PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE 1540 HERNE

Zitting van 7 februari 2008.
Aanwezig

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

Bij de opening verontschuldigt de voorzitter schepen Bombaert Marc en raadslid
Deblander Thierry.
Het verslag van de vorige gemeenteraadszitting werd niet doorgestuurd. Dit zal met
het volgende verslag worden overgemaakt aan de gemeenteraadsleden.
De gemeenteraad gaat met eenparigheid van stemmen akkoord om volgend punt op
de agenda te plaatsen :
• Gemeentehuis Herne
Vernieuwen buitenschrijnwerk
Goedkeuren van de voorwaarden en vaststellen van de wijze van gunnen.
Raming : 13.000,00 (excl.BTW)

DIENST FINANCIËN
1. Leningenpakket – Dienstjaar 2008
Vastlegging van de voorwaarden van de opdracht
Raming en keuze van de procedure
Lot 1 – Leningen op 5 jaar
Lot 2 – Leningen op 10 jaar
Lot 3 – Leningen op 15 jaar
Lot 4 – Leningen op 20 jaar
Lot 5 – Leningen op 30 jaar
Gelet op de wet van 24 december 1993 met betrekking tot de overheidsopdrachten
en tot bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, in voege tredend
op 01 mei 1997;
Gelet op het KB van 8 januari 1996 met betrekking tot de overheidsopdrachten voor
werken, leveringen en diensten en tot de concessies van openbare werken;
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Overwegende het leningenbesluit voor de financiering van de investering een
financiële dienst betreft in de brede zin volgens bijlage 2, A, 6b van de wet van 24
december 1993;
Overwegende dat het nodig is om een opdracht te geven met als voorwerp een
lening zoals beschreven in artikel 1;
Gehoord het verslag van de gemeentesecretaris, Deneyer Luc;
BESLUIT : met 13 stemmen voor (CD&V-fractie) en 2 onthoudingen (VLDfractie)
Artikel 1:
Er zal een opdracht gegeven worden met als voorwerp het afsluiten van een lening
voor de financiering van de hiernavolgende leningen alsook de bijhorende diensten.
Leningen op 5 jaar
Artikel der uitgaven
104/742/53
878/733/60
124/733/60
2007

Bestemming
Aankoop informatica
Uitbreiding kerkhof Herfelingen –
erelonen
Saneringswerken vredegerecht –
erelonen - fase 2

Bedrag
25.000
10.000

Bestemming
Aankoop uitrusting klepelmaaier, poort
aan de loods
Signalisatieproject
Aankoop sanitaire blok
Aanleg tennisplein Hernekouter
Aankoop uitrusting POB

Bedrag
65.000

Bestemming
Onderhoudswerken “Keystraat”
Onderhoudswerken “Druimerenstraat”
Onderhoudswerken
“Schepdaelstraat/deel”
Uitbreiding kerkhof Herfelingen
Verfraaiingswerken dorpskern
Saneringswerken vredegerecht – fase
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Ondergronds brengen van

Bedrag
150.000
175.000
175.000

Leningen op 10 jaar
Artikel der uitgaven
421/744/51
423/741/52
761/744/51
7642/721/54
767/744/51

60.000
12.500
25.000
10.000

Leningen op 15 jaar
Artikel der uitgaven
42113/732/60
42114/732/60
42115/732/60
878/721/54
930/725/60
124/724/51
2007
780/735/53

100.000
12.500
60.000
15.000
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2007
7901/633/51
2007

kabeldistributie
Restauratiewerken pastorie Herne –
toelage

23.250

Bestemming
Vernieuwen ramen gemeenteschool

Bedrag
50.000

Bestemming
Verbouwingswerken gemeentehuis –
fase 1
Installatie voorpost brandweer
studiekosten/erelonen
Kerkfabriek Herne : Toelagen
buitengewone investeringen
Kerkfabriek Sint-Pieters-Kapelle
Toelagen buitengewone investeringen
Kerkfabriek Herfelingen : Toelagen
buitengewone investeringen
Kerkfabriek Kokejane : Toelagen
buitengewone investeringen

Bedrag
250.000

Leningen op 20 jaar
Artikel der uitgaven
722/723/52

Leningen op 30 jaar
Artikel der uitgaven
104/723/51
351/633/51
7901/633/51
7902/633/51
7903/633/51
7904/633/51

