PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE 1540 HERNE

Zitting van 28 maart 2007
Aanwezig

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

Na de opening van de zitting vraagt de voorzitter de goedkeuring van het verslag van
de gemeenteraadszitting van 28 februari 2007.
Dit verslag wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.
De voorzitter vraagt tevens om de volgende punten aan de agenda toe te voegen :
• Aanduiding van een kandidaat-lid met raadgevende stem in de
intercommunale Intergas.
• Toelichting van Thierry Deblander
Dit wordt met eenparigheid van stemmen aanvaard.

1. Delegatie van de gemeenteraad aan het College van
Burgemeester en Schepenen voor het voeren van de
gunningsprocedure met betrekking tot de investeringen, die
in het budget 2007 nominatim zijn opgenomen.
Toepassing artikel 57, §3,6° van het gemeentedecree t.
Gelet op artikel 58, §3,6° van het Gemeentedecreet, waarbij de gemeenteraad
delegatie van bevoegdheden kan verlenen aan het College van Burgemeester en
Schepenen inzake vaststelling van de wijze van gunning en de voorwaarden van
overheidsopdrachten als de opdracht nominatief door de gemeenteraad in het
vastgestelde budget is opgenomen;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten;
Gelet op de artikelen 120 t.e.m. 122 van het uitvoeringsbesluit van 8 januari 1996, in
verband met de bijzondere bepalingen betreffende de onderhandelingsprocedure en
op het KB van 26 september 1996;
Gehoord het verslag van de gemeentesecretaris;

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
Delegatie van bevoegdheden te verlenen aan het College van Burgemeester en
Schepenen voor het voeren van de gunningsprocedure met betrekking tot de
investeringen, die in het budget 2007 nominatum zijn opgenomen.
Artikel 2 :
Deze beslissing is onderworpen aan het gemeentedecreet van 15 juli 2005.

2. Kerkfabriek Sint-Pieter te Sint-Pieters-Kapelle
Rekening 2006
Advies
De gemeenteraad brengt een gunstig advies uit met eenparigheid van stemmen
betreffende de rekening 2006.

Balans
Ontvangsten
Uitgaven

€51698,09
€25094,59

Batig saldo

€26603,50

3. Kerkfabriek OLV Kokejane
Begrotingswijziging nr.1
Advies
De gemeenteraad brengt een gunstig advies uit met eenparigheid van stemmen
betreffende de begrotingswijziging nr.1 van de kerkfabriek OLV Kokejane.
Balans
Ontvangsten
Uitgaven

€46600,00
€46600,00

Batig saldo

€

0,00
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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 artikel 28 van het decreet van 28 april 1993
houdende regeling voor het Vlaams Gewest van het administratief toezicht op de
gemeenten.

5. Toekenning van een uitzonderlijke toelage aan De Marktrotters
ter gelegenheid van hun 25-jarig bestaan.
Goedkeuring
Gelet op het verzoek van De Marktrotters tot het verkrijgen van een buitengewone
toelage ter gelegenheid van hun 25-jarig bestaan;
Gelet op het gunstig advies van de sport- en cultuurraad dd. 22 januari 2007;
Gelet op de desbetreffende artikelen van het gemeentedecreet;
Gehoord het verslag van burgemeester, Kris Poelaert;
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
Aan De Marktrotters zal een buitengewone toelage worden toegekend van €375,00
ter gelegenheid van hun 25-jarig bestaan.
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Artikel 2 :
Deze beslissing zal voor passend gevolg worden overgemaakt aan de gewestelijke
ontvanger.
Artikel 3 :
Deze beslissing zal voor passend gevolg worden overgemaakt aan de
voogdijoverheid.

6. Uitbetaling van subsidies aan sport- en cultuurverenigingen
Goedkeuring
De gemeenteraad keurt met eenparigheid van stemmen de subsidies aan sport- en
cultuurverenigingen goed.

Subsidies Cultuur

punten
1

ATK Kokejane
Dansclub Pajottenboeketje
Heemkring SPK Ter Waerden
Hernia
Holveo
Katherne
Kokejane Leeft
Kon. Fanfare Sint-Pieters-Herleving
Kon. Kath. Harmonie 'met vreugd en deugd'
Koninklijke fanfare De Liberale Harmonie
Koninklijke fanfare De Ware Broeders
KVLV Herfelingen
KVLV Herne
KVLV Sint-Pieters-Kapelle
KWB Herne
Landelijke gilde Herfelingen
Landelijke gilde Herne
Landelijke gilde SPK
Legato Herne
Liberale bond gepensioneerden
Liberale culturele kring Uilenspiegel
Liberale vrouwen Herne
Muwoda
OKRA Herfelingen
OKRA Herne
Onze lieve vrouwe gilde Herne
Oudercomité Markevallei
Parochies Kokejane-Herfelingen
Sint Peeters Gulde Ter Waerden
Studieclub Herfelingen
VTB-VAB De Pajotten
WOSH Herne

1145
3200
647
280
1295
370
355
2115
1290
1835
2760
245
370
180
945
175
140 FF
430
1535
690
390
310
2700
1050
610
1540
185
0
1390
120 FF
645
585

Subsidies
0,1524
174
488
99
43
197
56
54
322
197
280
421
37
56
27
144
27
25
66
234
105
59
47
411
160
93
235
28
0
212
25
98
89

4

Ziekenzorg Herne
Ziekenzorg St-Niklaas Herfelingen
Totaal

550
440
30257

84
67
4660

Forfaitaire subsidies cultuur
Rode Kruis
Bloedgevers Herne
Bloedgevers Herfelingen
Jaarmarktcomité
Oudstrijders Herfelingen
Oudstrijders SPK
Oudstrijders Herne

185
185
185
372
70
70
70

Totaal forfaitaire subsidies cultuur

1137

Subsidies Sport

2005-2006
Punten
1

Subsidies
Bedrag
0,1524

Badmintonclub Herne
Dansclub Jong van Hart
De Jonge Balspelers Herne
Duivenbond de Jonge Vliegers
Duivenbond de Vrijheid
Fietsclub Draisineken
FC Herne
Gemelli boys
Hevas Herne
Judoclub Herne
Kaatsclub Herne Statie
Kaatsclub veteranen Kokejane
Karateclub Shotokan
Kon. Kleine Balspelers Kokejane
Markspurters
Marktrotters Herne
Marktruiters Herne
Sint-Pieter-Spurters
Soccer boys
Speedo zwemclub Herne
Sportiva
T.C. Rasbeekspurters
Turnclub 55+
Turnclub ouders
VK Bouwvrienden
WBE Ter Rijst
WC Smurfen
WTC Jong en oud Herne
WTC Oud en Jong Herne
ZVC Herne Sportief
ZVK De duvelkes
Totaal

