Gemeenteraad van 26 september 2012

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE 1540 HERNE

Vergadering van 26 september 2012

Aanwezig: Kris Poelaert, Burgemeester - Voorzitter, Lieven Vandenneucker, Marie-Louise
Devriese, Jean-Marie Dierickx, Carina Ricour, Schepenen,
Nestor Cochez, Patrick De Vos, Hugo Moonens, Kris Degroote, Lieven Snoeks, Hilde Thiebaut,
Marleen Heremans, Arlette Vierendeels, Thierry Deblander, Marc Vanaudenhove
gemeenteraadsleden;
Ann Naert, Wnd gemeentesecretaris
Verontschuldigd: Marc Bombaert, schepen, Jeannine Berckmans, raadslid

Overeenkomstig artikel 29 van het gemeentedecreet wordt de agenda aangevuld met de volgende
punten:
Toegevoegde punten van de Open Vld fractie voor de gemeenteraad van 26 september 2012:
1. Wateroverlast in de wijk Groeneboom
2. Gemeentepersoneel – veiligheid op het werk
3. Gehakte hoogstambomen zonder vergunning in de Brikstraat – stand van zaken
De gemeenteraad gaat er mee akkoord om punt 2 en 3 in gesloten zitting te behandelen.

GOEDKEURING NOTULEN VORIGE VERGADERING
De gemeenteraadsleden keuren de notulen van de vorige vergadering goed.

FINANCIËN
1. Subsidiereglementen voor het uitvoeren van grondontledingen en het inzaaien van
groenbemesters – aanpassing
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De gemeenteraad keurde op 22 juni 2011 een subsidiereglement goed tot uitbetaling van premies
voor het inzaaien van groenbemesters en het uitvoeren van grondontledingen.
Het toepassingsgebied (artikel 1 van het subsidiereglement) werd als volgt omschreven: “Inwoners
van Herne die land- en/of tuinbouwer zijn in hoofd- of bijberoep kunnen een subsidie krijgen voor
het uitvoeren van grondontledingen op percelen die ze zelf gebruiken en die gelegen zijn op
grondgebied van Herne”.
Op 26 oktober 2011 besliste de gemeenteraad om het toepassingsgebied voor wat betreft het
inzaaien van groenbemesters als volgt aan te passen:
‘Artikel 1: Inwoners van Herne die land- en/of tuinbouwer zijn in hoofd- of bijberoep kunnen een
subsidie krijgen voor het inzaaien van groenbemesters op hun percelen die ze zelf gebruiken
ongeacht of deze op grondgebied Herne gelegen zijn’.
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Het college ontving nu een vraag om ook het toepassingsgebied van het reglement aan te passen
voor wat betreft grondontledingen.
Een aantal landbouwers met bedrijfszetel
in Herne heeft immers ook akkers buiten het grondgebied van Herne waarop ze grondontledingen
(wensen te) doen . Volgens ons gemeentelijk subsidiereglement kunnen zij in Herne geen premie
aanvragen.
Op 30 juli 2012 besliste het college om de gevraagde aanpassing van het toepassingsgebied van
reglement voor te leggen aan de gemeenteraad.
Bevoegdheid
Artikel 42 §3 en artikel 43§2,2° van het gemeentedecreet
Juridische gronden
- Strategisch beleidsplan 2007-2013, artikel 26.1 en 26.2
- Beslissing van de gemeenteraad van 22 juni 2011
- Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 30 juli 2012
Externe adviezen
Niet van toepassing
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om het toepassingsgebied van het subsidiereglement
ook aan te passen voor wat betreft grondontledingen.

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 : Het subsidiereglement voor het uitvoeren van grondontledingen wordt als volgt
gewijzigd:
‘Artikel 1: Inwoners van Herne die land- en/of tuinbouwer zijn in hoofd- of bijberoep kunnen een
subsidie krijgen voor het uitvoeren van grondontledingen op hun percelen die ze zelf gebruiken
ongeacht of deze op grondgebied Herne gelegen zijn’.
Artikel 2 : Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.

GRONDGEBIEDSZAKEN
2. Aanleg riolering Van Cauwenberghelaan gecombineerd dossier met aanleg fietspad
tussen het centrum van Herne en Kokejane - Goedkeuren onteigeningsbundel
De Gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Aangezien de gemeente Herne besloten heeft de onderstaande werken uit te voeren:
- Aanleg fietspad tussen centrum Herne en Kokejane
Aangezien de Riobra besloten heeft de onderstaande werken uit te voeren:
- Projectnr. 065146: Lindestraat – Van Cauwenberghelaan, incl. Broekstraat en Klein
Broekstraat
Aangezien N.V. Aquafin conform het investerings/optimalisatieprogramma voor 2013 volgende
werken dient uit te voeren:
- Projectnr. 22064AG: Sanering Kokejane: gecombineerd gemeentelijk aandeel
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Gelet de samenwerkingsovereenkomst tussen N.V. Aquafin, Riobra en het gemeentebestuur van
Herne van 27 juni 2012 welke de overeenkomst vervangt afgesloten dd. 26 januari 2009 tussen de
gemeente Herne en Riobra wat betreft de bovenstaande werkzaamheden;
Overwegende dat het voor de uitvoering van bovenvernoemde rioleringswerken door Riobra, nodig
was onteigeningen uit te voeren;
Gelet op de beslissing van de Raad Van Bestuur van Riobra van 20 september 2010 aangaande
de problematiek van innamen voor baangrachten en de inlijving hiervan bij het openbaar domein;
Gelet op de bijgevoegde “Aanleg riolering Van Cauwenberghelaan gecombineerd dossier met
aanleg fietspad op verbinding Herne - Kokejane: plan der innemingen” en “Aanleg riolering Van
Cauwenberghelaan gecombineerd dossier met aanleg fietspad op verbinding Herne - Kokejane:
tabel der innemingen”, waar de bovengrondse innemingen ten laste van de gemeente Herne in
gele kleur zijn aangeduid ;
Gezien het uittreksel uit de kadastrale legger van elk perceel zoals gevoegd bij de
schattingsverslagen, en het bodemattest van elk perceel;
Gelet op de schattingsverslagen opgemaakt door Theo De Bisschop, beëdigd landmeter-expert,
handelend voor BVBA De Bisschop + Geerts, Galgestraat 27, 1785 Merchtem dd. 3 mei 2011;
Overwegende dat de vergoedingen voor de inlijving van 522,00 m² grond, met akkoord van de
eigenaars is vastgesteld op een totaal bedrag van 9.707,27 euro;
Gelet op de overeenkomsten waarbij alle eigenaars in deze bundel de voorgestelde onteigeningen
tegen de voorgestelde vergoedingen ondertekend hebben ;
Overwegende dat de kredieten voor deze uitgaven zijn ingeschreven in de buitengewone begroting
budget 2010 artikel 425/711/52 en de financiering van de opdracht gebeurt via lening.
Gelet op de ontwerpakten van aankoop van onroerend goed;
Gelet op de omzendbrief BA-99/04 d.d. 18/05/1999 houdende toelichtingen bij de wijzigingen die
bij de twee decreten van 13/04/1999 en bij het decreet van 18/05/1999 werden aangebracht aan
het decreet van 28/04/1993 houdende regeling voor het Vlaamse Gewest van het administratief
toezicht op de gemeenten ;
Gelet op Art 43 §2, 12° van het gemeentedecreet, het decreet van 29 juli 1991 betreffende de
uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en het decreet van 26 maart 2004
betreffende de openbaarheid van bestuur;
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1:
De plannen “Aanleg riolering Van Cauwenberghelaan gecombineerd dossier met aanleg fietspad
op verbinding Herne - Kokejane: plan der innemingen” en “Aanleg riolering Van
Cauwenberghelaan gecombineerd dossier met aanleg fietspad op verbinding Herne - Kokejane:
tabel der innemingen”, en de ontwerpakten van aankoop van onroerend goed, worden
goedgekeurd.
Artikel 2:
De gemeente gaat over tot de inlijving van 522,00 m² grond voor een bedrag van 9.707,27 euro,
bijkomende vergoedingen inbegrepen.

