PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE 1540 HERNE

Zitting van 25 november 2009
Aanwezig : MM.

POELAERT Kris,
burgemeester-voorzitter
BOMBAERT Marc, DEVRIESE Marie-Louise,
DIERICKX Jean-Marie, RICOUR Carina,
schepenen;
DEBLANDER Thierry, DE VOS Patrick,
MOONENS Hugo, VIERENDEELS Arlette, BERCKMANS
Jeannine, THIEBAUT Hilde, DEGROOTE Kris, HEREMANS
Marleen, VANAUDENHOVE Marc,
gemeenteraadsleden;
DENEYER Luc
gemeentesecretaris

Na de opening verontschuldigt de voorzitter Schepen Lieven Vandenneucker en
gemeenteraadsleden Snoeks Lieven en Nestor Cochez.
De voorzitter vraagt de goedkeuring van de notulen van de vorige raadszitting. De
gemeenteraad gaat eenparig akkoord. De VLD-fractie vraagt wel om hun
agendapunten volledig uit te schrijven. Deze aanpassing werd doorgevoerd.

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF

1. Sportcomplex “De Hernekouter”
Herberekening van de erfpachtvergoeding – Addendum aan de
authentieke akte van erfpacht
Goedkeuring
De gemeenteraad keurt met eenparigheid van stemmen het hiernavolgende
addendum aan de authentieke akte van erfpacht goed.
Addendum bij de overeenkomst tot vestiging van
een recht van erfpacht
TUSSEN
De Gemeente Herne, met administratieve zetel te 1540 Herne, Centrum 17, hier
vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 109 Nieuwe Gemeentewet door:
-

De heer Poelaert Kris (identiteitskaart nummer 590-0632673-65),
burgemeester van de gemeente Herne, wonende en gedomicilieerd te 1541
Herne (Sint-Pieters-Kapelle), Markstraat, nummer 17/A
- De heer Deneyer Luc (identiteitskaart nummer 590-5040984-17),
gemeentesecretaris, wonende en gedomicilieerd te 1547 Bever, Burght,
nummer 21/B.
Hierna de “Erfpachtgever” en/of “Gemeente Herne” genoemd

en
Het Autonoom Gemeentebedrijf Herne, met administratieve zetel te 1540 Herne,
Centrum, nummer 17. Opgericht bij gemeenteraadsbesluit van 10 september 2008,
goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 19 december 2008. Hier vertegenwoordigd
door haar bestuurders:
- De heer Vandenneucker Lieven Georges Antoon (identiteitskaart nummer
590-7368832-59), gedomicilieerd te 1540 Herne, Ninoofsesteenweg, nummer
1
- Mevrouw Dekens Franciska Johanna (identiteitskaart nummer 590-106806928), gedomicilieerd te 1430 Rebecq, Rue du Radoux, nummer 87
Hierna de “Erfpachter” genoemd.

hierna gezamenlijk de “Partijen” of, individueel, de “Partij”.

OVERWEGENDE DAT
-

Partijen op 22 december 2008 een overeenkomst tot vestiging van een
recht van erfpacht hebben afgesloten met betrekking tot het nieuw
sportcomplex “De Hernekouter”, gelegen Hernekouter 1 te 1540 Herne
(hierna het “Onroerend Goed”), die werd overgeschreven op het
hypotheekkantoor te Brussel op 24 december 2008 (hierna de
“Erfpachtovereenkomst”);

-

Partijen hebben vastgesteld dat de effectieve oprichtingswaarde van het
nieuw sportcomplex “De Hernekouter” (exclusief de grond) hoger is dan
diegene bepaald bij ondertekening van de Erfpachtovereenkomst;

-

Partijen wensen als een gevolg daarvan thans bepaalde voorwaarden en
modaliteiten zoals voorzien in de Erfpachtovereenkomst te corrigeren bij
onderhavig addendum (“het Addendum”);

-

Partijen derhalve overeengekomen zijn onderhavige Addendum af te
sluiten.

ZIJN PARTIJEN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:
Artikel 1 – Wijziging van de Erfpachtovereenkomst
Met
ingang
vanaf
de
datum
van
inwerkingtreding
van
de
Erfpachtovereenkomst, namelijk 22 december 2008, luidt het punt 3 “Canon”
van de “Algemene voorwaarden” bij de “Vestiging Erfpacht” op pagina 4 van
de Erfpachtovereenkomst als volgt:

“De totale vergoeding voor de erfpacht op het onroerend goed bedraagt twee
miljoen zevenhonderd zeventigduizend zeshonderd veertien euro (€
2.770.614) waarvan twee miljoen zevenhonderd achtendertigduizend
vierenveertig euro (€ 2.738.044) voor het gebouw en tweeëndertigduizend
vijfhonderd zeventig euro (€ 32.570,00) voor de grond.
De erfpacht wordt voor de periode 22 december 2008 tot en met 21 december
2010 verleend en aanvaard tegen een jaarlijkse erfpachtvergoeding van
vijfentwintigduizend vierhonderd en zes euro en zevenenzeventig cent (€
25.406,77) door de erfpachter aan de erfpachtgever te betalen op 30
december 2008 en op 15 juni 2009. De erfpacht voor de periode 22 december
2010 tot en met 21 december 2107 wordt verleend en aanvaard tegen een
jaarlijkse erfpachtvergoeding van achtentwintigduizend negenendertig euro en
achttien cent (€ 28.039,18) door de erfpachter aan de erfpachtgever te betalen
op 15 juni van elk jaar en voor de eerste maal op 15 juni 2010.
De vergoedingen dienen betaald te worden middels overschrijving op het
rekeningnummer 091-0001511-85 van de erfpachter.
Ingeval de erfpachtvergoeding niet tijdig wordt betaald dan is de erfpachter
van rechtswege, en zonder ingebrekestelling, interest verschuldigd te
berekenen aan de wettelijke interest over de canon vanaf het moment van
niet-betaling tot op het moment van volledige betaling.”

Artikel 2 – Geen novatie
Volledigheidshalve bevestigen Partijen dat de voormelde aanpassing, die
enkel een rechtzetting van een modaliteit van de Erfpachtovereenkomst
betreft, geenszins een novatie teweegbrengt in de zin van artikel 1271
Burgerlijk Wetboek.

Artikel 3 – Integraliteit
Dit addendum zal gehecht worden aan de Erfpachtovereenkomst en geacht
worden hier integraal deel van uit te maken.

De overige bepalingen van de Erfpachtovereenkomst blijven ongewijzigd.