50.000
26.500
24.400
25.000
15.000

Artikel 2 :
Het geraamd bedrag van de opdracht berekend conform het artikel 54 van het KB
van 8 januari 1996 bedraagt :
• voor de leningen op 5 jaar : €35.000
• voor de leningen op 10 jaar : €172.500
• voor de leningen op 15 jaar : €710.750
• voor de leningen op 20 jaar : €50.000
• voor de leningen op 30 jaar : €390.900
Artikel 3 :
De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gegund worden via een algemene
offerteaanvraag.
Artikel 4 :
De voorwaarden van de opdracht zijn bepaald in het bestek in bijlage van dit besluit.
Artikel 5 :
Afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de toezichthoudende
overheid.
Gemeenteraadslid Nestor Cochez verantwoordt de onthouding van de VLD-fractie
door te stellen dat er door het College van Burgemeester en Schepenen niet
voldoende uitleg wordt gegeven over de inhoud van de rubrieken.
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FINANCIEEL LUIK GEMEENTEDECREET
2. Intern controlesysteem
Toelichting door de gemeentesecretaris
De gemeentesecretaris geeft een uitgebreide toelichting betreffende de oprichting
van een intern controlesysteem.
Het systeem van interne controle is een geheel van maatregelen uitgebouwd
onder verantwoordelijkheid van het bestuur en het managementteam onder
leiding van de secretaris. Het zorgt ervoor dat de doelstellingen van de
organisatie met redelijke zekerheid worden gehaald en dit op een efficiënte en
effectieve manier.
De doelstellingen van interne controle zijn :
- Effectiviteit en efficiëntie
- Betrouwbaarheid van rapporteringen (financiële, management- én
operationele)
- Overeenstemming met wetgeving, regelgeving, reglementeringen en
regels.
Deze doelstellingen zullen worden bereikt door het beheersen van alle
mogelijke risico’s en door het continu optimaliseren van alle aangebrachte
opportuniteiten.

3. Samenstelling managementteam
Goedkeuring
De gemeenteraad,
Gelet op het gemeentedecreet dd. 15 juli 2005 en hersteldecreet dd. 2 juni 2006
waarbij bepaald wordt dat de gemeente dient te beschikken over een
managementteam dat minstens uit de financieel beheerder en gemeentesecretaris
dient te bestaan;
Gelet op het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
Het managementteam bestaat uit de financieel beheerder, Scheirlynck Johan en de
gemeentesecretaris, Luc Deneyer.
Artikel 2 :
Dit schrijven zal voor passend gevolg worden overgemaakt aan de toezichthoudende
overheid.
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4. Dagelijks bestuur
Definitie en opdrachten
Goedkeuring
De gemeenteraad,
Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet;
Gelet op artikel 43 §2,9°-12° van het gemeentedecre et;
Gelet op artikel 57, 63,5° van het gemeentedecreet;
Gelet op artikel 159, 160 en 162 van het gemeentedecreet;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 november 2006 betreffende de
inwerkingtreding van sommige bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005
en ter uitvoering van artikel 160 en 179 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Overwegende dat een soepel beheer vereist dat het College van Burgemeester en
Schepenen maximaal van de mogelijkheid gebruik kan maken om zelf de wijze van
gunning en de voorwaarden van opdrachten voor werken, leveringen en diensten te
bepalen;
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
Alle verrichtingen van het exploitatiebudget (gewone dienst) behoren tot het dagelijks
bestuur.
Artikel 2 :
Alle verrichtingen van minder dan €5.500 (excl. BTW) (oorspronkelijk
gunningsbedrag + bijkomende verrichtingen) van het investeringsbudget
(buitengewone dienst) behoren tot het dagelijks bestuur.
Artikel 3 :
Bijkomende uitgaven van het investeringsbudget die meer dan 10% bedragen van
het oorspronkelijk gunningsbedrag vallen niet onder de definitie dagelijks bestuur.
Artikel 4 :
Deze beslissing zal ter kennisgeving worden overgemaakt aan de toezichthoudende
overheid.