3

Gemeenteraad van 26 september 2012

Artikel 3:
De kredieten voor deze opdracht zijn voorzien in de buitengewone begroting budget 2010 artikel
425/711/52 en de financiering van de opdracht gebeurt via lening.
Artikel 4:
Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd met de ondertekening van de
akten.
Artikel 5:
Dit besluit wordt meegedeeld aan het studiebureau, de rekendienst en de dienst
grondgebiedzaken.
Artikel 6:
Deze beslissing wordt meegedeeld aan de gouverneur overeenkomstig de omzendbrief BA-99/04
d.d. 18/05/1999 houdende toelichtingen bij de wijzigingen die bij de twee decreten van 13/04/1999
en bij het decreet van 18/05/1999 werden aangebracht aan het decreet van 28/04/1993 houdende
regeling voor het Vlaamse Gewest van het administratief toezicht op de gemeenten.
Artikel 7:
Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het gemeentedecreet.

3. Herstel van de brug in de Hollestraat over de Scheibeek. - Goedkeuring van de
samenwerkingsovereenkomst tussen het gemeentebestuur van Galmaarden en het
gemeentebestuur van Herne.
De Gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Op 28 mei 2012 werd tijdens de jaarmarkt in de Hollestraat de kopmuur van de brug over de
Scheibeek aan de stroomopwaartse zijde aangereden door een voertuig met materiële schade aan
de kopmuur en de draagstructuur van de brug tot gevolg. Onmiddellijk na vaststelling van de
schade werd de nodige signalisatie aangebracht;
Gezien de Scheibeek een waterloop is van de 2de categorie (nr. 5.233) gelegen op de grens
Herne – Galmaarden, en een brugconstructie over een onbevaarbare waterloop onder het beheer
valt van de wegbeheerder, zijn de nodige studietaken en herstellingswerken ten laste van beide
gemeenten Herne en Galmaarden.
Bevoegdheid
Art 43 §2, 6° van het gemeentedecreet
Juridische gronden
- Wet van 24 december 1993 (BS van 22-01-1994) betreffende de overheidsopdrachten en
sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere
wijzigingen;
- Koninklijk besluit van 8 januari 1996 (BS van 26-01-1996) betreffende de
overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de
concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen;
- Koninklijk besluit van 26 september 1996 (BS van 18-10-1996) tot bepaling van de
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor
openbare werken, alsmede de bijlage bij dit koninklijk besluit betreffende de algemene
aannemingsvoorwaarden, en latere wijzigingen;
- Decreet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen;
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-

Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.