CULTUUR
2. Projectvereniging cultuurregio Pajottenland & Zennevallei
* Goedkeuring oprichtingsakte
* Goedkeuring statuten
* Aanduiding bestuursleden
* Goedkeuring oprichtingsakte
1. Aanleiding en doel van de oprichting van de projectvereniging 'cultuurregio
Pajottenland & Zennevallei'
In de regio Pajottenland & Zennevallei (13 gemeenten, vzw 'de Rand' en de provincie
Vlaams-Brabant) wordt intens samengewerkt om tegen het einde van dit jaar (31
december 2009) een aanvraag voor een cultureel-erfgoedconvenant in te dienen bij
de Vlaamse Gemeenschap.
Na de vergadering van maandag 22 juni 2009 in CC Westrand in Dilbeek met
burgemeesters en schepenen uit de regio werd de principebeslissing om met de
regio een cultureel erfgoedbeleidsplan op te stellen, een intergemeentelijk
samenwerkingsverband in de vorm van een projectvereniging aan te gaan en een
financiële overeenkomst te vinden, goedgekeurd. Deze gemeenten zijn: Beersel –
Bever - Dilbeek - Galmaarden - Gooik – Halle - Herne – Lennik – Liedekerke –
Pepingen – Roosdaal - Sint-Pieters-Leeuw & Ternat. Voor de gemeenten met een
bijzonder taalstatuut (Drogenbos - Linkebeek & Sint-Genesius-Rode) engageert vzw
'de Rand' zich om hieraan mee te participeren. De provincie Vlaams-Brabant
engageerde zich om hier de nodige ondersteuning aan te geven en in de toekomst
mee te participeren.

2. Wat is een cultureel erfgoedconvenant?
Een cultureel erfgoedconvenant is een contract dat een regio afsluit met de Vlaamse
Gemeenschap om het regionaal roerend en immaterieel erfgoed zichtbaarder te
maken.
Erfgoedconvenants zorgen voor een erfgoedbeleid op maat van de betrokken
gemeenten en de regio.
De werkingssubsidie die samenvalt met de erfgoedconvenant(afhankelijk van de
beschikbare middelen vanuit de Vlaamse Gemeenschap; 300.000 euro voor regio
met 100.000 inwoners) wordt toegekend voor:
* de werking van de cultureel-erfgoedcel (+/- 2 erfgoedcoördinatoren) die het lokale
cultureel-erfgoedveld door projectmatig werken en door de uitwisseling van kennis en
expertise versterkt en mede het maatschappelijk draagvlak voor het cultureel erfgoed
vergroot;
* de ondersteuning van de lokale cultureel-erfgoedactoren door logistieke, financiële
en personele middelen te verstrekken.
Met een erfgoedcel verhoogt de gemeente de deskundigheid en worden lokale
besturen begeleid in het uitwerken van hun beleid rond cultureel erfgoed. Een
erfgoedcel voor regio Pajottenland & Zennevallei is als het ware een regionaal

steunpunt rond cultureel erfgoed. De erfgoedcel zal bestaan uit 2 a 3 personen en
kan, omwille van de lokale en regionale verankering, werk op maat leveren.
Volgende troeven zijn hierin te vinden:
• realisatie doelstellingen uit cultuurbeleidsplan
• ondersteuning lokale verenigingen & vrijwilligers
• ondersteuning voor de inwoners
• ontsluiting waardevol erfgoed - hulp bij bewarende functie
• hulp en ondersteuning verenigingen die werken rond erfgoed
• cultureel erfgoed als hefboom voor streekontwikkeling
• een financieel terugverdieneffect
• coördinatie erfgoeddag – OMD of andere erfgoedinitiatieven
• koepel van erfgoedcellen - ondersteuning vanuit steunpunt Faro
• erfgoedbeleid dat kadert binnen de vrijetijdsregiowerking
begrippenkader
cultureel erfgoed: roerend en immaterieel erfgoed dat als betekenisdrager uit het
verleden gemeenschappelijke betekenissen verkrijgt binnen een cultureel
referentiekader
zorg voor cultureel erfgoed: het voor de gemeenschap bewaren en onderzoeken van
cultureel erfgoed
Zie ook decreet van 23 mei 2008 (met wijzigingen decreet 13 maart 2009 ) houdende
de ontwikkeling, de organisatie en de subsidiering van het Vlaams cultureelerfgoedbeleid.

3. Waarom een intergemeentelijk samenwerkingsverband?
de projectvereniging 'cultuurregio Pajottenland & Zennevallei'
Om in aanmerking te komen voor een werkingssubsidie, moet een intergemeentelijk
samenwerkingsverband van omliggende gemeenten beschikken over
rechtspersoonlijkheid in overeenstemming met het decreet van 6 juli 2001 houdende
de intergemeentelijke samenwerking.
De ontwerpstatuten, die principieel door de verschillende gemeentebesturen werden
goedgekeurd, werden verder aangepast en aangevuld op basis van de opmerkingen
en suggesties uit de verschillende besturen.
Naast het juridisch advies van diensten uit de provincie Vlaams-Brabant,
gemeentebesturen, steunpunt voor cultuur Locus, steunpunt voor cultureel erfgoed
Faro, vzw 'de Rand' en vele anderen werd op de bijeenkomst van burgemeesters en
schepenen uit de regio Pajottenland & Zennevallei van 30 september jl en 19 oktober
jl een akkoord gevonden over de inhoud van bijhorende statuten.

4. Belangrijke timing
Het cultureel erfgoedbeleidsplan wordt midden december (na goedkeuring door de
verschillende colleges van burgemeester en schepenen) goedgekeurd door de
projectvereniging 'cultuurregio Pajottenland & Zennevallei'.

Het is dan ook noodzakelijk dat de verschillende gemeentebesturen de statuten van
de projectvereniging op de gemeenteraden van november (en uiterlijk begin
december) goedkeuren en de vertegenwoordigers voor deze projectvereniging
aanduiden.
De ondertekening van de statuten door alle partijen zal rond 11 december worden
georganiseerd.

5. De stand van zaken inzake het cultureel-erfgoedbeleidsplan
* de planning
cultureel erfgoedbeleidsplan schrijven
oktober : omgevingsanalyse + bevraging lokaal en regionaal veld
november: beleidsplan schrijven
december : beleidsplan goedkeuren door cbs en vervolgens door de
projectvereniging
de volledige planning en timing is te volgen op
https://sites.google.com/site/erfgoedconvenantregiopz
de stuurgroep
* om het proces inhoudelijk mee vorm te geven werd een stuurgroep opgericht. Wie
neemt hieraan deel:






cultuurbeleidscoördinatoren of cultuurambtenaren uit alle
deelnemende gemeenten + stafmedewerker vzw 'de Rand'
externe vrijwilligers
• Jan De Cock, Hans Vanlierde, Gert Vanscheurbeek, Wim
Stuyvers en Joris Wauters
mandatarissen : mevr. Christine Hemerijckx, burgemeester
Roosdaal & dhr. Eddy Deknopper, schepen cultuur Beersel (en
dhr Schoukens, schepen Sint-Pieters-Leeuw)
externe begeleiding : Iris Steen, Annemie Rossenbacker, Patrick
De Rynck
provincie : Jo Rombouts, Fred Gillebert

Wie nog interesse heeft om hierbij aan te sluiten kan contact opnemen met Fred
Gillebert: fred.gillebert@vlaamsbrabant.be
* Het cultureel-erfgoedbeleidsplan bevat
a. de missie en de visie die de aanvrager heeft op het te voeren geïntegreerde
en integrale lokale cultureel-erfgoedbeleid.
b. een beknopte beschrijving van alle doelstellingen, werkmethodes en middelen.
c. een meerjarenplanning en meerjarenbegroting.
d. de gemeentelijke acties voor de ondersteuning van de lokale cultureelerfgoedactoren door logistieke, financiële en personele middelen te
verstrekken.