15140
2050
4590
1290
2595
1500
9740
1360
650
1655
665
665
3950
3180
FORFAIT
1500
2455
FORFAIT
1015
495
1915
FORFAIT
70 FF
420
960
285
FORFAIT
1620
545
0
2310
45360

2307
312
700
197
395
229
1484
207
99
252
101
101
602
485
250
229
374
250
155
75
292
250
25
64
146
43
250
247
83
0
352
10556
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7. Gemeentelijke administratieve sancties
Aanstelling provinciale ambtenaren
Principiële beslissing
Goedkeuring
Gelet op het schrijven van de provincie Vlaams-Brabant betreffende het aanstellen
van 2 provinciale ambtenaren voor het opleggen van gemeentelijke administratieve
sancties;
Overwegende dat het huidige project afloopt op 1 oktober 2007;
Overwegende dat aan ons bestuur gevraagd werd naar de intentie, indien het project
verlengd wordt;
Gelet op de desbetreffende artikelen van het gemeentedecreet;
Gehoord het verslag van de gemeentesecretaris;

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1:
Gaat akkoord om in de verlenging van het project tot het aanstellen van provinciale
ambtenaren voor het opleggen van gemeentelijke administratieve sancties, in te
stappen.
Artikel 2 :
Deze beslissing zal aan de bevoegde diensten van de provincie Vlaams-Brabant
worden overgemaakt voor passend gevolg.

8. Haviland
Adviescomité afvalbeleid
Aanduiden van een vertegenwoordiger van de gemeente.
Gelet op de beslissing van de intercommunale Haviland betreffende de oprichting
van een adviescomité afvalbeleid;
Overwegende dat dit comité adviezen zal uitbrengen aan de Raad van Bestuur van
de intercommunale Haviland betreffende de noden van de gemeenten inzake
afvalbeleid;
Overwegende dat ons bestuur één kandidaat dient af te vaardigen;
Gelet op het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
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Artikel 1 :
Dierickx Jean Marie wordt afgevaardigd als vertegenwoordiger van onze gemeente in
het adviescomité Afvalbeleid.
Artikel 2 :
Deze beslissing zal voor passend gevolg worden overgemaakt aan de
intercommunale Haviland.