Externe adviezen
/
Advies en motivering.
Ten einde de studieopdracht en de werken te kunnen organiseren wordt aan de gemeenteraad
voorgesteld de bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst “Herstel van de brug over de
Scheibeek gelegen in de Hollestraat op het grondgebied van de gemeenten Galmaarden en
Herne” tussen het gemeentebestuur van Galmaarden en het gemeentebestuur van Herne, goed te
keuren, en de gemeente Herne aan de duiden om in hun gezamenlijke naam bij de gunning en de
uitvoeren van de opdracht als aanbestedende overheid op te treden in overeenstemming met
artikel 19 van de Wet van 24 december 1993.
Gezien de uitvoering van deze werken bij hoogdringendheid dient te gebeuren en gezien er
voorafgaandelijk een studiebureau dient te worden aangesteld voor de opmaak van een ontwerp
en de opvolging van de werken, werden door de gemeente Herne reeds bij toepassing
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaandelijke bekendmaking 4 offertes aangevraagd.
Tijdens de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 12/07/2012 werd beslist de
studieopdracht voor het herstel van de brug over de Scheibeek in de Hollestraat bij
hoogdringendheid toe te wijzen aan de meest gunstige inschrijver, Ingenieursbureau Goegebeurd’Hauwer bvba, Valleistraat 75 te 9402 Meerbeke, voor een totaal bedrag van 2.400 euro
(exclusief btw) en dit onder voorwaarde van instemming met deze beslissing door de gemeente
Galmaarden voor wat betreft hun aandeel (50%);
De kredieten voor deze opdracht zijn voorzien in de buitengewone begroting budget 2012 artikel
421/731/60 en de financiering van de opdracht gebeurt via lening.
Alle partijen staan financieel in voor het deel van de opdracht dat ten hunnen laste is.
Financieel advies en visum
Niet van toepassing
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1:
De bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst “Herstel van de brug over de Scheibeek gelegen in
de Hollestraat op het grondgebied van de gemeenten Galmaarden en Herne” tussen het
gemeentebestuur van Galmaarden en het gemeentebestuur van Herne, goed te keuren.
Artikel 2:
De gemeente Herne aan te duiden om in hun gezamenlijke naam bij de gunning en de uitvoeren
van de opdracht als aanbestedende overheid op te treden in overeenstemming met artikel 19 van
de Wet van 24 december 1993.
Artikel 3:
De beslissing genomen tijdens de zitting van het college van burgemeester en schepenen van
12/07/2012 om de studieopdracht voor het herstel van de brug over de Scheibeek in de Hollestraat
bij hoogdringendheid toe te wijzen aan de meest gunstige inschrijver, Ingenieursbureau
Goegebeur-d’Hauwer bvba, Valleistraat 75 te 9402 Meerbeke, voor een totaal bedrag van 2.400
euro (exclusief btw) en dit onder voorwaarde van instemming met deze beslissing door de
gemeente Galmaarden voor wat betreft hun aandeel (50%) te bekrachtigen.
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Artikel 4.
De kredieten voor deze opdracht zijn voorzien in de buitengewone begroting budget 2012 artikel
421/731/60 en de financiering van de opdracht gebeurt via lening.
Artikel 5:
Dit besluit wordt meegedeeld aan het gemeentebestuur van Galmaarden, de rekendienst en de
dienst grondgebiedzaken.
Artikel 6:
Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het gemeentedecreet.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING
4. Definitieve aanvraagformulier van het nieuwe project ‘5 troeven voor het
Pajottenland’, de opvolger van het project ‘Huis van het Pajottenland’ +
samenwerkings-overeenkomst - goedkeuring
De Gemeenteraad,
Aanleiding en doel
LEADER (afkorting van Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale’) is een
Europees communautair initiatief voor plattelandsontwikkeling. De algemene doelstelling van
LEADER is het verbeteren van de leefkwaliteit op het platteland en de diversificatie van de
plattelandseconomie. De nadruk ligt hierbij op een gebiedsgerichte, coherente en innoverende
aanpak.
In de provincie Vlaams-Brabant zijn de regio’s Pajottenland + en Hageland + erkend als LEADERgebied.
Voor de volledige periode 2008-2013 was er voor de twee gebieden samen een budget van 6
miljoen euro aan Europese, Vlaamse en provinciale middelen beschikbaar voor mogelijke
investeringen, projecten en initiatieven. Pajottenland + heeft tot 2013 anderhalf miljoen euro ter
beschikking om plattelandsprojecten uit te voeren.
Het project “5 troeven voor het Pajottenland” dat voorligt is een samenwerking tussen de zeven
gemeenten van het Pajottenland+gebied, Pajottenland+, IGSV Haviland, Woonwinkel
Pajottenland, Woonoverleg Noord-Pajottenland, De Paddenbroek vzw en Plattelandsklassen vzw.
Betrokken partners zijn onderwijsinstellingen uit het Leadergebied, socio-culturele organisaties uit
het Leadergebied, Landelijke Gilden, Provinciaal Proefcentrum voor Kleinfruit Pamel, Regionaal
Landschap Pajottenland & Zennevallei, ACV, ACW, ABVV en de OCMW’s uit het Leadergebied.
Via het project ‘Met 5 troeven samen het duurzame Pajottenland opbouwen’ willen de openbare
besturen op een innovatieve wijze via informatie en inspraak komen tot initiatieven en tot integratie
om zo bij te dragen tot de duurzame toekomst van het Pajottenland.
In dit ‘koepelproject’ zijn zeven deelprojecten opgenomen:
1.
Duurzame leefbaarheid in ons peri-urbane platteland met milieu, klimaat, …
Duurzame Pajotten via ‘Kyoto’
2.
Leefbaarheid in ons peri-urbane platteland met dorpskernversterking, ontmoetingslokalen,
inburgering, en integratie op het platteland – sociale cohesie
3.
Gezamenlijke communicatie
4.
Maandelijks regio-overleg
5.
Recreatie: uitwerken van een termijnvisie
6.
Deelproject rond ‘eigenheid’: een poort per gemeente
7.
Educatief Pajottenland: uit in ons platteland – (terrein)promotie
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De duurzame toekomst van het Pajottenland komt in elk van de deelprojecten rechtstreeks of
onrechtstreeks aan bod. In elk projectonderdeel worden immers de sterke punten van de regio
naar voor geschoven, en dat is onder meer de huidige duurzame toestand van het Pajottenland,
met landschap, landbouw, natuur, landelijk erfgoed, en zo meer.
De projectaanvraag zal ingediend worden tot cofinanciering in het kader van het programma voor
plattelandsontwikkeling 2007-2013, As 4 Leader – Pajottenland+.
Het college van burgemeester en schepenen besliste op 22 augustus 2012 om de projectaanvraag
‘Aanvraag tot cofinanciering in het kader van het programma voor plattelandsontwikkeling 20072013, as 4 leader – Pajottenland+’ toegevoegd als bijlage bij dit besluit, ter goedkeuring voor te
leggen aan de gemeenteraad.
Bevoegdheid
 Artikel 43§3, 24° van het gemeentedecreet;
Juridische gronden
 Besluit van de gemeenteraad van 7 mei 2003 houdende de definitieve toetreding van de
gemeente Herne tot de feitelijke vereniging Pajottenland +
 Besluit van 24 oktober 2006 van Europa betreffende het ontvankelijk verklaren van het
nieuwe PDPO 2007-2013;
 Besluit van de Vlaamse regering van 27 oktober 2006 betreffende de goedkeuring van het
programma voor Plattelandsontwikkeling in Vlaanderen 2007-2013;
 Besluit van de provincieraad van 19 juni 2007 betreffende de goedkeuring van het
provinciaal plattelandsbeleidsplan;
 Besluit van de gemeenteraad van 7 februari 2008 betreffende de goedkeuring van de
Lokale Ontwikkelingsstrategie Leaderperiode 2007-2013 opgesteld door de feitelijke
vereniging “Koepel Pajottenland+ met als doel plattelandsontwikkeling in het Pajottenland;
 Besluit van de gemeenteraad van 27 januari 2010 houdende de aanstelling van schepen
Jean-Marie Dierickx als vertegenwoordiger van de gemeente Herne in het het bestuur van
de koepel plaatselijke groep Pajottenland+
 Besluit van 22 augustus 2012 het college van burgemeester en schepen van Herne

Externe adviezen
Niet van toepassing
Advies en motivering
Het project wordt geraamd op 347.700 euro.
Het totale aandeel van Herne bedraagt 6.573 euro.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de projectaanvraag en de
samenwerkingsovereenkomst goed te keuren.
Financieel advies en visum
In het budget 2012 is een krediet voorzien dat echter ontoereikend is. Dit krediet zal bij de
eerstvolgende budgetwijziging verhoogd worden.
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 : De projectaanvraag ‘Aanvraag tot cofinanciering in het kader van het programma voor
plattelandsontwikkeling 2007-2013, as 4 leader – Pajottenland+’ toegevoegd als bijlage bij dit
besluit, goed te keuren.
Artikel 2 : De samenwerkingsovereenkomst goed te keuren volgens de tekst opgenomen in dit
besluit
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Artikel 3 : Deze beslissing wordt als volgt gecommuniceerd:
- mededeling besluit aan de dienst grondgebiedszaken
- mededeling besluit aan de rekendienst en de ontvanger
- mededeling besluit aan de Pajottenland+
Artikel 4 : Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.