6. Financiële aspecten
Voor de aanwending van een werkingssubsidie die toegekend wordt aan een
intergemeentelijk samenwerkingsverband, komen kosten van
personeelsondersteunende aard niet in aanmerking.
Kosten van ondersteunende aard zijn de huisvestingskosten, uitrustingskosten en
ondersteuningskosten voor personeel.
Om deze kosten te financieren wordt volgende overeenkomst voorgesteld (zie
statuten):
De gemeentebesturen financieren de projectvereniging jaarlijks, vanaf 2011, met een
bedrag van minimum 0,2 euro per inwoner.
De provincie Vlaams-Brabant financiert jaarlijks een bedrag van maximaal 20% van
het totale bedrag.
Deze bijdrage wordt vanaf 2012 aangepast aan de index van de consumptieprijzen.
Als referentiecijfer wordt de index van de consumptieprijzen van december 2009
gehanteerd.
Hiertegenover staat mogelijks (indien het cultureel erfgoedbeleidsplan wordt
goedgekeurd) een werkingsbudget van de Vlaamse Gemeenschap van 300.000 euro
dat kan dienen voor:
- de werking van een cultureel-erfgoedcel;
- de ondersteuning van de lokale cultureel-erfgoedactoren.

7. Juridische gronden
* het decreet van 23 mei 2008 houdende de ontwikkeling, de organisatie en de
subsidiëring van het Vlaams cultureel-erfgoedbeleid, kortweg het Cultureelerfgoeddecreet. - B.S. 04.08.2008
* het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking - B.S.
31.10.2001
* principebeslissing door college van burgemeester en schepenen dd. 16 november
2009;

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1:
De gemeenteraad keurt onderstaande oprichtingsakte van de projectvereniging
'cultuurregio Pajottenland & Zennevallei' goed.
Artikel 2:
De gemeenteraad gaat akkoord om jaarlijks, vanaf 2011, een bedrag van minimaal
0,2 euro bij te dragen aan de projectvereniging 'cultuurregio Pajottenland &
Zennevallei'.

* AANDUIDING BESTUURSLEDEN VOOR PROJECTVERENIGING
'CULTUURREGIO PAJOTTENLAND & ZENNEVALLEI'
1. Aanleiding en doel
De gemeenteraad besliste de statuten van de projectvereniging ‘cultuurregio
Pajottenland & Zennevallei’ goed te keuren. Conform de statuten worden twee
afgevaardigden vanuit de gemeenteraad aangeduid voor de raad van bestuur van de
projectvereniging. De gemeenteraad vaardigt één stemgerechtigd lid en één
afgevaardigde met raadgevende stem af naar de raad van bestuur.
Het stemgerechtigd lid wordt verkozen uit de lijst waarvan de verkozenen deel
uitmaken van het schepencollege of aangesteld zijn als voorzitter van het openbaar
centrum voor maatschappelijk welzijn.
De afgevaardigde met raadgevende stem is een gemeenteraadslid, verkozen op een
lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het schepencollege of
aangesteld is als voorzitter van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.
De raad van bestuur moet samengesteld worden voor de goedkeuring van de
aanvraag voor een cultureel erfgoedconvenant.
De deadline voor het indienen van de intentienota bij de Vlaamse Gemeenschap in
het kader van een erfgoedconvenant voor de projectvereniging 'cultuurregio
Pajottenland & Zennevallei' is 31.12.2009.

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1:
De gemeenteraad draagt volgende kandidaten voor als leden van de raad van
bestuur van de projectvereniging ‘cultuurregio Pajottenland & Zennevallei’:
- als stemgerechtigd lid:
- Devriese Marie-Louise, Romeinsebaan 28 te 1540 Herne
- als afgevaardigde met raadgevende stem:
- Borgenon-Berckmans Jeannine, Liezebeekwijk 47 te 1540 Herne

* Goedkeuring ontwerp-statuten
Keurt met eenparigheid van stemmen de hiernavolgende ontwerp-statuten goed van
de projectvereniging cultuurregio Pajottenland & Zennevallei :
ONTWERP-STATUTEN PROJECTVERENIGING
CULTUURREGIO PAJOTTENLAND & ZENNEVALLEI
versie 19/10/2009 - definitieve versie
Tussen de ondergetekenden:
De gemeente Herne, vertegenwoordigd door de heer Poelaert Kris, burgemeester
van
Herne en de heer Luc Deneyer, gemeentesecretaris; handelend in uitvoering van de
beslissing van de gemeenteraad van heden;
de gemeente Herne duidt volgende personen aan :
stemgerechtigd lid :
naam: Devriese Marie-Louise
adres: Romeinsebaan 28 te Herne
mailadres
eventueel tel.
lid met raadgevende stem:
naam: Borgenon-Berckmans Jeannine
adres: Liezebeekwijk 47 te Herne
mailadres:
eventueel tel.

De provincie Vlaams-Brabant, vertegenwoordigd door mevrouw/de heer ….,
gedeputeerde van …. en de heer … directeur cultuur & onderwijs provincie VlaamsBrabant…. handelend in uitvoering van de beslissing van de provincieraad van .....
de provincie......... duidt volgende personen aan :
stemgerechtigd lid
naam:
adres:
mailadres
eventueel tel.
stemgerechtigd lid
naam:
adres:
mailadres
eventueel tel.
lid met raadgevende stem:

naam:
adres:
mailadres:
eventueel tel.

lid met raadgevende stem:
naam:
adres:
mailadres:
eventueel tel.

Hierna genoemd: de deelnemers;
Werd overeengekomen wat volgt:

I.

NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR

Artikel 1: Naam van de projectvereniging
De projectvereniging draagt als naam ‘cultuurregio Pajottenland & Zennevallei’.
De oprichting, samenstelling en werking van de projectvereniging wordt geregeld
door de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001, houdende de intergemeentelijke
samenwerking, en door deze statuten.
Artikel 2: Zetel van de projectvereniging
De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd te 1700 Dilbeek,
Gemeenteplein 1.
In principe staat de gemeente met de zetel in voor eventuele huisvesting van
personeel, personeelsadministratie, logistieke ondersteuning en ondersteuning op
vlak van informatica. De uitwerking hiervan wordt opgenomen in het huishoudelijk
reglement.

zetel:
gemeente Dilbeek : locatie-gemeentehuis (kasteel)
wat wordt er van een zetel mee verwacht (lijst niet exhaustief)
* decretaal (6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
- art 10 : de zetel van het samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid is
steeds gevestigd op het grondgebied van één van de deelnemende gemeenten....
art 14 : de projectverenging wordt opgericht bij akte, verleden voor de
burgemeester van de gemeente waar de zetel gevestigd wordt....
* logistieke hulp (opgelet: deze lijst is een suggestie en kan zeker mee in rekening
worden gebracht tov financiële inbreng)

- lokalen of ruimten ter beschikking stellen voor 2 personen ( incl sanitair /
onderhoud / verlichting / kopieermachine / postbedeling/....)
- ondersteuning op vlak van personeelsadministratie (verlof - ziekte - ....)
- bureaumaterialen ter beschikking stellen en mee onderhouden (computer meubilair...)
ALGEMEEN : in principe staat de projectvereniging in voor de
personeelsondersteunende kosten / om het makkelijk en vlot werkbaar te houden is
het aangewezen dat een gemeentebestuur dit - zoveel als mogelijk - mee opneemt in
haar algemene ondersteuning (zoals voor de andere diensten) - hier staat uiteraard
een financiële compensatie tegenover).
Wat wel belangrijker is de aansturing van het personeel binnen de projectvereniging maw bewaken statuut - loonadministratie - regelingen ivm ziekte etc.... Is het bv
mogelijk dat een gemeentebestuur dit op zich neemt om dan - indien er zich
onregelmatigheden voordoen dit over te maken aan de Raad van Bestuur van de
projectvereniging) ?

Artikel 3: Doel van de projectvereniging
'Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei' zal; door overleg en samenwerking tussen
de diverse culturele actoren in de regio ( waaronder de gemeentebesturen, de
gemeentelijke diensten, gemeentelijke culturele organisaties, vzw 'de Rand' ,
verenigingen, en andere ) en de provincie Vlaams-Brabant, meebouwen aan een
open, participatieve en duurzame samenleving waar inwoners en bezoekers zich
maximaal kunnen ontplooien en participeren aan een rijk, kwaliteitsvol en boeiend
vrijetijdsaanbod.
De projectvereniging kan daarom verschillende werkingen uitbouwen.
Samenwerking rond cultureel erfgoed vormt een eerste werking van deze vereniging.
Dit kan ondermeer betekenen:
- erfgoedinitiatieven ontwikkelen en stimuleren
- onderzoek verrichten en ervaringsuitwisseling stimuleren op vlak van cultureel
erfgoed en de resultaten hiervan ontsluiten voor een breed publiek
- stimuleren en bewaren van cultureel erfgoed in de regio
- via cultureel erfgoed bijdragen tot het welzijn van alle burgers in de regio en
tot de duurzame ontwikkeling van het gebied
- cultureel erfgoedconvenant aangaan met Vlaamse Gemeenschap.
Eventuele bijkomende werkingen kaderen binnen het brede cultuurdomein en
betreffen ondermeer de sectoren : cultuur- en gemeenschapcentra, bibliotheken,
amateurkunsten, vorming, verenigingsleven, communicatie ter zake,... en sluiten aan
bij een vrijetijdsregiowerking. Daar waar mogelijk en zinvol zullen linken worden
gemaakt met andere vrijetijdsdomeinen.
Deze werkingen kunnen zich zowel binnen de sectoren als sectoroverschrijdend
afspelen als voor de hele regio of voor een deel van de regio gelden.

Artikel 4: Duur van de projectvereniging

De projectvereniging wordt opgericht voor de periode 02-12-2009 (of de datum
waarop de akte van oprichting geldigheid verkrijgt) tot 31.12.2014. Tijdens die
periode is geen uittreding mogelijk behoudens toepassing artikel 18.
De projectvereniging kan opeenvolgende keren voor het verstrijken van de termijn
opnieuw worden verlengd voor een periode van maximaal 6 jaar indien dit de
unanieme wil is van de deelnemers.
concreet
* de huidige beleidsperiode loopt tot eind 2012
* de nieuwe samengestelde gemeenteraden (2013-2019) krijgen in het jaar 2013 de
kans om een nieuw cultureel erfgoedbeleidsplan in te dienen (voor periode 2015 2021)
* 2014 wordt het jaar waarin de Vlaamse Gemeenschap de ingediende plannen
evalueert en beslist. De 2de erfgoedconvenant kan dus pas ingang vinden in 2015.
* Indien er tijdens deze legislatuur een erfgoedconvenant wordt afgesloten, zal deze
lopen tot en met 2014. Vandaar de noodzaak om deze projectvereniging te laten
doorlopen tot en met 2014.

II.

RAAD VAN BESTUUR

Artikel 5: Bestuur van de vereniging
De projectvereniging wordt geleid door een Raad van Bestuur waarvan de leden
benoemd worden door de deelnemers. De Raad van Bestuur heeft uitsluitend de
bevoegdheid tot het nemen van beslissingen die kaderen binnen het doel van de
vereniging.
Het mandaat van een bestuurder wordt beëindigd indien de respectievelijke raad die
hij vertegenwoordigt zijn mandaat intrekt en in dezelfde raadsvergadering zijn
vervanger aanduidt. Er bestaat een onverenigbaarheid tussen het mandaat van
bestuurder van de projectvereniging en verschillende ambten, functies en mandaten
zoals bepaald in artikel 48 en 51 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking.
Artikel 6: Samenstelling Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur bestaat uit stemgerechtigde leden en uit leden met
raadgevende stem. Leden van de Raad van Bestuur kunnen zich niet laten
vervangen op de vergaderingen.
De bestuurders worden benoemd voor de duur van de projectvereniging, maar zijn
van rechtswege ontslagnemend bij verlies van hun openbaar mandaat.
- de stemgerechtigde leden
De stemgerechtigde leden bestaan uit één lid van het college van burgemeester en
schepenen van elke deelnemende gemeente en twee leden aangeduid door de
provincie Vlaams-Brabant. Voor de provincie Vlaams-Brabant bestaan de leden uit
enerzijds één lid van de deputatie van de provincie, anderzijds één lid aangeduid
door de Raad van Bestuur van vzw 'de Rand'. De voorzitter wordt gekozen uit de
stemgerechtigde leden. Elk stemgerechtigd lid beschikt over één stem.
Stemgerechtigde leden kunnen wel een volmacht geven aan een ander
stemgerechtigd lid. Elk lid kan maar over één volmacht beschikken.
- leden met raadgevende stem

