikel 5 van de wet van 8 augustus
1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen; het college van
burgemeester en schepenen oordeelt over de gegrondheid van de aanvraag
 De Verordening (EU) 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 (Algemene verordening gegevensbescherming of AVG).Deze legt de regels
vast voor de verwerking van persoonsgegevens door een verwerkingsverantwoordelijke. Deze
regelgeving is strikt en bevat diverse voorwaarden vooraleer persoonsgegevens ter beschikking
mogen gesteld worden van anderen (verwerkers of ontvangers).


De Algemene Onderrichtingen betreffende het houden van de Bevolkingsregisters
(Gecoördineerde versie van31 maart 2019) van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse
Zaken, Algemene Directie Instellingen en Bevolking –Dienst Bevolking en Identiteitsdocumenten,
hierna de “Algemene Onderrichtingen”.
o Randnummer 127 van de Algemene Onderrichtingen:“[...]Diegene die persoonslijsten
wenst te verkrijgen, dient daartoe aan het college van burgemeester en schepenen of
het gemeentecollege een schriftelijke aanvraag te richten, vergezeld van de nodige
verantwoordingsstukken, met uitdrukkelijke vermelding van het nagestreefde algemeen
belang, het concrete doeleinde waarvoor de gegevens worden gevraagd en de
noodzaak om daartoe over iedere categorie van de gevraagde gegevens te kunnen
beschikken. Dit doeleinde moet kaderen binnen de statutaireof reglementaire
taakomschrijving van de aanvrager. Zo volstaat het bijvoorbeeld niet dat in de aanvraag
wordt vermeld “dat het wettelijk is toegelaten deze lijsten te verschaffen aan de
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betrokken vzw” (advies nr. 01/95 van 9 februari 1995 van de Commissie voor de
Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer).Het college van burgemeester en
schepenen of het gemeentecollege beoordeelt de gegrondheid van de aanvraag van de
instelling. Deze voorwaarde is niet vervuld wanneer bijvoorbeeld, noch uit het verslag
van de zitting van het college met betrekking tot de aanvraag, noch uit enig ander
document aangebracht door het college, blijkt dat een dergelijk onderzoek
daadwerkelijk werd verricht (advies nr. 01/95 van 9 februari 1995 van de Commissie
voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer). De bevoegdheid van het college
om te oordelen over de gegrondheid van elke aanvraag afzonderlijk en het doel
waarvoor ze gevraagd wordt, mag geen aanleiding geven tot willekeur of discriminatie.
Dit betekent dat aanvragen m.b.t. een zelfde doel vanwege instellingen met een
gemeenschappelijke opdracht dan ook op dezelfde wijze dienen te worden behandeld
en beantwoord. [...] De Privacycommissie is van oordeel dat zodra er sprake is van een
zogenaamd “bovenlokaal belang”(dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een
intercommunale personenlijsten wenst te bekomen van inwoners van meerdere
gemeenten), de aanvrager dan zijn aanvraag niet dient te richten aan de verschillende
betrokken gemeenten, maar dat deze een beroep dient te doen op het Rijksregister en
aldus een machtigingsaanvraag dient te richten aan het Rijksregister. Artikel 7, eerste
lid, a), van het koninklijk besluit voorziet de gemeente eerder als een vangnet voor de
gevallen dat een toegang tot het Rijksregister wegens de beperktheid van de doelgroep
(zeer lokaal) niet praktisch is.
OVERWEGINGEN:
 Audit Vlaanderen verkreeg informatie met betrekking tot mogelijke onregelmatigheden in
gemeente Hamme. Via e-mail van 09/04/2021 vroegen zij o.a. volgende documenten op (zie
bespreking CBS 13/04/2021):
o Collegebesluiten m.b.t. het behandelen van vragen van verenigingen, scholen, … om
persoonsgegevens te bekomen:
1. Vraag van ‘Speelpleinen vzw’ (– collegebesluit 22/10/2019)
2. Vraag van ‘Vervoerregio’ (– collegebesluit 12/05/2020)
3. Vraag van ‘Speelpleinen Hamme vzw’ (– collegebesluit 19/01/2021)
4. Vraag van scholen (– collegebesluit 19/01/2021)
 Naar aanleiding van deze informatie voerde Audit Vlaanderen een vooronderzoek uit. Dit
onderzoek wees uit dat het college (CBS) in minstens vier gevallen besliste om in te gaan op
aanvragen tot het verkrijgen van persoonsgegevens, niettegenstaande het negatief advies van
interne diensten en/of de informatieveiligheidsconsulent (IVC)/functionaris voor
gegevensbescherming (DPO).
 De vermelde collegebesluiten zijn zeer summier en bevatten geen degelijke motivering over de
gegrondheid van de aanvragen en over de reden waarom de (negatieve) adviezen niet gevolgd
werden.
 Indien de hogervermelde besluiten van het CBS effectief werden uitgevoerd, blijkt op basis van
de door Audit Vlaanderen ontvangen informatie dat de vigerende regelgeving onvoldoende is
gevolgd en dat zich inbreuken in verband met persoonsgegevens hebben voorgedaan. Hierdoor
stelde de organisatie zich bloot aan een aantal risico’s:
o Gegevens van burgers worden oneigenlijk aangewend.
o Burgers verliezen controle over wie over hun gegevens beschikt.
o Imagoschade voor gemeente Hamme.
 Audit Vlaanderen adviseert de verwerkingsverantwoordelijke van gemeente Hamme om de
hogervermelde incidenten te behandelen conform artikel 33 van de AVG en na te gaan op welke
manier dergelijke (mogelijke) inbreuken in de toekomst vermeden kunnen worden. Mogelijke
maatregelen zijn o.a:
o sensibiliseren van het politieke niveau;
o opstellen van sjabloonovereenkomsten tussen gegevensverantwoordelijke en
gegevensverwerker.