OVEREENKOMST TUSSEN HOOFDPROMOTOR EN COPROMOTOR

Overeenkomst tussen Pajottenland+ vzw en copromotor Herne in het kader van het project
“5 troeven voor het Pajottenland” dat werd opgemaakt in het kader van PDPO 2007-2013 As
4: Leader
Tussen de ondergetekenden,
Pajottenland+ vzw, Molenstraat 26, 1760 Roosdaal, vertegenwoordigd door voorzitter Michel
Doomst , hierna de hoofdpromotor genoemd,
enerzijds, en,
gemeente Herne, Centrum 17, 1540 Herne, vertegenwoordigd door Kris Poelaert, burgemeester
en Ann Naert, wnd gemeentesecretaris hierna de copromotor genoemd,
anderzijds,
wordt overeengekomen wat volgt:
Artikel 1. Voorwerp van de overeenkomst
De hoofdpromotor dient bij de Plaatselijke Groep van het Leadergebied Pajottenland+ het
volgende project in: “5 troeven voor het Pajottenland”. Dit project is een samenwerking tussen de
zeven gemeenten van het Pajottenland+gebied, Pajottenland+, IGSV Haviland, Woonwinkel
Pajottenland, Woonoverleg Noord-Pajottenland, De Paddenbroek vzw en Plattelandsklassen vzw.
Betrokken partners zijn onderwijsinstellingen uit het Leadergebied, socio-culturele organisaties uit
het Leadergebied, Landelijke Gilden, Provinciaal Proefcentrum voor Kleinfruit Pamel, Regionaal
Landschap Pajottenland & Zennevallei, ACV, ACW, ABVV en de OCMW’s uit het Leadergebied.
Deze partners zijn betrokken bij één of meerdere deelprojecten.
In dit ‘koepelproject’ zijn zeven deelprojecten opgenomen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Duurzame leefbaarheid in ons peri-urbane platteland met milieu, klimaat, …
Duurzame Pajotten via ‘Kyoto’
Leefbaarheid in ons peri-urbane platteland met dorpskernversterking,
ontmoetingslokalen, inburgering, en integratie op het platteland – sociale cohesie
Gezamenlijke communicatie
Maandelijks regio-overleg
Recreatie: uitwerken van een termijnvisie
Deelproject rond ‘eigenheid’: een poort per gemeente
Educatief Pajottenland: uit in ons platteland – (terrein)promotie

Artikel 2. Uitvoering en financiering van het project
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Bij goedkeuring van het project door de Plaatselijke Groep (PG) Pajottenland+, bevestigen
ondergetekenden volgende zaken uit te voeren:
De hoofdpromotor voert volgende onderdelen van het project uit en financiert volgende
onderdelen.
 coördinatie en organisatie van het volledige samenwerkingsproject
 inzet van het nodige personeel
 de taken, die in de projectfiche zijn opgenomen, uitvoeren
De gemeentebesturen van Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen en Roosdaal, als
copromotor, voeren volgende onderdelen van het project uit en financieren deze onderdelen:
 medewerking aan het
maandelijks overleg tussen burgemeesters / schepenen /
vertegenwoordigers van de gemeenten en eventueel betrokken, gespecialiseerde
ambtenaren.
 voor de projectonderdelen 1 en 2 brengt de hoofdpromotor experts naar het regio-overleg,
aansluitend gaan de gemeentebesturen aan de slag en voeren zij deze projectonderdelen
uit (Kyoto wordt uitgevoerd door Woonwinkel Pajottenland en Woonoverleg NoordPajottenland)
 voor de deelprojecten 5 (recreatie) en 6 (poorten) nemen de zeven gemeenten gezamenlijk
deel aan de overlegrondes en de uitwerking
 elk gemeentebestuur duidt een afgevaardigde aan die dit project vanuit zijn/haar gemeente
mee opvolgt, en die (indien nodig) eveneens vragen vanwege Pajottenland+ kan
beantwoorden. Dit kan de afgevaardigde bij de Plaatselijke Groep Pajottenland+ zijn.
Dit is voor de gemeente Herne de heer Jean-Marie Dierickx met als functie schepen van
milieu.
 elk gemeentebestuur duidt een personeelslid aan om de regelmatige contacten met
Pajottenland+ te onderhouden i.v.m. de communicatie. Elke gemeente bezorgt minstens
een maal per week nieuwe informatie (indien er nieuws is).
Dit is voor de gemeente Herne de informatie-ambtenaar.
 voor de projectonderdelen 3 tot 6: gemeentebesturen verlenen hun medewerking voor
overleg met Pajottenland+, mogelijk gebeurt dat in samenwerking met de betrokken
gemeentelijke adviesraad.
IGSV Haviland, als copromotor, voert volgende onderdelen van het project uit en financiert
volgende onderdelen:
 deelname van IGSV Haviland door de inzet van een halftijdse projectmedewerker. Haviland
zorgt voor de prefinanciering van deze medewerker.
 opvolgen van bepaalde overlegmomenten i.v.m. onderwerpen die passen binnen de
werking van Haviland.
 opzoeken en beantwoorden van vragen vanuit de intergemeentelijke samenwerking door
gespecialiseerde medewerkers.
Woonwinkel Pajottenland, Woonoverleg Noord-Pajottenland en de Paddenbroek vzw, voeren
volgende onderdelen van het project uit en financieren deze onderdelen (Kyotogedeelte in
deelproject 1):
 informatie- en investeringsacties REG op een hoger niveau tillen : Informatie en
samenaankoopacties REG op maat.
 individuele begeleiding en advies rond isoleren en thermische eigenschappen van de
woning.
 de Paddenbroek zet een deeltijdse medewerker in en zorgt voor de prefinanciering van
deze medewerker.
De Paddenbroek vzw en Plattelandsklassen vzw, als copromotoren, voeren volgende onderdelen
van het project uit en financieren deze onderdelen
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 inzet van een deeltijdse medewerker voor het uitvoeren van educatieve projectonderdelen
uit luik 7. Beide copromotoren zorgen voor de prefinanciering ven de in te brengen
kostenpost van deze medewerker.
 mee uitwerken, en waar nodig, aanleveren van gegevens, informatie, fotomateriaal en
brochures voor het educatieve luik van dit project
De financiële tabel van de projectfiche invoegen en aanduiden wie wat betaalt
Rubriek
Personeelskosten
IGSV Haviland
Pajottenland+
Paddenbroek (educatie+Kyoto)
Plattelandsklassen

Werkingskosten
Verplaatsingen, vergaderingen P+
luik educatie
Luik Kyoto

Overheadkosten
Bureaumateriaal, telefoon,…
Paddenbroek

Externe prestaties
Podium
Websitebeheer
Geplastificeerd kaartspel
Pajottenkrant
Experts
Poorten
Kyotogedeelte