9. Luminus
Levering van de elektrische energie aan de gemeente, het
OCMW en de kerkfabrieken. Opzeg van de contractuele
voorwaarden vanaf 1 juli 2007 – Wijziging van de opdracht
zoals gegund bij beslissing van het College van Burgemeester
en Schepenen van Lubbeek dd. 10 februari 2004 – Toepassing
van artikel 16 van de algemene aannemingsvoorwaarden “Het
aantonen van onverwachte en onvoorziene
omstandigheden…”
Gelet op artikel 43, §2, 11° van het Gemeentedecree t;
Gelet op de wet van 24 december 1993, vooral de artikelen 14 en 15, betreffende de
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken,
leveringen en diensten en de koninklijke besluiten van I januari 1996 en 26
september 1996 en bijlage, inzonderheid artikel 16 $ 2 van de Algemene
Aannemingsvoorwaarden;
Gelet op de wet van 1991-07-29 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op titel Vlll, hoofdstuk I van het Gemeentedecreet, houdende bestuurlijk
toezicht;
Gelet op het besluit van de Gemeenteraad betreffende de vaststelling van de
voorwaarden en de gunningwijze in verband met de opdracht van de Gemeente
Lubbeek - het ter beschikking stellen van de benodigde elektrische energie voor de
afnamepunten in midden- en laagspanning aan de provinciale instellingen,
gemeentelijke instellingen, O,C.M.W.'s, kerkfabrieken, en andere plaatselijke
instellingen in Vlaams-Brabant;
Gelet op het besluit van het college van 10/02/2004 waarbij aan de NV Luminus de
opdracht werd gegund voor de levering van elektriciteit, gebaseerd op de offerte van
NV Luminus van 21 augustus 2003;
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Gelet op het schrijven van SPE NV (merknaam Luminus) , dd. 7 februari 2007,
waarbij wordt voorgesteld om het leveringscontract te verlengen na 30 juni 2007 mits
een aanpassing van de indexformule;
Overwegende dat Luminus deze voorstellen steunt op artikel 16 $ 2 van het KB van
26 -09-1996;
Overwegende dat de opdracht werd gegund op basis van de energie-index ncp2 en
de consumentenindex Ne;
Dat de ncp2 index ophoudt te bestaan vanaf 31 december 2006 en de indexen niet
meer relevant zijn omdat zij het marktprijsniveau niet meer vertegenwoordigen;
Dat de energiecontracten die nu worden afgesloten refereren naar de ENDEX.BE;
Overwegende dat het marktprijsniveau sterk gestegen is;
Dat deze stijging blijkt uit de gegevens van de ENDEX ;
Dat op 21 augustus 2003 , de datum van de offerte van NV Luminus, de ENDEX
stond op 33,79 € per MWh;
Dat de ENDEX op 02 november 2006 stond op 66, 50 € per MWh;
Dat dit nagenoeg een verdubbeling is van de aankoopprijs voor elektriciteit;
Overwegende dat de ENDEX geklikt op 33,79 overeenstemt met het navolgende
eenheidstarief voor het huidige volledige contract:
-voor energie: 43,20 € per MWh
Overwegende dat de ENDEX geklikt op 66,50 overeenstemt met het navolgende
eenheidstarief voor het huidige volledige contract :
-voor energie : 53,02 € per MWh
Overwegende dat de ENDEX gestegen is met 97 %;
Overwegende dat het gemiddeld eenheidstarief voor de volledige levering gestegen
is:
-voor energie: 22,7 %o
Dat derhalve voor de leverancier de aankoop hoger ligt dan de verkoopprijs, zodat hij
met verlies levert;
Overwegende dat Luminus hierdoor een zeer belangrijk nadeel lijdt;
Overwegende dat, bij de gunning van de opdracht op 12 februari 2004, de
energiemarkt pas werd vrij gemaakt zodat er geen mogelijkheid was om de evolutie
van de energie-indexen correct in te schatten en dat de ENDEX toen nog geen
marktreferentie was;
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Dat Luminus de grote stijging niet kon voorzien en dit omstandigheden zijn waarop
Luminus geen vat heeft;
Overwegende dat de opdracht werd gegund voor één jaar met telkens één jaar
stilzwijgende verlenging tot maximum 10 jaar;
Dat Luminus een systeem heeft uitgewerkt dat tegemoetkomt aan de leveringseisen
van ongeveer 600 leverpunten en aan de boekhoudkundige procedures van de
steden & gemeenten, de lokale besturen, scholengemeenschappen en aan de aan
lokale besturen verwante verenigingen;
Overwegende dat de verantwoording voor het 'zeer belangrijk nadeel ' werd
opgebouwd op basis van de ENDEX.NL, dit bij gebreke aan
referentiepunten in de ENDEX.BË, die pas vanaf januari 2004 wordt gepubliceerd;
Dat beide indexen een gelijk verloop hebben,
Overwegende dat het huidige prijsvoorstel van Luminus steunt op de ENDEX.BE;
Dat de ENDEX,NL , geklikt op 66.50 overeenkomt met de ENDEX,BE, geklikt op
61.64;
Dat de voorstellen van Luminus, in haar schrijven van 7 februari 2007, conform zijn
aan de marktindex 'ENDEX.BE' en dat daartegenover een korting wordt bedongen;
Dat deze korting bedraagt voor de volledige levering:
-voor energie: 4,93 € per MWh, zijnde 11,4 %
Overwegende dat Luminus in haar schrijven van 20 februari 2007 een korting
formuleert die de theoretische opslag voor de wettelijk
aangepaste weekendtarieven neutraliseert, hetgeen neerkomt op een korting van
circa 4.000 euro voor het volledige contract voor de laagspanningsleverpunten met
een dubbel uurtarief, en dit voor het eerste halfjaar 2007;
Overwegende dat de voornoemde prijsvoorstellen resulteren in de prijsformule zoals
opgenomen in dit besluit;
Dat de gemeente belang heeft bij een herziening van het contract op deze basis
eerder dan de vastgelegde procedures volledig opnieuw te moeten uitbouwen;
Gehoord het verslag van de gemeentesecretaris;
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
De opdracht gegund aan de NV Luminus bij besluit van het College van
Burgemeester & Schepenen van Lubbeek dd. 10/02/2004, wordt gewijzigd als volgt:
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Het tariefvoorstel is:
Middenspanning.
o ( 1 ,476 x Endex )+ 5,74 €/ MWh
o ( 0,67 x Endex )+ 5,74€/ MWh
Tariefperiodes:
Normale uren: 7-22uur.
Stille uren : 22-7 uur.
Weekend: van zaterdag 7 uur tot zondag 22 uur.
Opmerkinq: Tijdens het weekend en op wettelijke feestdagen wordt aan hetzelfde
tarief gefactureerd als tijdens de stille uren.
Laagspanning.
o ( 1,489 x Endex )+ 5,20 €/ MWh
o (0,677 x Endex )+ 5,20 €/ MWh
Tariefperiodes:
Dag uren : 7-22uur.
Nacht uren : 22-7 uur.
Weekend : van zaterdag 7 uur tot zondag 22 uur.
Opmerkinq: Tijdens het weekend wordt aan hetzelfde tarief gefactureerd als tijdens
de nacht uren.
Openbare Verlichting.
o ( 0,796 x Endex )+ 7,70 €/ MWh
De Endex-notering zal als volgt worden vastgelegd:
- De leveringsprijzen voor het tweede semester ( Q3 en Q4) van het lopend
kalenderjaar worden steeds vastgeklikt, gebaseerd op de Endex België Base Load
die geklikt wordt in april (gemiddelde waarde van de noteringen voor de maand april).
- De leveringsprijzen voor het eerste semester ( Q1 en Q2) van het volgend
kalenderjaar worden vastgeklikt, gebaseerd op de Endex België Base Load die
geklikt wordt in oktober van het voorafgaand kalenderjaar (gemiddelde waarde van
de noteringen voor de maand oktober).

Artikel 2 :
Afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan Luminus, aan de gemeente
Lubbeek en aan de toezichthoudende overheid.
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10.

Havi-Gis in vereffening
Vertegenwoordiger Permanent Opvolgings-en
Begeleidingscomité GIS

Gelet op artikel 162 van de Grondwet;
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, in het bijzonder artikel 94, artikel 117 en artikel
120, § 2;
Gelet op titel VIII, hoofdstuk I, van het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 248,
§ 1, 1°, en artikel 249;
Gelet op het decreet van 2001-07-06 houdende de intergemeentelijke
samenwerking;
Gelet op het schrijven van het College van Vereffenaars van 2007-01-15;
Overwegende dat de gemeente deelnemer is van Havi-Gis in vereffening;
Overwegende dat het gemeentebestuur vertegenwoordigd is in de algemene
vergadering van Havi-Gis in vereffening;
Overwegende dat het college van vereffenaars krachtens artikel 187 van het
Wetboek van Vennootschappen en het besluit van de buitengewone algemene
vergadering van Havi-Gis dd. 12 juni 2006 de bevoegdheid heeft om de voorwaarden
van invereffeningstelling uit te voeren met inbegrip van de oprichting en de
samenstelling van het Permanent Opvolgings-en Begeleidingscomité GIS.
Overwegende dat in het kader van de invereffeningstelling het college van
vereffenaars aldus besloten heeft een permanent begeleidings-en opvolgingscomité
GIS op te richten, waarbij elk van de gemeenten-vennoten minstens één
vertegenwoordiger telt.
Overwegende dat het college van vereffenaars vastgesteld heeft, naar analogie met
artikel 12 van de statuten van Havi-Gis in vereffening en de bepalingen van het
decreet van 6 juni 2001 inzake de intergemeentelijke samenwerking, dat de
gemeente-vennoten alleen kandidaten voor het ambt van lid van het Permanent
Begeleidings-en Opvolgingscomité GIS kunnen voordragen die burgemeester of lid
van de gemeenteraad zijn.
Overwegende dat het college van vereffenaars van Havi-Gis beslist heeft om de
kandidaat-vertegenwoordiger die elke gemeente zal aanduiden om deel uit te maken
van het Permanent Begeleidings-en Opvolgingscomité GIS, eveneens aan te duiden
als lid van het Sectorcomité Vlaams-Brabant; Dat de buitengewone algemene
vergadering van WVEM die gehouden wordt op maandag 26 maart 2007, de leden
van het Sectorcomité Vlaams-Brabant, op voorstel van Havi-Gis, zal aanduiden.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na beraad;
11

