PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE 1540 HERNE

Zitting van 23 mei 2007
Aanwezig

POELAERT Kris,
burgemeester-voorzitter
BOMBAERT Marc, VANDENNEUCKER Lieven,
DIERICKX Jean-Marie, RICOUR Carina,
schepenen;
COCHEZ Nestor, 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 verontschuldigt de voorzitter gemeenteraadsleden
Devriese Marie Louise en Deblander Thierry.
Hierop vraagt de voorzitter de goedkeuring van het verslag van de
gemeenteraadszitting van 24 mei 2007. Dit verslag wordt met eenparigheid van
stemmen goedgekeurd.

DIENST FINANCIËN
1. Belasting op telecommasten
Intrekking van de gemeenteraadsbeslissing dd. 19 december
2006
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2006 waarbij beslist werd
een belasting op telecommasten te heffen;
Gelet op de omzendbrief BB 2007/02 betreffende de gemeentebelasting op GSMmasten en op rechtspersonen;
Overwegende dat in deze omzendbrief duidelijk vermeld staat : “…de gemeenten
aangeraden worden om deze belasting in de toekomst niet meer te heffen en dat het
aangewezen is de nog lopende verordeningen in te trekken.”;
Gehoord het verslag van de gemeentesecretaris, Deneyer Luc;
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
De gemeenteraadsbeslissing dd. 19 december 2006 betreffende de belasting op de
telecommasten in te trekken.

Artikel 2 :
Deze beslissing zal voor passend gevolg worden overgemaakt aan de
toezichthoudende overheid en aan de gewestelijke ontvanger.

2. Project Ghana
Provisie van €250,00
Gelet op de vraag van mevr. Jacobs tot het bekomen van een provisie van €250,00
voor het project Ghana;
Gelet op het feit dat betrokkene met dit geld beeldjes wenst aan te kopen om deze
dan met winst te verkopen tijdens de jaarmarkt;
Gelet op het feit dat de winst van deze verkoop zal gestort worden aan het project
Ghana;
Gelet op het feit dat betrokkene het ter beschikking gestelde geld van de gemeente
terug zal storten;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Na beraadslaging;
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
Aan mevr. Jacobs Veerle een provisie toe te kennen van €250,00.
Artikel 2 :
Dit bedrag zal aan de gemeente terug worden gestort.
Artikel 3 :
Deze beslissing zal worden overgemaakt aan de gewestelijke ontvanger voor
passend gevolg.
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3. Inname van het openbaar domein
Vaststelling tarief
• Permanent terras : €125,00
Goedkeuring
Gelet op het nieuw gemeentedecreet, meer bepaald artikel 117;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Na beraadslaging;
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
Er wordt een gemeentelijke retributie gevestigd voor het plaatsen van permanente
terrassen op het openbaar domein.
Artikel 2 :
De retributie is verschuldigd door de persoon die het openbaar domein permanent in
gebruik neemt.
Artikel 3 :
De retributie wordt als volgt vastgesteld :
€125,00 per jaar voor een permanent terras.
Artikel 4 :
De retributie moet betaald worden bij het verkrijgen van de vergunning om het
openbaar domein in gebruik te nemen.
Artikel 5 :
Deze verordening wordt onverwijld aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING
4. Riobra
Jaarvergadering op 22 juni 2007.
Goedkeuring van de agenda
Aanduiden van de volmachtdragers.
De gemeenteraad,
Gelet op het feit dat de gemeente Herne aangesloten is bij de opdrachthoudende
vereniging Riobra;
Gelet op de uitnodigingsbrief van 4 mei 2007 van Riobra voor de jaarvergadering van
22 juni 2007 met agenda, documentatie en toelichting;
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Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
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 de gemeente recht heeft op maximum twee afgevaardigden op de
jaarvergadering van Riobra en dat de volmacht het aantal aandelen moet bepalen
voor dewelke iedere lasthebber aan de stemming zal deelnemen;
Overwegende dat de gemeente op de jaarvergadering van Riobra beschikt over
17.481 stemmen;
Gaat over, bij geheime en afzonderlijke stemmingen tot de aanduiding van twee
volmachtdragers op de jaarvergadering van Riobra;
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
De punten vermeld op de agenda van de jaarvergadering van 22 juni 2007 goed te
keuren.
Artikel 2 :
De jaarrekening 2005-2006 van Riobra goed te keuren.
Artikel 3
Kennis te nemen van het evaluatierapport 2005-2006 over de werking van
Riobra en van het financieel plan voor de periode 2007-2012 en de bestendiging van
de samenwerking goed te keuren.
Artikel 4 :
De heer Moonens Hugo en de heer De Vos Patrick, aan te duiden als
volmachtdragers van de gemeente op de jaarvergadering van Riobra die zal
plaatsvinden op 22 juni 2007 waarbij beide volmachtdragers eveneens
plaatsvervanger van elkaar zijn.
Artikel 5 :
Bovengenoemde volmachtdragers te mandateren om op de jaarvergadering van
Riobra van 22 juni 2007 te handelen en te beslissen conform de beslissing van de
gemeenteraad.
Artikel 6 :
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.
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5. Intergas
Jaarvergadering op 8 juni 2007.
Goedkeuring van de agenda.
Aanduiden van de volmachtdragers.
De gemeenteraad,
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging
Intergas;
Gelet op de brief van 16 februari 2007 van Intergas waarbij de memorie van
toelichting en de tekst van de voorgestelde statutenwijziging werden overgemaakt;
Gelet op de uitnodigingsbrief van 26 april 2007 van Intergas voor de jaarvergadering
van 9 juni 2006 met agenda en documentatie;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
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 jaarvergadering en
dat de volmacht het aantal aandelen moet bepalen voor dewelke iedere lasthebber
aan de stemming zal deelnemen;
Overwegende dat de gemeente op de jaarvergadering van Intergas beschikt over 10
stemmen;
Gaat over, bij geheime en afzonderlijke stemmingen tot de aanduiding van twee
volmachtdragers op de jaarvergadering van Intergas;