De deelnemende gemeenten duiden elk één afgevaardigde aan als lid met
raadgevende stem. Deze afgevaardigden voor de gemeenten zijn steeds raadsleden
in de deelnemende gemeente, verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene
deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen, of aangesteld is als
voorzitter van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.
De provincie Vlaams-Brabant duidt twee afgevaardigden als lid met raadgevende
stem aan. Een eerste afgevaardigde voor de provincie Vlaams-Brabant is steeds
raadslid in de provincie Vlaams-Brabant, verkozen op een lijst waarvan geen enkele
verkozene deel uitmaakt van de deputatie.
Als tweede afgevaardigde duidt provincie Vlaams-Brabant , na voordracht door de
Raad van Bestuur van vzw ‘de Rand’, één lid met raadgevende stem aan uit het
Nederlandstalige maatschappelijke middenveld van de gemeenten met bijzonder
taalstatuut (Drogenbos, Linkebeek en Sint-Genesius-Rode).
De gemeenten Affligem, Drogenbos, Linkebeek en Sint-Genesius-Rode, kunnen
altijd in een latere fase toetreden tot de projectvereniging. Hier worden geen extra
voorwaarden aan gekoppeld. (zie artikel 17)
De beslissing tot aanduiding van de persoon (voorgesteld door vzw 'de Rand'), zelf
kan door deputatie en moet niet nog door de raad worden goedgekeurd. Het is
voldoende dat ze weten dat de provincie een persoon zal aanduiden die
voorgedragen wordt door vzw 'de Rand'.
- ambtenaren of externe deskundigen
De Raad van Bestuur kan zich laten bijstaan door ambtenaren, externe deskundigen
of kan andere personen uitnodigen tot het bijwonen van zijn vergadering wier
aanwezigheid hij nuttig oordeelt. De wijze van aanstelling van deze personen wordt
geregeld via het huishoudelijk reglement.
Artikel 7: Bijkomende werkingen
De oprichting, de inhoudelijke werking en de besluitvormingsprocedure van
eventuele bijkomende werkingen worden door de Raad van Bestuur via het
huishoudelijk reglement geregeld. Bijkomende werkingen moeten kaderen binnen de
doelstelling (art. 3) van de projectvereniging.
De goedkeuring van een bijkomende werking zal steeds gebaseerd zijn op basis van
een beleidsplan of actieplan en uitgewerkte begroting.
De stemgerechtigde leden kunnen zich, wanneer er een bijkomende werking wordt
opgezet, laten bijstaan door een ander lid van het college van burgemeester en
schepenen of deputatie. Deze leden krijgen een raadgevende stem. De
werkingsmodaliteit hiervan wordt verder uitgewerkt in het huishoudelijk reglement.

Artikel 8: Ondersteuning Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur kan werkgroepen oprichten om de concrete uitwerking van
werkingen op te volgen en voor te bereiden in functie van haar vergaderingen.
De Raad van Bestuur kan specifieke opdrachten uitbesteden aan derden.
De bepalingen met betrekking tot de samenstelling en de werkwijze van de
werkgroepen worden door de Raad van Bestuur vastgelegd in haar huishoudelijk
reglement.
Artikel 9: Werkingsmodaliteiten
De werkingsmodaliteiten van de Raad van Bestuur worden vastgelegd in een
huishoudelijk reglement dat gewijzigd kan worden bij gewone meerderheid binnen de
Raad van Bestuur. Hierin wordt ondermeer de aanduiding van voorzitter –
ondervoorzitter – secretaris - penningmeester opgenomen.
Artikel 10: Aanwezigheidsquorum
Voor het aanwezigheidsquorum en de beslissingsquorum gelden de bepalingen
zoals opgenomen in het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking.
Artikel 11: Vergaderingen Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur vergadert ten minste twee keer per jaar, waarvan één keer
voor het budget en beleidsplan van het volgend jaar en één keer voor de
goedkeuring van de rekeningen.
De uitnodigingen worden minstens tien dagen vooraf verstuurd, vergezeld van een
agenda.
Artikel 12: Presentiegeld
De leden van de Raad van Bestuur zullen geen presentiegeld ontvangen.
Artikel 13: Verslaggeving aan de gemeenteraden en provincieraad
De vergaderingen van de Raad van Bestuur zijn niet openbaar. De notulen van de
vergaderingen en de bijhorende documenten worden, maximaal één maand na de
vergadering, ter inzage gelegd van de gemeenteraadsleden en de
provincieraadsleden op de secretariaten van alle deelnemers.
De Raad van Bestuur legt de jaarrekeningen, samen met het activiteitenverslag en
het verslag van de accountant, jaarlijks voor aan de deelnemers die hun bij gewone
meerderheid goedkeuring verlenen.
artikel 16 van het decreet bepaalt dat de rekeningen etc moeten worden
goedgekeurd - enkel ter kennisgeving is niet voldoende. Goedkeuring kan bij gewone
meerderheid (als het niet concreet anders wordt vermeld in de statuten.

III.

FINANCIEEL BEHEER

Artikel 14: budget en jaarrekeningen
De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de wetgeving op de boekhouding
van de ondernemingen en met naleving van de richtlijnen die de overheid uitvaardigt
m.b.t. de boekhoudkundige verrichtingen.
De Raad van Bestuur stelt de jaarrekening van het afgelopen jaar vast uiterlijk op 31
maart na het verstreken boekjaar. Het budget wordt goedgekeurd uiterlijk op 31
december van het jaar dat voorafgaat.
Artikel 15: Financiering
De gemeentebesturen financieren de projectvereniging jaarlijks, vanaf 2011, met een
bedrag van minimum 0,20 euro per inwoner.
De provincie Vlaams-Brabant financiert vanaf 2011, jaarlijks met een bedrag van
minimaal 0,04 euro per inwoner van de deelnemende gemeenten (incl. gemeenten
Drogenbos - Linkebeek & Sint-Genesius-Rode) uit de regio en maximaal 20% van
het totale maatschappelijke kapitaal.
vzw 'de Rand' financiert de projectvereniging vanaf 2011, jaarlijks met een bedrag
van minimum 0,20 euro per inwoner voor de gemeenten Drogenbos - Linkebeek &
Sint-Genesius-Rode; indien deze gemeenten niet deelnemen.
Deze bijdrage wordt vanaf 2012 aangepast aan de index van de consumptieprijzen.
Als referentiecijfer wordt de index van de consumptieprijzen van december 2009
gehanteerd.
De inbreng van de verschillende gemeentebesturen (0,2 euro) wordt gebruikt voor de
werkingskosten.
Indien er geen, of een beperkte bijdrage vanuit de Vlaamse Gemeenschap is; zullen
de deelnemers het uit te voeren beleidsplan en de statuten evalueren en eventueel
herbekijken.
Gezien de beperkte financiële middelen van de Vlaamse Gemeenschap is een
erkenning met werkingssubsidie van 300.000 euro nog onzeker. Het beleidsplan zal
hiermee rekening houden en voldoende elementen inbouwen om samenwerking op
vlak van cultureel erfgoed mogelijk te maken. Het feit dat er in het eerste jaar
mogelijks geen werkingsmiddelen worden toegekend, betekent niet dat dit voor de
latere toekomst niet mogelijk is. Deze regio heeft -tov andere kandidaten - heel wat
uitzonderlijke troeven. Het groot aantal gemeenten (incl inwoners) die erbij betrokken
zijn + de spreiding van de erfgoedconvenants over Vlaanderen (Vlaams-Brabant
heeft nog geen regionale erfgoedconvenant / andere provincies hebben er al
minstens één of meerdere) speelt sterk in ons voordeel.
de werkingssubsidies zullen dienen als hefboom voor lokaal en regionaal cultureel
erfgoedbeleid. De middelen zullen resulteren in een reeks projecten die voor alle
gemeenten/inwoners uit de regio van belang zijn
Artikel 16: Financiële controle
De Raad van Bestuur benoemt een accountant die de controle op de financiële
toestand uitvoert en hierover jaarlijks rapporteert.