Aangenomen met eenparigheid van stemmen;
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
Devriese Marie Louise wordt afgevaardigd om het gemeentebestuur te
vertegenwoordigen in het Permanent Opvolgings- en Begeleidingscomité GIS van
Havi-Gis in vereffening.
Artikel 2.
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar:
1°Havi-Gis in vereffening, voor kennisgeving;
2°de betrokkene, voor uitvoering.

11.

OCMW
Huishoudelijk reglement van de bestuursorganen van het
OCMW

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende het OCMW, inzonderheid
artikel 40;
Gelet op het feit dat het huishoudelijk reglement diende te worden aangepast aan de
hedendaagse noodwendigheden;
Gelet op de beslissing van de Raad van het OCMW dd. 12 maart 2007 waarbij het
huishoudelijk reglement van de bestuursorganen van het OCMW werd goedgekeurd;
Gehoord het verslag van de OCMW-voorzitter, Ricour Carina;
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
Het huishoudelijk reglement van de bestuursorganen van het OCMW goed te keuren.
Artikel 2 :
Deze beslissing zal voor passend gevolg worden overgemaakt aan het OCMW.
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12.
Verkiezing van de leden van de raad voor
maatschappelijk welzijn.
Geldigverklaring door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen
Vlaams-Brabant.
De burgemeester geeft lezing van de geldigverklaring door de Raad voor
Verkiezingsbetwistingen Vlaams-Brabant van de verkiezing van de leden van de
raad voor maatschappelijk welzijn.

13.
Reglementering met betrekking tot de brandveiligheid in
de horecazaken.
Aanpassing.
Goedkeuring
Keurt met eenparigheid van stemmen de aanpassing aan de reglementering met
betrekking tot de brandveiligheid in de horecazaken goed.
De aanpaste reglementering volgt hierna :
REGLEMENTERING MET BETREKKING TOT DE
BRANDVEILIGHEID IN DE HORECAZAKEN
0. ALGEMEEN
0.1. Doel
Deze reglementering bepaalt de minimale eisen waaraan de opvatting, de bouw en
de inrichting van horecazaken moeten voldoen om:
a) het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
b) de veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
c) preventief het ingrijpen van de brandweer te vergemakkelijken

0.2. Toepassingsgebied
Deze reglementering is van toepassing op alle horecazaken welke permanent
uitgerust zijn met stoelen en/of tafels, dit om de bezoekers toe te laten tot
consummatie van eten of drinken.
Onder horecazaken worden verstaan: zalen, restaurants, feestzalen, parochiezalen,
kantines, drankgelegenheden, cafés, verbruikszalen, tavernen, frituren,
dansgelegenheden, enz...
Onverminderd de voorschriften van andere reglementeringen die van toepassing
kunnen zijn, zijn de bepalingen van dit reglement van toepassing op alle gebouwen,
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lokalen of plaatsen waar het publiek kosteloos, tegen betaling of op vertoon van een
lidkaart toegang heeft.
Deze gebouwen, lokalen of plaatsen worden hierna aangeduid met de term "de
horecazaak".
Deze bepalingen zijn echter niet van toepassing op de instellingen van tijdelijke aard
zoals kermisinrichtingen, tenten, e.d.

0.3. Terminologie
0.3.1.
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
“basisnormen”:

het koninklijke besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de
basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan
de nieuwe gebouwen moeten voldoen, en haar latere
wijzigingen.

“netto-oppervlakte”:
de oppervlakte die beschikbaar is voor de aanwezige
personen, verminderd met de oppervlakte van vast meubilair, vestiaires
en sanitair.
“stappenplan”:

het stappenplan bevat een voorstel van de exploitant tot
regularisatie van de vastgestelde gebreken. De exploitant dient
zelf bouwtechnisch verantwoorde termijnen tot uitvoering van de
noodzakelijke aanpassingswerken voor te stellen.
Dit stappenplan dient goedgekeurd door de bevoegde
brandweerdienst en de opvolgingscommissie.

"opvolgingscommissie": orgaan dat instaat voor de goedkeuring en de opvolging van
het stappenplan en dat advies geeft bij het verkrijgen van
afwijkingen. De samenstelling en werking van de
opvolgingscommissie wordt bepaald door de gemeenteraad.
Een brandweerofficier-preventionist van de bevoegde
brandweerdienst maakt ambtshalve deel uit van de
opvolgingscommissie.
Andere zetelende leden kunnen zijn:
- vertegenwoordigers van de betrokken stad of gemeente
(voorzitter, secretaris, milieudienst, politie,
gezondheidsdienst, urbanisatiedienst, ...);
- vertegenwoordigers van de horeca of
middenstandsorganisatie van de betrokken stad of
gemeente.
0.3.2. Voor de overige terminologie wordt verwezen naar bijlage 1 bij de
basisnormen.
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0.4. Reactie bij brand van de materialen
Voor de beproevingsmethoden en de classificatie van de reactie bij brand van de
materialen wordt verwezen naar bijlage 5 bij de basisnormen.