Promotie en publiciteit
Folders, brochures,….
Promotie en publiciteit

TOTAAL

Bedrag

Wie financiert (pre- en
cofinanciering)

85.000 euro
65.000 euro
41.050 euro
4.500 euro
195.550 euro

copromotor
hoofdpromotor
copromotor
copromotor

6.000 euro
2.235 euro
300 euro
8.535 euro

hoofdpromotor
copromotor
copromotor

3.300 euro
1.465 euro
4.765 euro

hoofdpromotor
copromotor

72.000 euro
2.000 euro
1.000 euro
25.200 euro
5.000 euro
24.500 euro
6.000 euro
135.700 euro

hoofdpromotor
hoofdpromotor
hoofdpromotor
hoofdpromotor
hoofdpromotor
hoofdpromotor
copromotor

2.500 euro
650 euro
3.150 euro

hoofdpromotor
copromotor

347.700 euro
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Samenvattende tabel
Totale projectkost

347.700,00

Overheidssteun Leader

226.005,00

Hoofdpromotor Pajottenland+
Copromotor gemeente Bever
Copromotor gemeente Galmaarden
Copromotor gemeente Gooik
Copromotor gemeente Herne
Copromotor gemeente Lennik
Copromotor gemeente Pepingen
Copromotor gemeente Roosdaal
Copromotor IGSV Haviland
Copromotor Woonwinkel Pajottenland
Copromotor Woonoverleg Noord-Pajottenland
Copromotor Paddenbroek educatie
Copromotor Paddenbroek Kyoto
Copromotor Plattelandsklassen

20.418,00
2.150,00
8.515,00
9.105,00
6.573,00
8.819,00
4.402,00
11.163,00
32.000,00
1.890,00
315,00
6.889,75
7.665,00
1.790,25

De bedragen zullen onder de noemer ‘projectbijdrage 5 troeven voor het Pajottenland’ via
schuldvordering worden verrekend aan de copromotoren, verdeeld volgens de financieringstabel in
de project-aanvraagfiche.
De overeenkomst vangt aan na de goedkeuring van het project door de PG en loopt tot het einde
van het project, namelijk 30 juni 2015.
De hoofdpromotor bevestigt dat hij een declaratiedossier opmaakt volgens de richtlijnen van de
beheersdienst. De hoofdpromotor maakt 1 dossier op en vraagt de nodige facturen en
kostenbewijzen aan de copromotor op.
Artikel 3. Verdeling van de cofinanciering
De volledige cofinanciering wordt gestort op het rekeningnummer van de hoofdpromotor. Hierbij
bevestigt de hoofdpromotor, na het ontvangen van de cofinanciering, dat hij binnen de 30 dagen
de copromotor hetzelfde percentage aan cofinanciering doorstort als dat hij ontvangen heeft, en
dat op het rekeningnummer van de copromotor. Deze copromotoren en hun rekeningnummer zijn:
Copromotor
Copromotor IGSV Haviland
Copromotor Woonwinkel Pajottenland
Copromotor Woonoverleg Noord-Pajottenland
Copromotor Paddenbroek educatie
Copromotor Paddenbroek Kyoto
Copromotor Plattelandsklassen

Rekeningnummer
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………

(als de hoofdpromotor 65% cofinanciering krijgt, moet hij ook 65% cofinanciering uitbetalen op de
ingediende facturen van de copromotor, de hoofdpromotor kan eventueel een bepaald bedrag
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vragen voor de administratieve lasten via een factuur aan de copromotor maar de cofinanciering
mag niet verminderd worden)
Deze overeenkomst wordt in twee exemplaren opgemaakt, voor elke partij één op ...............…
2012.
Voor de hoofdpromotor

Voor de copromotor

Michel Doomst
Voorzitter Pajottenland+ vzw

Naam
Titel / functie

KERKFABRIEK
5. Kerkfabriek Sint-Petrus en Paulus – budgetwijziging 2012 – Aktename
De Gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Op 12 juli 2012 ontvingen we vanwege het centraal kerkbestuur de budgetwijziging 2012 van de
kerkfabriek Sint-Petrus & Paulus Herne.
Bevoegdheid
Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten
Juridische gronden
 Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten
 Besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement
op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale
besturen van de erkende erediensten (hierna reglement te noemen),
 Ministerieel besluit van 27 november 2006 werden ook de bijbehorende modellen
vastgesteld.
 Beslissing van de Kerkraad van de kerkfabriek Sint-Petrus en Paulus van 28 juni 2011
waarbij het gewijzigde budget 2011 werd vastgesteld.
Externe adviezen
Niet van toepassing
Advies en motivering
Overeenkomstig het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van
de erkende erediensten dient de gemeenteraad enkel akte te nemen van de budgetwijziging,
wanneer deze binnen de grenzen blijft van het bedrag opgenomen in het goedgekeurde
meerjarenplan.
Enkel wanneer de budgetwijziging de grenzen van het bedrag opgenomen in het goedgekeurde
meerjarenplan overschrijdt, moet de gemeente zich uitspreken over de goedkeuring van deze
budgetwijziging.
Vermits de voorgelegde budgetwijziging binnen de meerjarenplanning blijft wordt aan de
gemeenteraad voorgesteld akte te nemen van deze budgetwijziging.
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Financieel advies en visum
Niet van toepassing
AKTENAME:
Artikel 1 : De gemeenteraad neemt akte van de beslissing van de kerkfabriek Sint-Petrus & Paulus
Herne 2010 waarbij de budgetwijziging 2012 wordt goedgekeurd.
Artikel 2 : Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de kerkfabriek.
Artikel 3 : Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.

6. Gecoördineerd budget 2013 – aktename
De Gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Op 12 juli 2012 ontvingen we vanwege het centraal kerkbestuur het coördinatiebudget 2013.
Bevoegdheid
Artikel 47 en 48 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking
van de erkende erediensten.
Juridische gronden
 Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten.
 Besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement
op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale
besturen van de erkende erediensten (hierna reglement te noemen).
 Ministerieel besluit van 27 november 2006 werden ook de bijbehorende modellen
vastgesteld.
Externe adviezen
Niet van toepassing
Advies en motivering
Het decreet van 7 mei 2004 bepaalt dat de kerkraad jaarlijks op basis van het meerjarenplan het
budget van de kerkfabriek voor het volgende boekjaar moet vaststellen en indienen bij het centraal
kerkbestuur.
Het centraal kerkbestuur moet de budgetten jaarlijks voor 1 oktober gecoördineerd bij de
gemeenteoverheid indienen.
Als de gemeentelijke bijdrage in het budget binnen de grenzen blijft van het bedrag, opgenomen in
het goedgekeurde meerjarenplan, neemt de gemeenteraad er akte van.
Vermits het coördinatiebudget binnen de meerjarenplanning blijft wordt aan de gemeenteraad
voorgesteld akte te nemen van het coördinatie budget 2013.
Financieel advies en visum
Niet van toepassing
AKTENAME :
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Artikel 1 :

Akte te nemen van het coördinatiebudget 2013 van het centraal Kerkbestuur.