5. Vaststellen van de categorieën van verrichtingen van dagelijks
bestuur die zijn uitgesloten van visumverplichting (art.160
gemeentedecreet) (<€10.000,00)
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De gemeenteraad,
Overeenkomstig artikel 160 van het gemeentedecreet bepaalt de gemeenteraad de
nader voorwaarden waaronder de financieel beheerder zijn bevoegdheid inzake het
verlenen van een voorafgaand visum uitoefent;
Overwegend dat dit voorafgaand visum inhoudt dat de financieel beheerder de
wettigheid en de regelmatigheid onderzoekt van verbintenissen die de budgethouder
in casu het College van Burgemeester en Schepenen wenst aan te gaan;
Overwegende dat in principe alle voorgenomen financiële verbintenissen namens de
gemeente onderworpen zijn aan dit voorafgaand visum van de financieel beheerder;
Overwegende dat het niet gaat om overheidsopdrachten maar ook om aanstellingen
personeel, huurcontracten, aankopen onroerende goederen,…;
Overwegende dat de gemeenteraad bepaalde categorieën van verrichtingen van
dagelijks bestuur kan uitsluiten van een voorafgaand visum;
Overwegende dat het wenselijk is alle voorgenomen verbintenissen van het bestuur
aan dit voorafgaand visum te onderwerpen met uitzondering van deze van het
dagelijks bestuur voor een bedrag kleiner dan €10.000,00 (excl. BTW);
Op voorstel van het College;
Gelet op de omzendbrief ABB 2006/19 van 1 december 2006;

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
De financieel beheerder dient minimaal een voorafgaand visum te geven op alle
verbintenissen met een budgettaire en financiële impact die het bestuur wenst aan te
gaan met uitzondering van deze die betrekking hebben op het dagelijks bestuur en
een waarde hebben van minder dan €10.000,00 (excl. BTW).
Artikel 2 :
Deze beslissing zal ter kennisgeving worden overgemaakt aan de toezichthoudende
overheid.

DIENST OPENBARE WERKEN
6. Aankoop en vervoer warme asfalt
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Goedkeuren van de voorwaarden en vaststellen van de wijze
van gunnen.
Raming : €7.100,00 (incl. BTW)
Wijze van gunnen : onderhandse opdracht
Gelet op het feit dat ons bestuur voor de dienst Openbare Werken regelmatig
overgaat tot de aankoop van warme asfalt;
Overwegende dat warme asfalt alleen kan vervoerd worden met een geïsoleerde
aanhangwagen, die voldoet aan welbepaalde thermische criteria;
Gelet op de technische fiche die hierbij wordt voorzien;
Overwegende dat de nodige kredieten voor deze aankoop/vervoer voorzien werden
in de gewone begroting 2007 onder artikel 421/140-02;
Gelet op de wetgeving betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van
werken, leveringen en diensten;
Gehoord het verslag van de voorzitter, Kris Poelaert;

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
Akkoord te gaan met de aankoop en vervoer van warme asfalt voor de dienst
Openbare Werken, rekening houdend met de technische fiche waarvan sprake
hiervoor en die integraal deel uitmaakt van deze beslissing.
Artikel 2:
De financiering zal geschieden via de gewone begroting onder artikel 421/140-02.
Artikel 3 :
Deze opdracht onderhands te gunnen.
Artikel 4 :
Deze beslissing is onderworpen aan §1 van artikel 252 van het Gemeentedecreet
van 15 juli 2005.

SPORT
7. BPA Sportcomplex “De hernekouter”
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Verhuur sportzaal gebruikers
Aanpassing huurprijzen
Goedkeuring
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 20 april 2006 waarbij de prijzen voor het
verhuur van de sportzaal werden vastgesteld;
Overwegende het feit dat de prijzen dienen te worden aangepast aan de huidige
infrastructuur;
Gelet op de beslissing van het Dagelijks Bestuur van de Sportraad dd. 21 januari
2008, waarin de nieuwe prijzen werden besproken;
Gelet op het advies van het College van Burgemeester en Schepenen;
Gehoord het verslag van Schepen voor Sport, Vandenneucker Lieven;
Besluit : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
De prijzen per uur voor de sportzaal als volgt vast te leggen :
Prijs
Benedenzaal
1 deel
Benedenzaal 2
delen
Volledige
benedenzaal
Bovenzaal
Sportverenigingen
niet uit Herne