IV.

WIJZIGING STATUTEN, TOETREDING, ONTBINDING

Artikel 17: Wijziging van de statuten, financiële bijdrage, toetreding nieuwe leden
De wijzigingen van de statuten, inclusief een eventuele uitbreiding van de
doelstelling, behoeven de instemming van alle deelnemers, op basis van een
gemeenteraadsbeslissing en provincieraadsbeslissing.
De toetreding van nieuwe leden en de wijziging van de financiële bijdrage van de
deelnemers, behoeven de instemming van alle deelnemers, op basis van een
beslissing van het college van burgemeester en schepenen, en de deputatie van de
provincie Vlaams-Brabant.
Aan de toetreding van andere leden worden geen bijkomende of extra voorwaarden
gekoppeld.
in artikel 16 werd twee derde vervangen door 'alle' deelnemers, het decreet stelt
geen duidelijke voorwaarden, vandaar dat we deze hier best wel opnemen. Op
eerdere bijeenkomsten werd al duidelijk aangehaald dat er steeds zal gezocht
worden naar een consensus tussen alle deelnemers.

Artikel 18: Ontbinding van de vereniging
De vereniging kan voortijdig ontbonden worden mits een akkoord van minimaal twee
derden van de bestuurders. De vereniging stelt hiertoe een vereffenaar aan.
Artikel 19: Bestemming van de activa
In geval van ontbinding van de vereniging worden de activa, overgedragen aan de
deelnemers in verhouding tot de betaalde financiële bijdragen.
Bij de ontbinding van de vereniging zullen de eventueel in gebruik gegeven goederen
worden teruggegeven aan de eigenaars, in zoverre hun rechten daarop kunnen
bewezen worden aan de hand van geschreven overeenkomsten.
In geval van vereffening worden door de Raad van Bestuur, één of meer
vereffenaars benoemd, hun bevoegdheid bepaald en de wijze van vereffening van de
schulden en de tegeldemaking van de goederen vastgesteld.
Indien er geen twee derde meerderheid wordt gevonden om de projectvereniging te
ontbinden, kan één van de deelnemers beroep aantekenen bij hogere overheden.
(zie oa artikel 24)
Artikel 20: andere bepalingen
Voor alles wat niet in deze statuten is voorzien gelden de bepalingen van het decreet
van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (BS 31.10.2001).

VARIA

3. Gemeentelijke administratieve sancties
Standpunt van de gemeente Herne betreffende een uitbreiding
van de bemiddeling
Gelet op het schrijven dd. 3 juni 2009 en 29 september 2009 van de provincie
Vlaams-Brabant betreffende het standpunt van de gemeente over een uitbreiding
van de bemiddeling;
Gelet op het rapport GAS voor het werkingsjaar 2008;
Overwegende dat de provincie Vlaams-Brabant peilt naar de mening van de
gemeentebesturen voor een eventuele uitbreiding van de bevoegdheden van de
bemiddelaars;
Gelet op de desbetreffende artikelen van het gemeentedecreet;
Gehoord het verslag van de gemeentesecretaris;

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1:
Gaat akkoord met een eventuele uitbreiding van de bevoegdheden van de
bemiddelaars in het kader van de Gemeentelijke Administratieve Sancties.
Artikel 2 :
Deze beslissing zal aan de bevoegde diensten van de provincie Vlaams-Brabant
worden overgemaakt voor passend gevolg.

4. Consultatiebureau Kind en Preventie
Toekenning van een subsidie van €0,025 per inwoner
Goedkeuring
Gelet op het verzoek van het Consultatiebureau van Kind en Preventie tot het
verkrijgen van een subsidie van €0,025 per inwoner;
Gehoord het verslag van de Burgemeester, Kris Poelaert;
Gelet op de desbetreffende artikelen van het gemeentedecreet;

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen

Artikel 1 :

Aan het Consultatiebureau van Kind en Preventie zal een subsidie toegekend
worden van €0,025 per inwoner.
Artikel 2 :
Deze beslissing zal voor verder gevolg worden overgemaakt aan de gewestelijke
ontvanger.
Artikel 3 :
Deze beslissing is onderworpen aan §1 van artikel 252 van het Gemeentedecreet
van 15 juli 2005.

5. Dierenasiel Ninove vzw Ninove/Denderwindeke
Samenwerkingsovereenkomst
Goedkeuring
SAMENWERKINGSOVEREENKOMST
Tussen

DIERENBESCHERMING GROOT-NINOVE V.Z.W., met maatschappelijke zetel
gevestgd in de Kerkveld 29, 9400 DENDERWINDEKE-NINOVE, vertegenwoordigd
door de bestuurders Dhr. Vastensaeger, Marcel en Mevr. De Bolle, Lutgard
En
het gemeentebestuur van 1540 Herne, Centrum17, vertegenwoordigd door de Heer
Burgemeester Kris Poelaert

ARTIKEL 1: DEFINITIES
1) Afhaling gevonden en loslopende dieren: hieronder wordt verstaan het afhalen
door Dierenbescherming Groot-Ninovev van zowel gewonde, zieke als gezonde
dieren die door de politie of een inwoner op het grondgebied van de gemeente Herne
worden aangetroffen en wiens eigenaar onbekend of niet bestaand is. De
Dierenbescherming Groot-Ninove zal alle kosten op zich nemen voor vervoer,
opvang en verzorging van die dieren op basis van onze overeenkomst op
voorwaarde dat Dierenbescherming Groot-Ninove de prestaties uitvoert.
2) In geval dat de eigenaar van het dier is teruggevonden zal de Dierenbescherming
Groot-Ninove deze persoon aanmanen de kosten voor de opvang van hun dier te
betalen.
3) Gezonde katten worden door de wet ontzien als vrije dieren en komen niet in
aanmerkingvoor de overeenkomst. Zwerfkatten mogen in ons dierenasiel afgezet
worden door personeelsleden van de gemeentelijke diensten of door derden in het
bezit van een vangkooi van de gemeente mits betaling van 5 Euro per kat .

4) Afhaling krengen: hieronder wordt verstaan het afhalen door Dierenbescherming
Groot-Ninove van de krengen van honden op de openbare wegen op het
grondgebied van de gemeenten.
De krengen van katten worden door de gemeente opgehaald.
5) In overeenstemming met de wet, zullen het vervoer,opvang en eventuele
dierenartskosten van dieren ten laste zijn van de aanvrager voor tussenkomsten in
geval van: inbeslagnames en uitzettingen, of voor hospitalisatie of opsluiting van de
eigenaar.