0.4.1. Wanden van de lokalen.
De bekledingen van de wanden moeten voldoen aan de classificatie opgenomen in
onderstaande tabel:
Vloerbekledingen

Bekleding van
verticale wanden

Plafonds en valse
plafonds

A1

A1

A1

A3

A2

A2

A3

A3

A2

Lokaal
Technische lokalen +
stookplaatsen +
keukens
Evacuatiewegen +
publiek toegankelijke
lokalen
Gebouwen met één
bouwlaag

0.4.2. Meubilair
De bekledingen van het meubilair hebben een minimale classificatie A2.
0.4.3. Versieringen
Alle aangebrachte versieringen mogen geen bijzonder risico voor de
(brand)veiligheid met zich mee brengen.
0.5. Bepaling van het aantal toegelaten personen
Het aantal toegelaten personen wordt bepaald aan de hand van volgende criteria:
- de netto-oppervlakte;
- het aantal uitgangen;
- de nuttige breedte van uitgangen en evacuatiewegen.
0.5.1. Op basis van de netto-oppervlakte:
Het aantal toegelaten personen bedraagt 1,4 per m2 netto-oppervlakte. Dit aantal
wordt naar het juist hoger geheel getal afgerond.
In horecazaken waar het aantal toegelaten personen nauwkeurig kan bepaald
worden op basis van het meubilair, wordt het aantal toegelaten personen
gelijkgesteld met het aantal zitplaatsen.
0.5.2. Op basis van het aantal uitgangen:
Het aantal toegelaten personen is kleiner of gelijk aan de bezetting die, in
overeenstemming met punt 2.2.1. van dit reglement, overeenstemt met het aantal
uitgangen.
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0.5.3. Op basis van de vereiste nuttige breedte van uitgangen en
evacuatiewegen:
Het aantal toegelaten personen is kleiner of gelijk aan het aantal personen dat, in
overeenstemming met punt 5.6. van bijlage 1 van de basisnormen, overeenstemt met
de vereiste nuttige breedte van de uitgangen en evacuatiewegen.
De nuttige breedte van een uitgang of evacuatieweg bedraagt minimaal 0,80 m.
In horecazaken die slechts beschikken over één uitgang met een nuttige breedte
kleiner dan 1,20 m, bedraagt het aantal toegelaten personen 80.
0.5.4.
Het kleinste getal uit voorgaande berekeningen wordt aangenomen als het aantal
toegelaten personen.
0.6. Procedure
Bij elke wijziging van exploitatie of exploitant, bij transformatie- of renovatiewerken,
vernieuwing van de binneninrichting, bij wijziging van de netto-oppervlakte, bij
bestemmingswijziging en bij elke wijziging die de brandveiligheid kan beïnvloeden,
dient voorafgaandelijk een brandveiligheidsverslag aangevraagd bij de
Burgemeester.
Het openhouden, openen of heropenen van horecazaken vermeld onder artikel 0.2
van deze reglementering is onderworpen aan een exploitatievergunning af te leveren
door de burgemeester, na advies van de brandweer. Deze toelating is steeds
herzienbaar.
1. INPLANTING EN TOEGANGSWEGEN
De toegangswegen worden bepaald in akkoord met de brandweer.
Bijgebouwen, uitspringende daken, luifels, uitkragende delen of andere dergelijke
toevoegingen zijn enkel toegelaten indien daardoor noch de evacuatie, noch de
veiligheid van de personen, noch de actie van de brandweer in het gedrang komen.
2. COMPARTIMENTERING EN EVACUATIE
2.1. Algemeen principe
De horecazaak dient gecompartimenteerd te zijn van woongedeelten met
overnachtingsmogelijk-heden, ongeacht of deze in gebruik zijn door de uitbater en/of
door derden.
De hoogte van een compartiment stemt overeen met de hoogte van één bouwlaag.
De volgende uitzondering is nochtans toegestaan: een compartiment mag zich
uitstrekken over twee boven elkaar gelegen bouwlagen met een
binnenverbindingstrap (duplex), indien de gecumuleerde oppervlakte van die
bouwlagen niet groter is dan 2 500 m2.
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2.2. Evacuatie van de compartimenten
2.2.1. Aantal uitgangen
Elk compartiment heeft minimum:
- één uitgang indien de bezetting minder dan 100 personen bedraagt;
- twee uitgangen indien de bezetting 100 of meer dan 100 en minder dan 500
personen bedraagt;
- 2 + n uitgangen waarbij "n" het gehele getal is onmiddellijk groter dan de deling
door 1000 van de maximale bezetting van het compartiment, indien de bezetting
500 of meer dan 500 personen bedraagt.
Het minimum aantal uitgangen kan door de brandweer verhoogd worden in functie
van de bezetting en de configuratie van de lokalen.
Het aantal uitgangen van bouwlagen en lokalen wordt bepaald zoals voor de
compartimenten.
Indien een deel van het gebouw waarin de horecazaak is gelegen gebruikt wordt als
privé lokalen voor de exploitant mag een uitgang van de horecazaak ook dienst doen
als uitgang van dit privé gedeelte.
Indien een deel van het gebouw waarin de horecazaak is gelegen gebruikt wordt als
privé lokalen voor derden, is voor dit gedeelte een afzonderlijke uitgang vereist.
2.2.2. De uitgangen
De uitgangen zijn zoveel als mogelijk gelegen in tegenovergestelde zones van het
compartiment. De evacuatiewegen leiden naar een veilige ruimte.
3. VOORSCHRIFTEN VOOR SOMMIGE BOUWELEMENTEN
3.1. Doorvoeringen door wanden
Het doorvoeren van leidingen doorheen wanden mag de vereiste weerstand tegen
brand van de bouwelementen niet nadelig beïnvloeden

3.2. Structurele elementen
De structurele elementen dienen te voldoen aan onderstaande tabel:

aantal bouwlagen
1
2
>2

bovengrondse
structuur
stabiliteit ½ h
Rf ½ h
Rf 1 h

structuur van het gebouw
dakstructuur
ondergrondse structuur
**
stabiliteit ½ h
Rf 1 h
Rf ½ h*
Rf 1 h
Rf ½ h*
Rf 1 h