Artikel 2
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan het centraal kerkbestuur, de
kerkfabrieken in kwestie en het erkend representatief orgaan.
Artikel 3
Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.

MILIEU
7. Aanstelling van erosiecoördinator: goedkeuring van de
samenwerkingsovereenkomst + afsprakennota - bekrachtigen.
De gemeenteraad
Aanleiding en doel
In samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant werd een erosiebestrijdingsplan voor onze
gemeente opgesteld. Dit plan werd ter goedkeuring voorgelegd aan de afdeling Land en
Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen (ALBON) van het Departement
Leefmilieu, Natuur en Energie. Eens de goedkeuring is ontvangen kunnen we van start gaan met
de uitvoering van de erosiebestrijdingswerken.
Om deze werken te coördineren stelde de provincie op 5 juli 2012 voor een erosiecoördinator aan
te stellen en maakte hiervoor een ontwerp van samenwerkingsovereenkomst en een
afsprakennota op met de volgende krachtlijnen:


De provincie stelt een erosiecoördinator ter beschikking van de samenwerkende
gemeenten en betaalt de loonkost van deze persoon. Op het ogenblik dat de gemeente de
jaarlijkse uitbetaling van de subsidie voor erosiecoördinator moet insturen (naar ALBON),
factureert de provincie prestaties voor de erosiecoördinator aan de gemeente, maar zorgt
ervoor dat het factuurbedrag de subsidie niet overstijgt en dat de factuur pas voldaan moet
worden nadat de gemeente de subsidie ontvangen heeft. Met andere woorden: de
gemeente stort de ontvangen subsidie van ALBON door naar de provincie. Hierdoor is de
netto kostprijs voor de gemeente, voor wat betreft de aanstelling van de erosiecoördinator,
nul.



Het ontwerp van erosiebestrijdingswerken behoort niet tot het standaard takenpakket van
de erosiecoördinator. De provincie ziet het ontwerp van "eenvoudige"
erosiebestrijdingsmaatregelen (grasgang, grasstrook, kleine erosiepoelen, kleine dammen)
als een taak die de erosiecoördinator, met de steun van de tekenkamer van de
provincie. Voor "grote" werken is er sowieso een ontwerper nodig. De kosten voor deze
ontwerper, zijn ten laste van de gemeente.



Voor de erosiebestrijdingswerken, wordt er 75 % van het totale bedrag van de
investeringskosten gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid, en kan de provincie hier 15%
opleggen (met een max van 15000 euro). Deze subsidieregeling is enkel van toepassing
voor werken die opgenomen zijn in een goedgekeurd erosiebestrijdingsplan.

Om deze overeenkomst af te sluiten moet de gemeente een samenwerkingsovereenkomst met de
provincie en de erosiecoördinator + een bijhorende afsprakennota goedkeuren.
De overeenkomst en afsprakennota maken deel uit van de definitieve subsidieaanvraag die moest
ingediend worden voor 31 augustus 2012 bij ALBON.
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Bevoegdheid
Art. 43 van het gemeentedecreet
Juridische gronden
-Wet van 24 december 1993 (BS van 22-01-1994) betreffende de overheidsopdrachten en
sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen;
-Koninklijk besluit van 8 januari 1996 (BS van 26-01-1996) betreffende de overheidsopdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en
latere wijzigingen;
-Koninklijk besluit van 26 september 1996 (BS van 18-10-1996) tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken,
alsmede de bijlage bij dit koninklijk besluit betreffende de algemene aannemingsvoorwaarden, en
latere wijzigingen;
-Het besluit van 8 mei 2009 van de Vlaamse regering betreffende de erosiebestrijding
(erosiebesluit);
-Het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8
mei 2009 betreffende de erosiebestrijding van 26 februari 2010, ingang vanaf 1 januari 2011;
-Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming.
-De code van goede praktijk voor de opmaak van een gemeentelijk erosiebestrijdingsplan;
-Decreet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen;
-Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
Externe adviezen
Niet van toepassing
Advies en motivering
Omdat de beslissing moest genomen worden vóór 31 augustus 2012 keurde het college de
samenwerkingsovereenkomst goed mits bekrachtiging door de gemeenteraad.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de beslissing van het college te bekrachtigen.
Financieel advies en visum
De subsidie voor de erosiecoördinator die de gemeente ontvangt, is even groot als de subsidie die
de gemeente kreeg voor de opmaak van het plan (12,5 euro/ha). In de overeenkomst moet ook de
tijdsbesteding ingevuld worden. Zij stellen een uitvoeringstermijn van 10 jaar voor, maar er kan ook
geopteerd worden voor een korte periode (afhankelijk van het aantal prioritaire knelpunten). De
tijdsbesteding wordt dan berekend als volgt subsidiebedrag : 10 jaren : 40 euro per uur. De
tijdsbesteding per jaar bedraagt:
4.463 ha plangebied x 12,5 euro/ha= 55.787,5 euro subsidie voor erosiecoördinator
55.787,5 euro : 40 euro/u= 1394,6875 uur
1394,68 uur : 10 jaar= 139,5 uur/jaar
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 : De goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst + afsprakennota te bekrachtigen.
Artikel 2 : Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de provincie.
Artikel 3 : Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet en een afschrift van het besluit wordt overgemaakt aan de provincie VlaamsBrabant.
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ONDERWIJS
8. Opleiding Nederlands voor anderstaligen – Toelage voor de deelnemers ten bedrage
van de helft van inschrijvingskosten
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Het College besliste om ook in 2012-2013 taallessen Nederlands voor anderstalige inwoners te
organiseren.
De organisatie gebeurt in samenwerking met GLTT.
Net als de vorige jaren wil het bestuur anderstaligen aanmoedigen om de cursus Nederlands te
volgen door hen een financiële ondersteuning aan te bieden.
Bevoegdheid
Artikel 43§3, 11 van het gemeentedecreet
Juridische gronden
Decreet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen;
Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
Strategisch beleidsplan 2007-2013, artikel 25
Externe adviezen
Niet van toepassing
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van deze terugbetaling, en eveneens haar
goedkeuring te geven voor de terugbetaling van de cursisten in het schooljaar 2012-2013.
Financieel advies en visum
Niet van toepassing
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1: In te stemmen de terugbetaling van de helft van de inschrijvingskosten voor de lessen
Nederlands voor anderstaligen voor het schooljaar 2012-2013.
Artikel 2: De tussenkomst te verlenen aan de cursisten (inwoners van Herne) die een attest van de
GLTT voorleggen waaruit blijkt dat zij de cursus ten minsten voor ¾ volgden, tenzij dit om
gewettigde redenen niet kon.
Artikel 3: Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet
Artikel 4: Dit besluit wordt meegedeeld aan de gewestelijk ontvanger