ARTIKEL 2: AANSTELLING
Onder de voorwaarden van deze overeenkomst stelt de boven vermelde gemeente
Herne de Dierenbescherming Groot-Ninove ter exclusieve titel aan met het oog op
het afhalen van gevonden dieren volgens het artikel 1.
Dierenbescherming Groot-Ninove aanvaardt deze aanstelling en verbindt zich ertoe
gedurende de duurtijd van deze overeenkomst haar diensten te verlenen binnen de
voorwaarden van deze overeenkomst.

ARTIKEL 3 : TAAKOMSCHRIJVING
A ) Dierenbescherming Groot-Ninove verbindt zich ertoe, na telefonische oproep van
de Politie de gezonde, zieke en gekwetste dieren op te halend die door hen of een
inwoner zijn gevonden op het grondgebied van de gemeente Herne. De
tussenkomsten gebeuren zo vlug mogelijk tussen 07uur en 22 uur. ln uitzonderlijke
omstandigheden kunnen de tussenkomsten gebeuren buiten deze uren. Indien dit
uitzonderlijk niet kan nageleefd worden zullen de desbetreffende instanties zeker
verwittigd worden.
Afhalen van niet alleen honden maar ook andere dieren zoals :geiten, schapen,
ganzen, kippen, paarden, zijn ook mogelijk.
Gevonden dieren worden ondergebracht, uitgezonderd in geval van
diergeneeskundige hospitalisatie in ons dierenasiel Dierenbescherming GrootNinove. Het asiel is gelegen Kerkveld 29 te 9400 Denderwindeke. Dit dierenasiel is
erkend door het Ministerie van Middenstand en Landbouw onder het
erkenningsnummer : VHK30300764. Het asiel is open voor bezoekers van dinsdag
tot zaterdag tussen 14.00u en 18.00u en is gesloten op zondag, maandag en
feestdagen.
B) Dierenbescherming Groot-Ninove zal de gevonden honden 15 dagen na de dag
van de vondst ter exclusieve beschikking van de eigenaar bewaren, vanaf de 16de
dag wordt de hond volledig eigendom van Dierenbescherming Groot-Ninove.
C) Dierenbescherming Groot-Ninove verbindt zich ertoe, dieren op te vangen van
mensen met problemen zoals: ziekte, opname in ziekenhuis, brand, waternood..
.enz.
D) Dierenbescherming Groot-Ninove verbindt zich ertoe verwaarloosde dieren op te
vangen.

E) Dierenbescherming Groot-Ninove verbindt zich ertoe een zo goed mogelijke
samenwerking te verzekeren met gemeentelijke en lokale politiediensten. Zij zal
eveneens haar bijstand verlenen voor de identificatie van verloren dieren of dieren
die betrokken zijn bij een ongeval.
F) Dierenbescherming Groot-Ninove stelt het volgend materiaal ter beschikking van
de gemeentelijke of locale politiediensten:
- Vangbakken om zwerfkatten te vangen.
- Hondenhokken in het asiel te Denderwindeke, Kerkveld, 29 of op het privéadres te
Pepingen, Ninoofsesteenwe186, zullen ter beschikking worden gesteld om ’s nachts
de dieren onder te brengen.
- halsbanden, kettingen en muilbanden.
Voor particulieren is de ter beschikkingstelling van kennel of vangbakken betalend
onder vorm van een waarborg.

ARTIKEL 4: KOSTPRIJS VOOR OPVANG VAN DIERT,N
De kostprijs voor de eigenaar van de teruggevonden hond is 40Euro van maandag t/
m vrijdag en 50 Euro in de weekend en op feestdagen. Di t bedrag is verschuldigd
vanaf de oproep ongeacht het desbetreffend dier wordt opgehaald. Dit bedrag wordt
vermeerderd
met l0Euro per dag, ongeacht de grootte van het dier.

ARTIKEL 5: VERHOUDINGEN TUSSEN PARTIJEN.
Dierenbescherming Groot-Ninove treedt op eigen naam en voor eigen rekening. Zij
treedt op als een zelfstandige vereniging zonder winstoogmerk.
Dierenbescherming Groot-Ninove heeft de mogelijkheid overeenkomsten af te sluiten
met derden tot verlening van dezelfde diensten als voorzien in deze overeenkomst.

ARTIKEL 6 : VERGOEDING
De gemeente Herne betaalt aan Dierenbescherming Groot-Ninove een jaarlijks
bedrag, gelijk aan 0,25 Euro per inwoner(+/- 6.600). Het bedrag is jaarlijks
indexeerbaar op 1 januari volgens het aantal inwoners. De betaling zal gebeuren na
ontvangst van de factuur.

ARTIKEL 7 : DUUR EN AANVANG VAN DE OVEREENKOMST
Deze overeenkomst heeft een duurtijd van een jaar. Zij vangt aan op 01 januari 2010
om te eindigen op 31 december 2010. Zonder aangetekende opzegging, minstens
drie maanden voor het einde van deze overeenkomst of volgens inbreuken volgens
het artikel 8 , wordt deze stilzwijgend verlengd van jaar tot jaar.

ARTIKEL 8 : ONMIDDELLIJKE BEEINDIGING
Iedere partij is gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen indien de
andere partij een zware inbreuk heeft gepleegd op zijn contractuele verplichtingen en
nalaat deze inbreuk te corrigeren of te beëindigen na ontvangst van een schriftelijke
aanmaning waarin de nalatige partij verzocht wordt de inbreuk te corrigeren of te
beëindigen binnen 30 dagen na ontvangst.

ARTIKEL 9 : TOEPASSELIJK RECHT EN BBVOEGDE RECHTBANK.
De overeenkomst wordt beheerst volgens het Belgisch recht. De rechtbanken van
het arrondissement Brussel zijn exclusief om kennis te nemen van geschillen die
tussen partijen zouden ontstaan.
Deze overeenkomst is getekend te Herne in vier exemplaren op 26 november 2009.
Een exemplaar is bestemd voor de gemeente Herne, een exemplaar is bestemd voor
het dierenasiel Groot-Ninove, een derde exemplaar zal door het dierenasiel GrootNinove ter beschikking gehouden worden voor het Ministerie van Middenstand en
Landbouw en een vierde exemplaar is bestemd voor de lokale politie Pajottenland.
De gemeente Herne en het dierenasiel Groot-Ninove erkennen een exemplaar
ontvangen te hebben.