Besluit : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
De punten vermeld op de agenda van de jaarvergadering van 8 juni 2007 goed te
keuren.
Artikel 2 :
De jaarrekening 2006 van Intergas goed te keuren.
Artikel 3 :
De voorgestelde statutenwijziging goed te keuren.
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Artikel 4 :
Mevrouw Devriese Marie Louise en Mevrouw Ricour Carina, aan te duiden als
volmachtdragers van de gemeente op de jaarvergadering van Intergas die zal
plaatsvinden op 8 juni 2007 waarbij beide volmachtdragers eveneens
plaatsvervanger van elkaar zijn.
Artikel 5 :
Bovengenoemde volmachtdragers te mandateren om op de
jaarvergadering van Intergas van 8 juni 2007 te handelen en te beslissen conform de
beslissingen die door de gemeenteraad zijn.
Artikel 6 :
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 Intergas, Diestsesteenweg
126 3210 Lubbeek.

6. Havigis
Jaarvergadering op 18 juni 2007.
Aanduiden van één effectief en één plaatsvervangend
mandataris
Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van Havi-Gis om op 18 juni 2007 de
jaarvergadering bijeen te roepen;
Gelet op de oproepingsbrief voor de jaarvergadering van 7 mei 2007;
Gehoord het verslag van Kris Poelaert, burgemeester;
Gelet op de desbetreffende artikelen van de gemeentewet;
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
Beslist Patrick De Vos (effectief) en Bombaert Marc (plaatsvervanger) af te vaardigen
namens de gemeente Herne, om te stemmen tijdens de jaarvergadering op 18 juni
2007.
Artikel 2 :
Deze beslissing zal voor passend gevolg worden overgemaakt aan Havigis,
Noordkustlaan 10 te 1702 Dilbeek..
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DIENST ADMINISTRATIE
7. Gemeentehuis
Fotokopieën
Vaststelling tariefreglement
Goedkeuring
Gelet op het nieuw gemeentedecreet, meer bepaald artikel 117;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Na beraadslaging;
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
Er wordt een gemeentelijke retributie gevestigd voor het afleveren van fotokopieën
aan particulieren en verenigingen door het gemeentebestuur.
Artikel 2 :
De retributie is verschuldigd door de persoon/vereniging die de fotokopie vraagt.
Artikel 3 :
De retributie wordt als volgt vastgesteld :
Zwart-Wit : A4
€0,15
A3
€0,30
Kleur :