9. Gemeentelijke basisschool De Regenboog – Leerlingenvervoer : vaststelling bijdrage
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Het college van burgemeester en schepenen besliste in vergadering van 16 augustus 2012 om de
overheidsopdracht leerlingenvervoer gemeentelijk basisschool ‘De Regenboog’, perceel 1
dagelijks vervoer, te gunnen aan de firma Bus4you voor het schooljaar 2012-2013. Op basis van
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de vermoedelijke hoeveelheden die in het bestek zijn opgenomen wordt de kostprijs van deze
opdracht geraamd op € 42.074 per jaar. Dit is 1.598 euro minder dan vorig jaar.
Voor het afgelopen schooljaar werd de leerlingenbijdrage vastgesteld op 50 euro per trimester. Dit
is niet kostendekkend.
Voor het schooljaar 2012-2013 dient de leerlingenbijdrage opnieuw vastgesteld te worden. Een
evaluatie van de bijdragebepaling van het schooljaar 2011-2012 levert volgende conclusies op:
- geen enkele leerling kwam in aanmerking voor de voorgestelde korting
- de trimesteriële bijdrageregeling is (administratief) moeilijk te hanteren voor kinderen die
onregelmatig met de bus komen (dan moet een eenheidsprijs per rit berekend en pro rata
vermenigvuldigd worden, maar die eenheidsprijs verschilt per trimester, voor eenzelfde geleverde
dienst)
- geen enkele school binnen de scholengemeenschap hanteert een trimestriële bijdrage: meestal
wordt een systeem gehanteerd dat uitgaat van een eenheidsprijs per rit.
Omwille van deze redenen stelt het college voor om de bijdrage voor het leerlingenvervoer voor
2012-2013 vast te stellen op €0,40 per kind per rit. Dit bedrag houdt rekening met de prijzen
gehanteerd door De Lijn, met de reële kostprijs, met de gederfde inkomsten van vorig schooljaar
en met het feit dat het gebruik van collectief vervoer moet gestimuleerd worden.
Bevoegdheid
Artikel 42§3 en 43§2, 15°van het gemeentedecreet.
Juridische gronden
- Artikel 170 § 4 van de Grondwet;
- Artikel 42 en 43 van het Gemeentedecreet;
- Decreet 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.
- Beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen dd. 16 augustus 2012
houdende de gunning van het leerlingenvervoer.
Externe adviezen
/
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de leerlingenbijdrage voor het schooljaar 2012-2013
vast te stellen.
BESLUIT : met 14 stemmen voor en 1 onthouding (Nestor Cochez)
Artikel 1: Voor de leerlingen van de gemeentelijke basisschool die gebruik maken van de bus voor
het leerlingenvervoer wordt voor het schooljaar 2012-2013 een retributie ingevoerd.
Artikel 2: De retributie wordt vastgesteld op €0,40 per kind per rit.
Artikel 3: Bij gebreke aan betaling in der minne zal de retributie burgerrechterlijk ingevorderd
worden.
Artikel 4: Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.

17

Gemeenteraad van 26 september 2012

10. Gemeentelijke basisschool De Regenboog: Vaststelling personeelsformatie
schooljaar 2012-2013 - aktename
De Gemeenteraad,
Aanleiding en doel
In zitting van 23 mei 2012 heeft de gemeenteraad akte genomen van het voorstel van de
personeelsformatie voor het schooljaar 2012-2013, zoals vastgesteld door het Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming. Dit voorstel was gebaseerd op het voorontwerp van decreet
betreffende de invoering van een deels op socio-economische leerlingenkenmerken gebaseerd
omkaderingssysteem en het bijhorend uitvoeringsbesluit. Dit voorstel werd meegedeeld onder
voorbehoud van definitieve goedkeuring van het decreet en het bijhorend uitvoeringsbesluit.
Het ontwerpdecreet heeft ondertussen wijzigingen ondergaan die gevolgen kunnen hebben.
Vandaar dat het Ministerie een nieuwe dienstbrief heeft opgestuurd met de personeelsformatie
voor schooljaar 2012-2013. Deze nieuwe dienstbrief stelt ook de lesopdracht directie, aanvullende
en bijkomende lestijden, puntenenveloppen, uren kinderverzorging en het puntenpakket ICTcoördinatie voor.
De vermelde lestijden zijn gebaseerd op het aantal regelmatige leerlingen die ingeschreven zijn op
1 februari 2012.
Bevoegdheid
Art 43 van het gemeentedecreet
Juridische gronden
- Besluit van de Vlaamse regering van 05/03/2004 betreffende de puntenenveloppe voor de
scholengemeenschappen basisonderwijs (B.S. 11/06/2004)
- Besluit van de Vlaamse regering van 17/06/1997 betreffende de personeelsformatie in het
gewoon basisonderwijs
- Besluit van de Vlaamse Regering van 17/06/1997 betreffende de opdracht van het
personeel in het basisonderwijs
- Besluit van de Vlaamse Regering van 25/06/2004 tot vaststelling en indeling van de
ambten in de instellingen van het gewoon basisonderwijs
- Besluit van de Vlaamse Regering van 05/12/2003 betreffende ICT-coördinatie in het
onderwijs
- Voorontwerp van decreet betreffende de invoering van een deels op socio-economische
leerlingenkenmerken gebaseerd omkaderingssysteem en het bijhorend uitvoeringsbesluit
- Omzendbrief bao/2005/12 : Puntenenveloppen voor scholen en scholengemeenschappen
basisonderwijs: personeelsformatie en personeelsaspecten.
- Omzendbrief bao/2005/09 : Personeelsformatie scholen gewoon basisonderwijs,
aangepast op 2 mei 2011
- Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming – Personeelsformatie 2012-2013 – 14 juni
2012
Externe adviezen
/
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de personeelsformatie voor het schooljaar 2012-2013
vast te stellen.
Financieel advies en visum
/
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
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Artikel 1 :

De gemeenteraad stelt de personeelsformatie voor het schooljaar 2012-2013 als
volgt vast:

BESTUURSPERSONEEL

KLEUTERONDERWIJS

LAGER ONDERWIJS

AANVULLENDE LESTIJDEN
PARAMEDISCH
PERSONEEL
BELEIDS- EN ONDERSTEUNEND PERSONEEL

Artikel 2 :