* Dit voorschrift is niet van toepassing indien het dak aan de binnenkant beschermd
is door een bouwelement met weerstand tegen brand ½ h.
** Met inbegrip van de vloer van het laagste evacuatieniveau.
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De brandweer kan bijkomende eisen stellen aan de weerstand tegen brand van de
structurele elementen.
3.3. Plafonds en valse plafonds
3.3.1. In de evacuatiewegen en in de voor het publiek toegankelijke lokalen hebben
de valse plafonds een stabiliteit bij brand van ½ h.
3.3.2. De ruimte tussen het plafond en het valse plafond wordt onderbroken door de
verlenging van alle verticale wanden die ten minste een weerstand tegen brand ½ h
bezitten.
4. VOORSCHRIFTEN INZAKE CONSTRUCTIE VAN COMPARTIMENTEN EN
EVACUATIEWEGEN
4.1. Compartimenten
De wanden tussen compartimenten hebben ten minste de brandweerstand van de
structurele elementen met een minimum van ½ h.
4.2. Evacuatiewegen
4.2.1.
De binnenwanden van de evacuatiewegen hebben minstens de weerstand tegen
brand van de structurele elementen.
Hun buitenwanden mogen beglaasd zijn indien deze beglaasde delen minimum 1 m
verwijderd zijn van beglaasde delen van andere buitenwanden.
4.2.2. Trappenhuizen
De trappenhuizen moeten toegang geven tot een evacuatieniveau.
Op een evacuatieniveau leidt iedere trap naar buiten, hetzij rechtstreeks, hetzij via
een evacuatieweg die beantwoordt aan de voorschriften van 4.3.
4.2.3. Trappen
De trappen hebben de volgende kenmerken:
1. evenals de overlopen hebben zij een stabiliteit bij brand van ½ h of dezelfde
opvatting van constructie als een betonplaat met een weerstand tegen brand ½ h;
2. zij zijn aan beide zijden uitgerust met leuningen. Voor de trappen met een nuttige
breedte, kleiner dan 1,20 m, is één leuning voldoende, voor zover er geen gevaar
is voor het vallen;
3. de aantrede van de treden is in elk punt ten minste 0,20 m;
4. de optrede van de treden mag niet meer dan 0,18 m bedragen;
5. hun helling mag niet meer dan 75 % bedragen (maximaal hellingshoek 37°);
6. zij zijn van het “rechte” type, maar “wenteltrappen” worden toegestaan zo ze
verdreven treden bezitten en zo hun treden, naast de vereisten van voorgaande
punten 1, 2, 4 en 5, ten minste 0,24 m aantrede hebben op de looplijn.
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4.3. Evacuatiewegen en vluchtterrassen
De lengte van doodlopende evacuatiewegen mag niet meer dan 15 m bedragen.
De deuren op de evacuatiewegen mogen geen vergrendeling bezitten die de
evacuatie kan belemmeren.
De af te leggen afstand van op elk punt van de horecazaak tot aan de dichtstbijzijnde
uitgang bedraagt maximaal:
- 20 m indien er maar één uitgang is;
- 25 m indien er 2 of meerdere uitgangen zijn.
De uitgangen zijn zoveel als mogelijk gelegen in tegenovergestelde zones van het
compartiment. De evacuatiewegen leiden naar een veilige ruimte.
Worden als veilige ruimten beschouwd: een ander compartiment, of in open lucht
indien minstens 6 m verwijderd van het gebouw en in verhouding tot de hoeveelheid
gebruikers van deze weg. Voor de berekening van deze veilige ruimte zal men
rekening houden met de volledige maximale capaciteit van de horeca-inrichting en 2
personen per m².

Op een evacuatieniveau mogen geen uitstalramen van bouwdelen met een
commerciële functie, die geen weerstand tegen brand van ½ h hebben, uitgeven op
de evacuatieweg die de uitgangen van andere bouwdelen verbindt met de openbare
weg, met uitzondering van de laatste 3 m van deze evacuatieweg.
De evacuatiewegen en uitgangen mogen geen voorwerpen bevatten die de
evacuatie kunnen belemmeren.
4.4. Draaizin van uitgangsdeuren
4.4.1.
De deuren moeten ofwel in beide richtingen ofwel in de richting van de uitgang
opendraaien.
Voor instellingen waarvan de capaciteit maximum 49 personen bedraagt, mag de
deur naar binnen draaien.
Voor instellingen met een capaciteit van meer dan 49 en minder dan 100 personen
moet ten minste één uitgangsdeur in beide richtingen ofwel in de richting van de
uitgang opendraaien.
Voor instellingen met een capaciteit vanaf 100 personen moeten alle uitgangsdeuren
in beide richtingen ofwel in de richting van de uitgang opendraaien.
4.4.2.
Draaideuren, draaipaaltjes en manueel bediende schuifdeuren zijn als uitgang niet
toegelaten.
De vleugels van glazen deuren moeten een merkteken dragen dat volstaat om zich
rekenschap te geven van hun aanwezigheid.
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4.4.3.
Elke deur met automatische sluitinrichting die niet gemakkelijk met de hand kan
worden geopend, moet uitgerust zijn met een veiligheidsapparaat dat de deur
automatisch op volle breedte opent wanneer de energiebron, die de deur in werking
stelt, uitvalt.

4.5. Signalisatie
De aanduiding van de uitgangen en nooduitgangen dient te voldoen aan de “Codex
over het welzijn op het werk”.
Deuren in overtal die niet voldoen aan de criteria van uitgang of nooduitgang dienen
aangeduid met de gepaste pictogrammen. Dit zijn geen groenwitte pictogrammen.
Deuren die niet leiden tot uitgangen krijgen de vermelding “GEEN UITGANG”.
5. CONSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN VOOR SOMMIGE LOKALEN EN
TECHNISCHE RUIMTEN
5.1. Technische lokalen en ruimten
5.1.1. Algemeen
Een technisch lokaal of een geheel van technische lokalen vormt een compartiment.
5.1.2. Verwarming en brandstof
5.1.2.1. Stookplaatsen
De stookplaats beschikt over een hoge- en lage verluchting.
Op een oliegestookte verwarmingsinstallatie dient een automatische blusinstallatie
aangebracht.
Bij een gasgestookte verwarmingsinstallatie dient steeds een buitenafsluiter
voorzien.
Er mag geen opslag zijn van brandbare materialen in een strook van 1 m rond de
stookinstallatie.
Indien de stookplaats gecompartimenteerd is door wanden met een brandweerstand
van minimum 1 h en door zelfsluitende deuren met een brandweerstand van ½ h,
dient geen automatische blusinstallatie voorzien te worden.
Verwarmingsinstallaties met een vermogen > 70kW, ongeacht de aard van de
brandstof, worden ondergebracht in stookplaatsen waarvan de opvatting en
uitvoering voldoen aan de voorschriften van de norm NBN B 61-001.
5.1.2.2. Lokale verbrandingstoestellen
De niet op elektriciteit werkende verwarmingstoestellen moeten aangesloten zij op
een schoorsteen.
Verplaatsbare verwarmingstoestellen voor stralingswarmte of houders met vloeibare
brandstoffen zijn niet toegelaten in de horecazaken.
5.1.2.3. Butaan- en propaangas in flessen
Butaan- en propaangas in flessen, evenals de lege gasflessen, moeten in de open
lucht worden ondergebracht.
De voedingsleidingen naar de verbruikstoestellen zijn vast.
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5.2. Keukens
Enkel keukens voorzien van een frituurtoestel dienen gescheiden van de andere
bouwdelen door wanden met een brandweerstand van 1 h en door (bij brand)
zelfsluitende deuren of luiken met een weerstand tegen brand van ½ h.
Deze keukens, met een vast frituurtoestel, dienen niet gecompartimenteerd ten
opzichte van de horecazaak indien elk frituurtoestel voorzien is van een vaste
automatische blusinstallatie die gekoppeld wordt aan een toestel dat de toevoer van
energie naar het frituurtoestel automatisch onderbreekt.
6. UITRUSTING VAN DE GEBOUWEN
6.1. Elektrische laagspanningsinstallaties voor drijfkracht, verlichting en
signalisatie
6.1.1. Zij voldoen aan de voorschriften van de geldende wettelijke en reglementaire
teksten, evenals aan het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI).