Ma – dins – don
– vrij VOOR 17u
6€

Ma – dins – don
– vrij NA 17u
9€

Woe – zat – zon
9€

7€

12€

12€

6€

15€

15€

6€

9€

9€

25€

25€

25€

Artikel 2 :
Volgende kortingen zullen worden toegestaan :
 Korting van 10% voor gebruikers van Herne die minstens 5 uur regulier
gebruik maken op weekbasis
 Korting van 50% voor manifestaties tijdens vakantieperiodes die in
samenwerking met het gemeentebestuur georganiseerd worden voor
jongeren, minder-validen of gehandicapten
Artikel 3 :
Deze beslissing zal in voege optreden op 1 april 2008.
Artikel 3 :
Deze beslissing zal worden overgemaakt aan de rekendienst, de gewestelijke
ontvanger en aan de toezichthoudende overheid.
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CULTUUR
8. Dienst Cultuur
Cursus Nederlands voor anderstaligen.
Toelage van €30,00 aan de deelnemers.
Goedkeuring.
Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen om aan de
inwoners van Herne de mogelijkheid te bieden een cursus Nederlands voor
anderstaligen te volgen;
Gelet op het feit dat de cursisten hiervoor een bedrag dienen te betalen van €60,00;
Gelet op het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen om aan de
cursisten €30,00 terug te betalen;
Gehoord het verslag van Kris Poelaert, Burgemeester;
Gelet op de desbetreffende artikelen van de gemeentewet;
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
Aan alle ingeschrevenen van de cursus Nederlands voor anderstaligen zal een
toelage van €30,00 worden toegekend, indien zij €60,00 inschrijvingsgeld betaald
hebben.
Artikel 2 :
De cursisten dienen ten minste ¾ van de cursus gevolgd te hebben, tenzij zij
gewettigd afwezig waren.
Artikel 3:
Deze beslissing zal voor verder gevolg worden overgemaakt aan de gewestelijke
ontvanger.
Artikel 4 :
Deze beslissing is onderworpen aan artikel 252 §1 van het Gemeentedecreet van
15 juli 2005.

VARIA
9. Leader+
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Ontwikkelingsstrategie Pajottenland +
Vlaams Programmadocument voor Plattelandsontwikkeling
PDPO II
Goedkeuring.
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de beslissing van 24 oktober 2006 van Europa betreffende het ontvankelijk
verklaren van het nieuwe PDPO 2007-2013;
Gelet op de beslissing van de Vlaamse regering van 27 oktober 2006 betreffende de
goedkeuring van het programma voor Plattelandsontwikkeling in Vlaanderen 20072013;
Gelet op de beslissing van de provincieraad van 19 juni 2007 betreffende de
goedkeuring van het provinciaal plattelandsbeleidsplan;
Gelet op de beslissing van de algemene vergadering van de plaatselijk groep
Pajottenland +, betreffende de goedkeuring van de Lokale Ontwikkelingsstrategie
(=LOS) voor de Leaderperiode 2007-2013;
Overwegend dat Europa en Vlaanderen via recente subsidieprogramma's streven
naar een duurzame ontwikkeling van het platteland, als opstap naar een
geïntegreerd plattelandsbeleid;
Overwegende dat het geïntegreerd plattelandsbeleid, dat de afgelopen Europese
programmaperiode (2000-2006) is opgestart, in onze provincie geresulteerd heeft in
een veertigtal waardevolle projecten op het platteland, verspreid over de hele regio;
Overwegende dat daarnaast het Europese plattelandsontwikkelingsprogramma
Leader+ een belangrijke impuls gegeven heeft aan innovatieve ontwikkelingen in het
Pajottenland ; dit initiatief is ook gekend als Pajottenland +;
Overwegende dat bij de aanvang van een nieuwe Europese programmaperiode
2007-2013 Pajottenland Plus kiest voor het vervolgen van de ingeslagen weg. In het
plattelandsbeleidsplan worden een aantal lijnen uitgezet om de verdere ontwikkeling
van het platteland te versterken met aandacht voor de eigenheid van de
verschillende plattelandsprojecten en anderzijds voor de ontwikkeling van het
plattelandsgebied – Leadergebied Pajottenland;
Overwegende dat hierbij vertrokken wordt van een onder uitgestuurde en gedragen
aanpak, waarin de plaatselijke besturen en allerlei organisaties participeren;