A4
A3

€1,00
€2,00

Artikel 4 :
De retributie moet betaald worden bij de aanvraag.
Artikel 5 :
Deze verordening wordt onverwijld aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.
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DIENST MILIEU
8. Opruiming zwerfvuil door particulieren
Geschenk
Goedkeuring
Gelet op het voorstel van Schepen voor Milieu, Jean Marie Dierickx, om aan de
particulieren die zwerfvuil ophalen een beloning te geven;
Gelet op het voorstel om deze zakken te laten aanbieden op het containerpark;
Gelet op het feit dat iedereen die een zak aanbiedt op het containerpark dient mee te
delen welke straat er proper gemaakt werd;
Gelet op het voorstel van het Schepencollege om aan iedere burger die 1 zak
zwerfvuil ophaalt 3 zakken restafval te schenken en aan iedere burger die 3 zakken
ophaalt 1 rol restafval te schenken;
Gelet op de desbetreffende bepalingen van de gemeentewet;
Gehoord het verslag van Schepen voor Milieu, Jean Marie Dierickx
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
Aan de burgers die zwerfvuil wensen op te halen zal een beloning gegeven worden
in de vorm van :
- 1 zak opgehaald zwerfvuil → 3 zakken restafval
- 3 zakken opgehaald zwerfvuil → 1 rol restafval
Artikel 2 :
De burgers zullen hun opgehaald zwerfvuil dienen af te geven op het containerpark.
Artikel 3 :
Deze beslissing zal voor passend gevolg worden overgemaakt aan de milieudienst
en aan de gewestelijke ontvanger.
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DIENST JEUGD
9. Aankoop van een skatetoestel voor het BAVO-centrum
Goedkeuren van de voorwaarden en vaststellen van de wijze
van gunnen.
Raming : €2180,00 (incl. BTW)
Wijze van gunnen : Onderhandse opdracht
Gelet op het voorstel van de jeugdconsulent tot de aankoop van een skate-toestel
voor het BAVO-Centrum te Herfelingen;
Gelet op de technische fiche die hierbij wordt voorzien;
Overwegende dat de nodige kredieten voor deze aankoop voorzien worden in de
buitengewone begroting 2007 onder artikel 764/744-51;
Gelet op de wetgeving betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van
werken, leveringen en diensten;
Gehoord het verslag van de burgemeester, Kris Poelaert;
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
Akkoord te gaan met de aankoop van een skate-toestel voor het BAVO-centrum,
rekening houdend met de technische fiche waarvan sprake hiervoor en die integraal
deel uitmaakt van deze beslissing.
Artikel 2:
De financiering zal geschieden via lening in de buitengewone begroting onder artikel
010/961-51.
Artikel 3 :
Deze opdracht, geraamd op €2180,00 (BTW incl.), onderhands te gunnen.
Artikel 4 :
Deze beslissing is onderworpen aan §1 van artikel 252 van het Gemeentedecreet
van 15 juli 2005.
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DIENST CULTUUR
10.
POB
Samenstelling beheersorgaan
Keurt met eenparigheid van stemmen de samenstelling van het beheersorgaan van
de POB goed.
Degroote Kris
Rendries 16
1540 HERNE

(CD&V-fractie)

Dero Sandra
Edingsesteenweg 30
1540 HERNE

(CD&V-fractie)

Devriese Marie-Louise
Romeinsebaan 28
1540 HERNE

(CD&V-fractie)

Polfliet Stijn
Aerebeekstraat 23
1540 Herne

(CD&V-fractie)

Deblander Clothilde
Geraardsbergsesteenweg 64
1540 HERNE

(VLD-SP-fractie)

Rotsaert Robert
Leenstraat 43
1540 HERNE

(VLD-SP-fractie)

Ost Julius
Edingsesteenweg 12
1540 HERNE

(H.O.L.V.E.O.)