1 ambt van directeur met een onderwijsopdracht
van 4 lestijden. Deze lestijden dienen in mindering
gebracht te worden van de hierna vermelde
lestijden volgens de schaal
lestijden volgens de schaal
SES- lestijden kleuteronderwijs
TOTAAL
lestijden volgens de schaal
SES-lestijden lager onderwijs
TOTAAL
aanvullende lestijden katholieke godsdienst
uren kinderverzorging
punten ICT
punten administratieve ondersteuning

91
4
95
102
4
106
8
8
7
29

Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet

AANVULLING VAN DE DAGORDE
Toegevoegde punten van de Open Vld fractie voor de gemeenteraad van 26 september 2012:
1. Wateroverlast in de wijk Groeneboom
Raadslid Nestor Cochez ligt het agendapunt toe. Sinds geruime tijd hebben omwonenden
van de Groenboom, vooral thv huisnummer 64 last met het afvoerwater van de riolering. Bij
zware regen hebben de lager gelegen huizen, te kampen met wateroverlast en
waterschade. De rioleringsbuizen van deze woningen zijn verbonden met de door Aqaufin
aangelegde buizen. De Open Vld fractie vraagt het college om dringend maatregelen te
treffen om aan deze situatie te verhelpen.
De burgemeester deelt mee dat het probleem gekend is. Het werd bij de jongste wolkbreuk
opnieuw vastgesteld. Daarom werd overleg gepleegd met Aquafin die het advies gaven
aan de bewoner(s) om een terugslagklep te plaatsen. Daarnaast werd afgesproken dat
Aquafin een moduleringsstudie zou maken om na te gaan welke debieten kunnen verwerkt
worden. Het college meent immers dat het nodig is om structurele maatregelen te
nemen. Het college besliste dan ook om Aquafin hierover te contacteren en te vragen om
het probleem in zijn totaliteit te bekijken.

GESLOTEN ZITTING
2. Gemeentepersoneel – veiligheid op het werk
Raadslid Nestor Cochez ligt het agendapunt toe. Onlangs werd vastgesteld dat
gemeentearbeiders bij het sproeien niet de nodige beschermkledij droegen. Er zouden
onvoldoende beschermkledij en beschermmiddelen aanwezig zijn of het personeel is niet
op de hoogte van wat aanwezigheid is en van het verplicht gebruik van deze
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beschermingsmiddelen.

-

-

-

-

De gemeentesecretaris deelt het volgende mee: “Of er effectief onvoldoende
beschermmiddelen zouden aanwezig zijn wordt verder onderzocht. Alleszins blijkt uit een
eerste controle dat er het afgelopen jaar ruim wat middelen werden aangekocht o.a.
veiligheidsbrillen, helmen, werkhandschoenen en stofmaskers. Enkele voorbeelden.
Factuur 21 november 2011: 7 paar handschoenen
Factuur 18 januari 2012: 2 paar werkhandschoenen
Factuur van 14 maart 2012: 6 paar werkhandschoenen
Factuur 31 maart 2012: 2 veiligheidsbrillen en één stofmasker
Factuur 30 april 2012: 3 veiligheidshelmen
Factuur 30 mei 2012: 10 stofmaskers en 1 paar werkhandschoenen
Op 12 juni 2012 werd aan de medewerkers van de technische dienst een opleiding
gegeven rond het omgaan met gevaarlijke stoffen. Tijdens deze opleiding werd op geen
enkel moment aangegeven dat er onvoldoende beschermkledij en beschermmiddelen
zouden aanwezig zijn.
Tijdens de maandelijkse rondgang van de gemeenschappelijke interne dienst voor
preventie en bescherming op het werk werden evenmin opmerkingen geformuleerd.
Dat de gemeentewerknemers geen weet hebben van het bestaan van deze kledij en
middelen is ook vreemd.
Op 13 januari 2010 besliste het college om medewerkers die op het werk verschijnen
zonder werkkledij voortaan naar huis te sturen en de verloren uren in mindering te brengen
van overuren of verlof.
Op 3 februari 2010 besliste het College een dienstnota op te stellen voor het
werkliedenpersoneel ivm het verplicht dragen van de werkkledij en de beschermkledij.
Met deze nota wenste het College nogmaals te wijzen of het feit dat elke werknemer zijn
werk- en beschermkledij in alle omstandigheden tijdens de dagtaak dient te dragen.
Er werd ook op gewezen dat de ploegbaas de opdracht had gekregen om de werknemers
die hun werkkledij thuis lieten, naar huis te sturen.
De vorming die op 12 juni 2012 werd georganiseerd was bedoeld om de medewerkers
nogmaals op de hoogte te brengen van het gebruik van de nodige beschermingsmiddelen.
We stellen echter vast dat veel personeelsleden weigerachtig staan tegen het dragen van
bepaalde beschermkledij en beschermmiddelen. Recent nog werd de ploegbaas gevraagd
om strenger op te treden tegen het niet dragen van de beschermkledij en -middelen.
Ondertussen werd de opdracht gegeven om een inventaris te maken van de aanwezige
beschermkledij en beschermmiddelen. Mocht blijken dat bepaalde beschermingsmiddelen
ontbreken dan zal aan het college een voorstel voorgelegd worden tot aankoop van deze
middelen”

3. Gehakte hoogstambomen zonder vergunning in de Brikstraat – stand van zaken
Raadslid Nestor Cochez ligt het agendapunt toe. Ter hoogte van de Brikshoeve werden
een 3tal jaar geleden 10tallen hoogstambomen geveld zonder vergunning. Verder stellen
de omwoners vast dat de eigenaar van de hoeve commerciële activiteiten zouden plannen
om aanliggende eigendommen. Open Vld vraagt naar de stand van zaken van de
overtredingen.
De burgemeester deelt mee dat een voor het omhakken van de bomen een PV werd
opgesteld dat overgemaakt werd aan de inspectiedienst. Niettemin is het de vraag of hier
wel een overtreding werd begaan. Volgens de schepen van milieu was er voor het kappen
van de bomen was wellicht geen vergunning nodig gelet op hun omvang (geen omtrek van
1 meter op een hoogte van 1 meter boven het maaiveld).
Verder deelt de burgemeester mee dat hij wel optrad daar waar hij een overtreding
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vaststelde met name tegen het aanleggen van een toegangsweg zonder vergunning. Hij liet
de werken stilleggen.
De burgemeester vraagt of de Open Vld fractie wenst dat er een PV wordt opgesteld tegen
de vermoedelijke commerciële activiteiten die zouden doorgaan in de Brikshoeve. De Open
Vld fractie antwoordt dat ze enkel wenst dat er opgetreden wordt tegen overtredingen.
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