De lijsten aan de Vervoerregio en de scholen werden niet bezorgd, de lijsten omtrent de
speelpleinen wél, doch daar besliste het college van burgemeester en schepenen in zitting van 9
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februari 2021 reeds om een melding datalek te verzorgen conform artikel 33 van de AVG (GDPR).


De bespreking in het college van burgemeester en schepenen van 11 mei 2021.

AKTENAME:
Enig artikel: De gemeenteraad neemt akte van het schrijven van Audit Vlaanderen en van het feit dat er
reeds melding van datalek werd gemaakt waar nodig.

O.12

Academie Hamme - academiereglement - goedkeuring - besluit

De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Het decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41 met betrekking tot de bevoegdheden van de
gemeenteraad.
 Het decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs, artikels 3, 38, 58 en 60
m.b.t. de inschrijvingsvoorwaarden en het academiereglement.
OVERWEGINGEN:
 De gemeente Hamme beschikt over een gemeentelijke academie voor muziek, woord en dans en
over een gemeentelijke academie voor beeldende kunsten.
 Het decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs verplicht een academiereglement voor
elke academie.
 Het academiereglement regelt de betrekkingen tussen het schoolbestuur en de leerlingen en
desgevallend de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen of in rechte of in feite de
minderjarige leerling onder hun bewaring hebben.
 Het academiereglement moet een aantal verplichte elementen bevatten zoals bepaald in artikel
58 van het decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs.
 Het voorliggende academiereglement is gebaseerd op het model van academiereglement van de
Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten (OVSG).
 De besprekingen in het college van burgemeester en schepenen in zitting van 13 april 2021.
 De wijzigingen in het academiereglement zijn het gevolg van wettelijke verplichtingen. Het
vernieuwde academiereglement is ter akte genomen door de academieraad.
 Navolgende artikels worden gewijzigd: artikel 2-5-13-15-21-28-34-50-51-65. Deze artikels
werden gewijzigd om meer duidelijkheid te geven over de terugbetaling van het
inschrijvingsgeld, het gebruiken van de infrastructuur, het uitlenen van muziekinstrumenten en
de samenstelling van de academieraad. De wijzigingen zijn doorgevoerd op basis van het decreet
van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs.

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: Het bestaande academiereglement voor de gemeentelijke academies Hamme, goedgekeurd in
de gemeenteraad van 22 mei 2019, wordt opgeheven bij de inwerkingtreding van dit reglement.
Artikel 2: Het bijgevoegde academiereglement van toepassing op de gemeentelijke academie, muziek
woord en dans en op de gemeentelijke academie voor beeldende kunsten wordt goedgekeurd en gaat in
vanaf 1 juni 2021.
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Artikel 3: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de schooldirecties van de gemeentelijke
academie voor muziek, woord en dans Hamme en aan de gemeentelijke academie voor beeldende
kunsten Hamme.
Artikel 4: Het academiereglement wordt bij elke inschrijving van een leerling ter beschikking gesteld aan
de meerderjarige leerling en de ouders van de minderjarige leerling, die ondertekenen voor akkoord.

O.13

Academie Hamme - aanpassingen artistiek pedagogisch project - goedkeuring - besluit

De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
 Het decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs, artikels 8 en 9 m.b.t.
Leerplan en artistiek-pedagogisch project.
OVERWEGINGEN:
 Het gemeentelijk onderwijs is een openbare dienst die moet beantwoorden aan de principes van
neutraliteit.
 De beginselverklaring bevat de principes van wat neutraliteit betekent in een school, een
academie of een centrum van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs, waardoor het
gemeentelijk onderwijs zich kan profileren als neutrale onderwijsverstrekker.
 Deze principes dienen opgenomen te worden in het artistiek pedagogisch project.
 Er werden enkel aanpassingen aangebracht naar aanleiding van de aanpassing van artikel 9 van
het decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs.
 De besprekingen in de academieraad van 31 maart 2021.
 De besprekingen op het ABOC van 28 april 2021.
 De besprekingen in het college van burgemeester en schepenen in zitting van 13 april 2021.