6.1.2. Veiligheidsverlichting
De evacuatiewegen, de vluchtterrassen, de overlopen van de trappenhuizen, de
liftkooien, de zalen of lokalen die toegankelijk zijn voor het publiek worden voorzien
van een veiligheidsverlichting.
Deze veiligheidsverlichting mag gevoed worden door de normale stroombron, maar
valt deze uit, dan moet de voeding geschieden door één of meer autonome
stroombronnen.
Autonome verlichtingstoestellen aangesloten op de kring die de betrokken normale
verlichting voedt, mogen eveneens gebruikt worden voor zover zij alle waarborgen
voor een goede werking bieden.

6.2. Installaties voor brandbaar gas verdeeld door leidingen
Deze installaties voldoen aan de reglementaire voorschriften en de regels van goed
vakmanschap.
6.3. Installaties voor melding en alarm
Deze installaties worden bepaald op advies van de bevoegde brandweerdienst.
6.3.1. Melding
Elke horecazaak moet voorzien zijn van een telefoontoestel met vermelding van de
oproepnummers van de hulpdiensten, evenals de naam, het adres en het
telefoonnummer van de horecazaak.
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6.3.2. Alarm
In horecazaken met een capaciteit vanaf 100 personen moet er een alarmsysteem
beschikbaar zijn, waarmee de aanwezigen er op een duidelijke wijze worden toe
aangezet de horecazaak zo spoedig mogelijk te verlaten.
Een alarmsysteem is eveneens verplicht indien er zich in het gebouw meerdere voor
het publiek toegankelijke lokalen bevinden die gelijktijdig in gebruik kunnen zijn.
6.4. Brandbestrijdingsmiddelen
6.4.1.
De brandweer bepaalt de aard en het aantal van de blusmiddelen
6.4.2.
Het personeel moet duidelijke instructies ontvangen hebben over de taakverdeling bij
brand en over het gebruik van de brandbestrijdingsmiddelen. Deze instructies dienen
vermeld in het veiligheidsregister.
6.4.3.
Het brandbestrijdingsmateriaal moet goed onderhouden worden, beschermd zijn
tegen vorst, doelmatig gesignaleerd, gemakkelijk bereikbaar en oordeelkundig
verdeeld. Het moet steeds onmiddellijk in werking kunnen gebracht worden.
6.5. Andere technische installaties (verluchting, R.W.A.-installaties, ... )
In functie van de risico's kan de bevoegde brandweerdienst bijkomende eisen
opleggen voor andere technische installaties.
7. ONDERHOUD EN PERIODIEKE CONTROLE
7.1. Onderhoud
De technische uitrustingen van de horecazaak, zoals dampkappen enz., moeten in
goede staat gehouden worden.
7.2. Periodieke controle
Volgende installaties moet de verantwoordelijke periodiek laten nazien, hetzij door
een bevoegde persoon (BP), hetzij door een bevoegde installateur (BI), hetzij door
een daartoe Externe Dienst voor Technische Controle (EDTC):
Installatie
Personenliften

controleorgaan
EDTC

Goederenliften

EDTC

CV en schouwen
Alarm *
Branddetectie *
Brandbestrijdingsmiddelen *
Individuele gasverwarmingstoestellen *

BI/BP
BI/BP
BI/BP
BI/BP
BI/BP

periodiciteit
zie reglementering ter
zake
zie reglementering ter
zake
jaarlijks
jaarlijks
jaarlijks
jaarlijks
jaarlijks

22

Gasinstallatie *
Laagspanning *
Veiligheidsverlichting
Veiligheidsverlichting
Hoogspanning behorende tot de zaak

BI/BP
EDTC
BI/BP
EDTC
EDTC

5 jaarlijks
5 jaarlijks
jaarlijks
5 jaarlijks
jaarlijks

Installaties aangeduid met een “*” worden bovendien bij elke wijziging van exploitatie
of exploitant, bij transformatie- of renovatiewerken, vernieuwing van de
binneninrichting, bij wijziging van de netto-oppervlakte, bij bestemmingswijziging en
bij elke wijziging die de brandveiligheid kan beïnvloeden, aan een controle
onderworpen.
7.3. Veiligheidsregister
In elke horecazaak dient een veiligheidsregister ter inzage te liggen voor de
bevoegde personen. Dit register bevat informatie over veiligheidsvoorschriften en
vergunningen:
- exploitatievergunning;
- stappenplan;
- aantal toegelaten personen;
- verslagen van de periodieke controles;
- instructies bij brand;
- verzekeringspolis objectieve aansprakelijkheid in geval van brand en
ontploffing (indien van toepassing);
8. OVERGANGSBEPALINGEN (ter informatie)
Bij wijze van overgangsmaatregel kan de burgemeester voor bestaande inrichtingen
termijnen toestaan om de nodige aanpassingen uit te voeren.
De toegestane termijn zal, op het ogenblik van de inwerkingtreding van dit reglement,
beperkt blijven tot (datum), zijnde de einddatum van de algemene
overgangsbepalingen.
De termijnen van de overgangsbepalingen worden opgelegd door de brandweer. Zij
gebruikt de volgende leidraad:
•

drie maanden: opmerkingen met betrekking tot evacuatie zoals
veiligheids-verlichting, alarm en melding, detectie, uitgangen en
evacuatiewegen, pictogrammen, draagbare blustoestellen en hun
signalisatie, RWA-installaties, keuringen van elektrische installaties,
gasinstallaties en liften.