Overwegende dat voor de uitvoering van het plattelandsbeleidsplan intensief wordt
samengewerkt met Europa, Vlaanderen en de provincie. Samen met Vlaams-Brabant
zetten ze opnieuw middelen in voor de ontwikkeling van een leefbaar VlaamsBrabants platteland;
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Overwegende dat binnen hetzelfde programma voor plattelandsontwikkeling, meer
bepaald het LEADER onderdeel, vanaf 2008 de twee plattelandsgebieden
Pajottenland en Hageland aanspraak kunnen maken op steun om een eigen, lokaal
plattelandsontwikkelingsprogramma voor hun regio op te maken en uit te voeren door
middel van projecten;
Overwegende dat voor de volledige periode 2008-2013 voor de twee gebieden
samen, een budget van 6 mio euro aan Europese, Vlaamse en provinciale middelen,
beschikbaar is voor mogelijke investeringen, projecten en initiatieven ;
Overwegende dat het opmaken van een lange termijnvisie (of ontwikkelingsstrategie)
voor de regio dat als toetsingskader fungeert voor de projecten, een eerste stap is in
dit project.
Overwegende dat Pajottenland + een koepelvereniging is die werkt rond
plattelandsvernieuwing;
Overwegende dat via deze vereniging kansen worden geboden aan nieuwe en
innovatieve projectideeën. Er wordt belang gehecht aan sector- en
gemeentegrensoverschrijdende samenwerking, en aan de bottom up-benadering,
wat betekent dat de werking vanuit en met de bevolking, de verenigingen en
organisaties;
Overwegend dat de vereniging haar taken dient uit te voeren met subsidies, zonder
enige bijpassing van de deelgenoten, en dat de deelgenoten tot geen inbreng
verplicht zijn noch gehouden zijn tot het betalen van bijdragen;
Overwegende dat Pajottenland + een ontwikkelingsstrategie heeft uitgewerkt voor de
regio Pajottenland;
Gelet op het feit dat de gemeenten zich moeten uitspreken over de documenten die
hun worden voorgelegd en die de basis vormen van de uitwerking van het
samenwerkingsconcept;
Op het voorstel van het College van burgemeester en schepenen;
BESLUIT : Met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
De gemeenteraad verklaart zich akkoord met de lokale ontwikkelingsstrategie,
Leaderperiode 2007-2013 opgesteld door de feitelijke vereniging “Koepel
Pajottenland+” met als doel plattelandsontwikkeling in het Pajottenland.

Artikel 2 :
Deze beslissing zal voor passend gevolg worden overgemaakt aan Pajottenland+.
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AANVULLING VAN DE DAGORDE
• Gemeente Herne
Vernieuwen buitenschrijnwerk
Goedkeuren van de voorwaarden en vaststellen van de wijze
gunnen.
Raming : €13.000,00 (BTW excl.)
Gelet op de toestand van het buitenschrijnwerk van het gemeentehuis;
Gelet op het feit dat dit buitenschrijnwerk op verschillende plaatsen rot is;
Gelet op de technische fiche die hierbij wordt voorzien;
Overwegende dat de nodige kredieten voor deze aankoop voorzien worden in de
buitengewone begroting 2008 onder artikel 104/723-51;
Gelet op de wetgeving betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van
werken, leveringen en diensten;
Gehoord het verslag van de burgemeester, Kris Poelaert;
BESLUIT : met 13 stemmen voor (CD&V-fractie) en 2 onthoudingen
(VLD-fractie)
Artikel 1 :
Akkoord te gaan met de vernieuwing van het buitenschrijnwerk, rekening houdend
met de technische fiche waarvan sprake hiervoor en die integraal deel uitmaakt van
deze beslissing.
Artikel 2:
De financiering zal geschieden via een lening in de buitengewone begroting onder
artikel 010/961-51.
Artikel 3 :
De kostprijs van deze werken wordt geraamd op €13.000,00 (excl. BTW).
Artikel 4 :
Deze opdracht te gunnen na een onderhandelingsprocedure na bekendmaking.
Artikel 5 :
Deze beslissing is onderworpen aan §1 van artikel 252 van het Gemeentedecreet
van 15 juli 2005.
Nestor Cochez verantwoordt de onthouding van de VLD-fractie door te stellen dat zij
graag meer uitleg hadden gekregen in dit dossier dat niet vooraf ter inzage werd
gelegd.
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NAMENS DE GEMEENTERAAD
I.O. de Gemeentesecretaris,
De Burgemeester-Voorzitter,
L. DENEYER (get.)

K. POELAERT (get.)

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT VERKLAARD
De Gemeentesecretaris,
De Burgemeester,
L. DENEYER

K. POELAERT
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