6. Intergemeentelijke Preventiemedewerker Drugs en Alcohol
Pajottenland
* Oprichting interlokale vereniging
* Toetredingsbesluit – Goedkeuring
* Beheerscomité – Aanduiding leden
Oprichting interlokale vereniging
Gelet op de respectievelijke toetredingsbesluiten tot de intergemeentelijke
preventiedienst Drugs en Alcohol Pajottenland van de gemeenten van de politiezone
Pajottenland (Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik en Pepingen) en inzonder
dit van de gemeente Herne in zitting van de gemeenteraad dd.25 november 2009
onder agendapunt 6;
Gelet de akkoordbevinding tussen de gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik, Herne,
Lennik en Pepingen over de resterende kostenverdeling voor de deelnemende
gemeenten in zitting van het Politiecollege dd. 27/08/2008;
Overwegende dat om in aanmerking te komen voor de provinciale subsidiëring ad
hoc een interlokale vereniging dient opgericht;
Op voordracht van het College van Burgemeester en Schepenen;
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen

Artikel 1:
Toe te treden tot de interlokale vereniging ‘Intergemeentelijke Preventiemedewerker
Drugs en Alcohol Pajottenland”, zoals vermeld in bijgaande akte.
Artikel 2:
Afschrift van huidig besluit te laten geworden aan:
- de toezichthoudende overheid;
- de gemeente Gooik als beherende gemeente;
- de Provincie Vlaams-Brabant - dienst Welzijn en Gezondheid;
- de gemeenteontvanger als bijzonder rekenplichtige;
- de politiezone Pajottenland;
- de gemeenten Bever, Galmaarden, Lennik en Pepingen als overige deelnemende
gemeenten.

Toetredingsbesluit – Goedkeuring
De raad,
Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 (B.S., 31/08/2005), inzonderheid art.
253.
Gelet op het decreet van 06/07/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
(B.S., 31/10/2001);
Gelet het besluit van de provincieraad dd. 03/06/2008 betreffende de subsidiëring
van intergemeentelijke samenwerking in het kader van een alcohol- en
drugpreventiebeleid waarbij voor de zes gemeenten van de politiezone Pajottenland
(Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik en Pepingen) een subsidie wordt
voorzien van 0,60 euro per inwoner;
Gelet de besluiten van de stuurgroep dd. 16/06/2008 van het proefproject
“Intergemeentelijke preventiemedewerker drugs en alcohol” van de gemeenten
Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen;
Gelet de akkoordbevinding tussen de gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik, Herne,
Lennik en Pepingen over de resterende kostenverdeling voor de deelnemende
gemeenten in zitting van het Politiecollege dd. 27/08/2008;
Gelet de eerdere besprekingen in het Politiecollege en in de stuurgroep van het
intergemeentelijk proefproject dd. 16/06/2008;
Overwegende de gunstige evaluatie van het proefproject “intergemeentelijke
preventiemedewerker drugs en alcohol” voor de gemeenten Bever, Galmaarden,
Gooik, Herne, Lennik en Pepingen vanaf 01/10/2007 tot op heden door de
Stuurgroep;
Overwegende de noodzaak en de gunstige voorwaarden mede door het
desbetreffend subsidiereglement van de Provincie Vlaams-Brabant te kunnen blijven
beschikken over een gemeenschappelijke preventiemedewerker voor alcohol en
drugs voor het geheel van voornoemde gemeenten;

Op voordracht van het college van Burgemeester en Schepenen;

BESLUIT : eenparigheid van stemmen
Artikel 1:
Toe te treden tot de intergemeentelijke preventiedienst Pajottenland voor drugs en
alcohol voor de deelnemende gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik
en Pepingen van de politiezone Pajottenland.
Artikel 2:
De gemeente Gooik aan te stellen als beherende gemeente.
Artikel 3:
Akkoord te gaan de gemeente Gooik te machtigen voor de indiening van de
gezamelijke subsidieaanvraag bij het provinciebestuur.

Beheerscomité – Aanduiding leden
Gelet het besluit van de gemeenteraad in zitting van heden onder agendapunt 6
houdende toetreding tot de interlokale vereniging “Intergemeentelijke
Preventiemedewerker Drugs en Alcohol Pajottenland”;
Gelet het besluit van de gemeenteraad in zitting van heden onder agendapunt 6
houdende de oprichting van de interlokale vereniging “Intergemeentelijke
Preventiemedewerker Drugs en Alcohol Pajottenland”;
Gelet dat in voornoemd oprichtingsbesluit met bijhorende statuten in art. 10 en 11
bepaald wordt dat alle deelnemende leden in het Beheerscomité recht hebben op
één bestuursmandaat en dat dit bestuursmandaat dient waargenomen te worden
door gemeenteraadsleden, burgemeester of schepenen, daartoe aangeduid door de
gemeenteraad;
Overwegende derhalve dat de gemeenteraad één effectief en één plaatsvervangend
lid dient aan te duiden als lid van het Beheerscomité;
Op voordracht van het College van Burgemeester en Schepenen;

BESLUIT: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1:
Burgemeester Kris Poelaert aan te duiden als effectief lid en Eerste Schepen Marc
Bombaert als plaatsvervangend lid voor het Beheerscomité van de
Intergemeentelijke Preventiemedewerker Drugs en Alcohol Pajottenland.

Artikel 2:
Afschrift van huidig besluit te laten geworden aan:
- de toezichthoudende overheid;
- de gemeente Gooik als beherende gemeente;
- de Provincie Vlaams-Brabant - dienst Welzijn en Gezondheid;
- de gemeenteontvanger als bijzonder rekenplichtige;
- de politiezone Pajottenland;
- de gemeenten Bever, Galmaarden, Lennik en Pepingen als overige deelnemende
gemeenten.
Artikel 3:
Akkoord te gaan met de verdeling van de resterende kosten van deze vorm van
intergemeentelijke samenwerking tussen de deelnemende gemeenten zoals tussen
partijen overeengekomen in zitting van het Politiecollege dd. 27/08/2008 zijnde
dezelfde verdeelsleutel als voor de politiezone met als percentages:
Bever:
4,42 %
Galmaarden:19,97 %
Gooik:
21,99 %
Herne:
17,72 %
Lennik:
24,57 %
Pepingen: 11,32 %
Artikel 4:
Afschrift van huidig besluit te laten geworden aan:
- de toezichthoudende overheid;
- de gemeente Gooik als beherende gemeente;
- de Provincie Vlaams-Brabant - dienst Welzijn en Gezondheid;
- de gemeenteontvanger als bijzonder rekenplichtige;
- de politiezone Pajottenland;
- de gemeenten Bever, Galmaarden, Lennik en Pepingen als overige deelnemende
gemeenten.

7. Herne Solidair
Projectsubsidies
- Project Sri Lanka
- Support Ghana
Gelet op het verzoek van Support Ghana en het Project Sri Lanka (Mira Hubo en
Freija Luchtens) en tot het verkrijgen van een subsidie in het kader van
ontwikkelingssamenwerking;
Gelet op het gunstig advies van de adviesraad Herne Solidair dd. 26 november 2009;
Gehoord het verslag van de Burgemeester, Kris Poelaert;
Gelet op de desbetreffende artikelen van het gemeentedecreet;

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
Aan het Project Sri Lanka en aan Support Ghana beide een projectsubsidie toe te
kennen van €250,00.
Artikel 2 :
Deze beslissing zal voor verder gevolg worden overgemaakt aan de gewestelijke
ontvanger.
Artikel 3 :
Deze beslissing is onderworpen aan §1 van artikel 252 van het Gemeentedecreet
van 15 juli 2005.

NAMENS DE GEMEENTERAAD
I.O. de Gemeentesecretaris,
De Burgemeester-Voorzitter,

L. DENEYER (get.)

K. POELAERT (get.)