•

zes maanden: opmerkingen met betrekking tot de overige
blusmiddelen en hun signalisatie, toegankelijkheid van de brandweer.

•

twee jaar: opmerkingen met betrekking tot compartimentering, reactie
bij brand van materialen, brandweerstand van bouwelementen,
stabiliteit, en gebruikte materialen
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De aanpassingen mogen niet in strijd zijn met punten die door andere wets- of
verordenings-bepalingen geregeld worden. De brandweer kan rekening houden met
plaatselijke omstandigheden en strengere termijnen opleggen
9. AFWIJKINGEN
Onverminderd de bepalingen van het A.R.A.B. of andere wettelijke bepalingen, kan
de burgemeester, indien het onmogelijk is te voldoen aan één of meerdere vereisten
van deze reglementering, afwijkingen toestaan.
De vraag tot het bekomen van een afwijking, in te dienen bij de burgemeester, dient
duidelijk gemotiveerd te zijn. Gedetailleerde plannen, een verklarende nota en de
voorgestelde bijkomende veiligheidsmaatregelen, dienen bijgevoegd.
Alternatieve oplossingen moeten een veiligheidsniveau bieden dat tenminste gelijk is
aan het niveau vereist in de voorschriften.
Afwijkingen kunnen alleen toegestaan worden mits gunstig advies van de brandweer.
10. STRAFBEPALINGEN
Onverminderd de straffen van toepassing door andere wettelijke bepalingen worden
de straffen op overtredingen tegen bovenstaande reglementering bepaald door de
gemeenteraad.

Aanvulling van de dagorde
• Intergas
Buitengewone Algemene Vergadering op 30 maart 2007.
Aanduiding van een kandidaat-lid met raadgevende
stem.
De gemeenteraad,
Gelet op het feit dat de gemeente HERNE aangesloten is bij de opdrachthoudende
vereniging Intergas;
Gelet op de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Overwegende dat ingevolge artikel 57 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking een algemene vergadering dient te worden
bijeengeroepen binnen de eerste drie maanden van het jaar volgend op dat van de
verkiezingen waarbij tot een algehele vervanging van de raad van bestuur wordt
overgegaan, voorzover de raden van de deelnemende besturen die de voordracht
moeten doen, reeds in hun nieuwe samenstelling vergaderd hebben;
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Gelet op artikel 15.2 van de statuten van Intergas dat bepaalt dat elke gemeentelijke
deelnemer één kandidaat-bestuurder kan voordragen als lid van de raad van
bestuur;
Gelet op artikel 15.4 van de statuten van Intergas dat bepaalt dat aan de raad van
bestuur wordt deelgenomen door ten hoogste vijf rechtstreeks door de verschillende
gemeenten aangeduide afgevaardigden die lid zijn met raadgevende stem en dat
elke gemeente het recht heeft om maximum één afgevaardigde aan te duiden die
raadslid is en verkozen is op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt
van het college van burgemeester en schepenen of aangesteld is als voorzitter van
het OCMW (oppositieraadsleden)
Gelet op de uitnodigingsbrief van 1 februari 2007 van Intergas voor de buitengewone
algemene vergadering van 30 maart 2007;
Overwegende dat artikel 44, 3° alinea van het decre et van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking, bepaalt dat de benoemingsprocedure met de
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke
algemene vergadering;
Overwegende dat in toepassing van artikel 27.1 van de statuten van Intergas de
gemeente recht heeft op maximum twee afgevaardigden op de algemene
vergadering en dat de volmacht het aantal aandelen moet bepalen voor dewelke
iedere lasthebber aan de stemming zal deelnemen;
Overwegende dat de gemeente op de algemene vergadering van Intergas beschikt
over 10 stemmen;
Gaat over, bij geheime en afzonderlijke stemmingen tot de aanduiding van een
kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur van Intergas (eventueel) een
kandidaat-lid met raadgevende stem voor de raad van bestuur van Intergas en de
volmachtdrager(s) op de buitengewone algemene vergadering van 30 maart 2007
van de opdrachthoudende vereniging Intergas;

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
De punten vermeld op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van
30 maart 2007 goed te keuren.
Artikel 2 :
De heer Vandenneucker Lieven aan te duiden als kandidaat-bestuurder van Intergas.
De heer Cochez Nestor aan te duiden als kandidaat-lid met raadgevende stem voor
de raad van bestuur van Intergas.
Artikel 3 :
Mevrouw Devriese Marie Louise en mevrouw Ricour Carina aan te duiden als
volmachtdragers van de gemeente op de buitengewone algemene vergadering van
Intergas die zal plaatsvinden op 30 maart 2007 waarbij beide volmachtdragers
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eveneens plaatsvervanger van elkaar zijn.
Artikel 4 :
Bovengenoemde volmachtdrager(s) te mandateren om op de buitengewone
algemene vergadering van Intergas van 30 maart 2007 te handelen en te beslissen
conform de beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen over de punten
vermeld op de agenda.
Artikel 5 : Het College van Burgemeester en Schepenen te belasten met de
uitvoering van de hierbij genomen beslissing en deze over te maken aan de
toezichthoudende overheid en er kennis van te geven aan Riobra, Diestsesteenweg
126, 3210 Lubbeek t.a.v. de heer P. Bouwens.

• Aanvulling van de dagorde
Toelichting van Thierry Deblander
De heer Thierry Deblander geeft een uitgevoerde toelichting betreffende het stoppen
van de metingen in Herne van fijn stof.
Hij stelt de vraag of het bestuur een schrijven wil richten aan de VMM om opnieuw
een meetstation in onze gemeente te plaatsen.
De gemeenteraad gaat hiermee akkoord.

NAMENS DE GEMEENTERAAD
I.O. de Gemeentesecretaris,

De Burgemeester-Voorzitter,

L. DENEYER

K. POELAERT
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