Minnaert Frans
Grotestraat 63
1540 HERNE

(Hernia)

Van Imp Robert
Geraardsbergsestraat 82
1541 HERNE

(Katherne)

De Luyck Leen
Ninoofsesteenweg 1
1540 HERNE

(Bloesem)
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Lissens Viviane
Van Cauwenberghelaan 18B
1540 HERNE

(Regenboog)

Devroede Annie
Tembroek 2
1540 HERNE

(Markevallei)

Deherder Germa
Scherpstraat 45
1540 HERNE

(Bibliotheekgebruiker)

Godfroid Werner
Broeck 22
1547 Bever

(Voorzitter Cultuurraad Bever)
(met raadgevende stem)

DIENST SPORT
11.
Sporthal De Hernekouter
Aankoop van 3 klaptafels
Goedkeuren van de voorwaarden en vaststellen van de wijze
van gunnen.
Raming : €90,00
Wijze van gunnen : Onderhandse opdracht
Gelet op de vraag van de zaalvoetbalploegen die gebruik maken van de sporthal De
Hernekouter tot de aankoop van klaptafels voor de scheidsrechters;
Gelet op de technische fiche die hierbij wordt voorzien;
Overwegende dat de nodige kredieten voor deze aankoop voorzien worden in de
buitengewone begroting 2007 onder artikel 764-1/744-51;
Gelet op de wetgeving betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van
werken, leveringen en diensten;
Gehoord het verslag van de burgemeester, Kris Poelaert;

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
Akkoord te gaan met de aankoop van 3 klaptafels voor de sportzaal in De
Hernekouter, rekening houdend met de technische fiche waarvan sprake hiervoor en
die integraal deel uitmaakt van deze beslissing.
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Artikel 2:
De financiering zal geschieden via lening in de buitengewone begroting onder artikel
010/961-51.
Artikel 3 :
Deze opdracht, geraamd op €90,00, onderhands te gunnen.
Artikel 4 :
Deze beslissing is onderworpen aan §1 van artikel 252 van het Gemeentedecreet
van 15 juli 2005.

DIENST ONDERWIJS
12.
Gemeentelijke Basisschool Herfelingen
Vacantverklaring voor een vaste benoeming in een
wervingsambt.
Goedkeuring.
Gelet op de Nieuwe Grondwet, inzonderheid art. 145;
Gelet op het decreet van 27 maart 1991, houdende vaststelling van de rechtspositie
van sommige personeelsleden in het gesubsidieerd onderwijs;
Gelet op het Onderwijsdecreet XV, betreffende de maatregelen van de rechtspositie
onderwijspersoneel, waarbij vacantverklaringen van wervingsambten in het
basisonderwijs moeten worden meegedeeld tussen 15 april 2006 en 15 mei 2006;
Gelet op de omzendbrief 13CC/VB/ML, laatst gewijzigd op 29 juni 2005, betreffende
de procedure voor vaste benoeming, de voorwaarden en de mededeling aan het
Departement Onderwijs;
Overwegende dat op basis van de personeelstoestand op 15 april 2007, volgend
betrekkingen vacant worden verklaard :
Gemeentelijke Basisschool Herfelingen :
Kl.
6/24

Administratie
8/36

Kinderverzorgster Zorg
4/36
8/36

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
De hierboven vermelde vacantverklaringen voor vaste benoemingen in een
wervingsambt worden goedgekeurd.
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Artikel 2 :
Deze beslissing zal voor passend gevolg worden overgemaakt aan de Gemeentelijke
Basisschool Herfelingen en aan de Scholengemeenschap.

I.O. De Gemeentesecretaris

L. DENEYER

Namens de Gemeenteraad,
De Burgemeester-Voorzitter

K. POELAERT
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