BESLUIT met algemene instemming:
Enig artikel: de gemeenteraad keurt de aanpassing van het artistiek pedagogisch project goed zoals
voorgesteld.

O.14

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

De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 De wet betreffende de politie over het wegverkeer van 16 maart 1968.
 De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.
 Het decreet betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en
bekostiging van de verkeerstekens van 16 mei 2008.
 Het decreet van 22 december 2017 lokaal bestuur.
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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 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 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 installeren van een woonerf in de Vijverstraat.

BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: Opheffing.
Alle voorgaande aanvullende reglementen betreffende Vijverstraat worden opgeheven.
Artikel 2: Erven en woonerven.
Een woonerf wordt afgebakend:


in Vijverstraat, na het kruispunt met Theet;



in Vijverstraat, na het kruispunt met Beekstraat.

Het begin van het woonerf wordt ter kennis gebracht door het verkeersbord F12a.
Het einde van het woonerf wordt ter kennis gebracht door het verkeersbord F12b.
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: Kennisgevingen.
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: 92200322_Vijverstraat_OT_V01
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O.15

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

De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 De wet betreffende de politie over het wegverkeer van 16 maart 1968.
 De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.
 Het decreet betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en
bekostiging van de verkeerstekens van 16 mei 2008.
 Het decreet van 22 december 2017 lokaal bestuur.
 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 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 nu om te werken via een gecoördineerde versie per straat.
 Het inrichten 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 2.3: Parkeren uitsluitend voor voertuigen gebruikt door personen met een handicap.
Er geldt parkeren uitsluitend voor voertuigen gebruikt door personen met een handicap, ter hoogte van
HNR 165, over een afstand van 6m.
Deze regel wordt ter kennis gebracht door:


verkeersbord E9a met rolstoelsymbool, aangevuld met het onderbord type Xc “6m”, ter hoogte
van HNR 165 / 167.

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;
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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.
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: Kennisgevingen.
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;



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_V02

O.16

Vraag vaccinatie

De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

Neemt akte van de vraag geagendeerd door raadslid G.Verbeke, namens fractie Groen - tevens vraag van
fractie Open VLD.
Neemt akte van de concrete vraag:
"Gelieve onderstaand agendapunt toe te voegen aan de agenda van de gemeenteraad van 27 mei.
Wij stellen voor om dit in besloten (geheime) zitting te behandelen.
Het punt zal toegelicht worden door Agnes als fractievoorzitter.
In de week van 17 mei kregen leden van onze fractie een anonieme melding dat 3 schepenen voor hun
beurt zouden gevaccineerd zijn in het vaccinatiecentrum van Hamme.
We vragen dat de schepenen in kwestie hierover duidelijkheid scheppen.
We lichten dit punt mondeling toe ter zitting."

Neemt akte van de toelichting ter zitting door raadslid A.Onghena, fractievoorzitter Groen, en van
raadslid Fr.Van Erum, fractievoorzitter Open VLD.
Voor de antwoorden van schepenen J.De Graef, T.Vermeire en L.De Mey en de verdere bespreking ter
zitting met tussenkomst van raadslid M.Michils, Vl.Belang: zie de audio-opname.
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O.17

Toepassing van de sticker-actie

De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,

Neemt akte van de vragen geagendeerd door raadslid L.Van der Vorst, Vl. Belang.
Neemt akte van de toelichting daarbij door raadslid M.Michils, Vl.Belang.

"Toepassing van de sticker-actie ter aanduiding dat er dieren aanwezig zijn in een woning, dit om tijdens
brand en dergelijke de hulpdiensten kenbaar te maken dat er zich ook dieren in de woning bevinden.
- De eerste actie was in 2018, werden deze ter beschikking gestelde stickers door de Vlaamse overheid
aangevraagd en bezorgd aan belanghebbenden? Hoe werd dit kenbaar gemaakt?
- Een tweede, verbeterde versie werd vorig jaar aangemaakt. Werden deze reeds aangevraagd bij
Dierenwelzijn en hoe wordt deze actie ondersteund en kenbaar gemaakt?"

Voor het antwoord van schepen van dierenwelzijn J.De Graef: zie de audio-opname.

De heer raadsvoorzitter verklaart de zitting gesloten.

Navolgende stukken werden ter beschikking gesteld van de raadsleden:
-Intergem – goedgekeurde notulen van de Raad van Bestuur dd. 11 maart 2021

Gedaan te Hamme in zitting als ten hoofde.

Namens de gemeenteraad:

André Reuse
algemeen directeur

Jan Laceur
raadsvoorzitter
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