PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE 1540 HERNE

Zitting van 23 april 2008
Aanwezig

POELAERT Kris,
burgemeester-voorzitter
BOMBAERT Marc, VANDENNEUCKER Lieven, DEVRIESE
Marie-Louise, 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

Voor de opening van de openbare zitting wordt er er een uitgebreide toelichting
gegeven over de sportstage Kpando Ghana door de organisatoren.
Bij de opening verontschuldigt de voorzitter gemeenteraadslid Thierry Deblander.
Na de opening van de zitting vraagt de voorzitter de goedkeuring van het verslag van
5 maart 2008. Dit verslag wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.
De voorzitter vraagt tevens om de volgende punten aan de agenda toe te voegen :
• Invoering éénrichtingsverkeer Oude Stationsstraat
Goedkeuring
•

Dienst Personeel
Administratief Statuut
Aanpassing artikel 2 en 215

•

Dossier Woonwinkel
Oprichting van een interlokale vereniging
Instappen in het project
Aanduiden van een afgevaardigde en een plaatsvervanger

•

Gemeentelijke Basisschool Herfelingen
Vernieuwen buitenschrijnwerk achtergevel en
2 toegangsdeuren
Goedkeuring lastenboek
Wijze van gunnen : Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

•

Dienst Sport
Aankoop laptop voor de sportfunctionaris

De gemeenteraad gaat eenparig akkoord.
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1. Uitbreiding gemeentelijke begraafplaats Herfelingen
Voorlopige goedkeuring onteigeningsplan en
onteigeningstabel
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 10 juni 2004 waarbij de uitbreiding van de
gemeentelijke begraafplaats in de deelgemeente Herfelingen principieel werd
goedgekeurd;
Gelet op de noodzaak over te gaan tot het onteigenen van diverse percelen grond;
Gelet op het onteigeningsplan en tabel der innemingen opgemaakt door het
studiebureau “VDS” bvba uit Haaltert;
Gelet op het schattingsverslag opgemaakt door de ontvanger der Registratie der
Domeinen te Lennik;
Gelet op artikelen van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke
motivering van de bestuurshandelingen;
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse Gewest
van het administratief toezicht;
Overwegende dat de nodige kredieten betreffende de aankoop van de gronden
voorzien zijn in de gemeentebegroting;
Gelet op de desbetreffende artikelen van de gemeentewet;
Gehoord het verslag van de voorzitter;

BESLUIT: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
Het grondplan en de tabel der grondinnemingen voor de aankoop van vermelde gronden
voor de uitbreiding van het gemeentelijk kerkhof in de deelgemeente Herfelingen
(kadastraal gekend: Herne 2e afdeling, sectie A, nrs. 376a en 387a) wordt voorlopig
goedgekeurd.
Artikel 2 :
Het openbaar onderzoek zal overeenkomstig de onderrichtingen door het College van
burgemeester worden bekend gemaakt.
Artikel 3 :
Deze beslissing is onderworpen aan artikel 28 van het decreet van 28 april 1993
houdende regeling voor het Vlaams Gewest van het administratieve toezicht op de
gemeenten.
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2. Ondergronds brengen van het kabeldistributienet langsheen
de Geraardsbergsestraat, Markstraat, Manhovestraat en
Driekapellenstraat in de deelgemeente Sint-Pieters-Kapelle.
Goedkeuring
Gelet op de verfraaïingswerken in het centrum van de deelgemeente Sint-PietersKapelle;
Overwegende dat P.B.E. langsheen hogervermelde straten de bovengrondse
leidingen ondergronds brengt. De verlichtingspalen worden vervangen door andere
lichtmasten;
Overwegende dat de kabeldistributie eveneens gebruikt maakt van de infrastructuur
van P.B.E. en dus noodgedwongen eveneens hun infrastructuur en aansluitingen
ondergronds dient te brengen;
Overwegende dat de grondwerken slechts voor 20% en de werken voor de
aansluitingen slechts voor 50% ten laste zijn voor de gemeente;
Gelet op de offerte (ref. 11438) van Infrax (afdeling WVEM) voor een bedrag van
43.502,58€ t.l.v. de gemeente;
Gelet op de uitvoeringsplannen gevoegd bij de offerte;
Overwegende dat de nodige kredieten zullen voorzien worden in de eerste
budgetwijziging;
Gelet op de desbetreffende uitvoeringsbesluiten;
Gelet op de desbetreffende artikelen van het gemeentedecreet;
Gehoord het verslag van de voorzitter;

BESLUIT: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
De aanvraag van Infrax (WVEM) tot het ondergronds brengen van het
kabeltelevisienet volgens de offerte en de bijgevoegde plannen in het centrum van
de deelgemeente Sint-Pieters-Kapelle wordt goedgekeurd.
Artikel 2 :
De nodige kredieten zullen voorzien worden in de eerste budgetwijziging 2008.
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3. Invoeren zone 30 in de woonwijken Groen Boom, Hernekouter,
Liezebeekwijk en Lorengdreef.
Goedkeuring
Gelet op het gunstig advies van de Politie;
Gelet op de decreten van 1789 en 1790 betreffende de municipaliteiten en de
rechterlijke inrichting;
Gelet op het K.B. van 16/03/1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie
op het wegverkeer;
Gelet op het K.B. van 01/12/1975 houdende algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer;
Gelet op de Ministeriele omzendbrief van 17/09/1988 betreffende de zones met een
sneheidsbeperking van 30 km per uur.
Gelet op de desbetreffende artikelen van de gemeentewet;
Overwegende dat binnen het grondgebied van de gemeente Herne zich volgende
wijken bevinden: Groene Boom, Hernekouter, Liezebeekwijk, Lorengdreef.
Overwegende dat binnen deze wijken de verblijfsfunctie primeert op de
verkeersfunctie;
Overwegende dat infrastructurele ingrepen kunnen helpen bij het afdwingen van een
zone 30
Overwegende dat het invoeren van zones 30 in de woonwijken aangegeven is als
een op korte termijn geplande actie in het mobiliteitsplan van de gemeente.
Overwegende dat binnen deze wijken, met het oog op de veiligheid, maatregelen
voor het verkeer moeten genomen worden, vervat in de artikels 1 en 2.
Gelet op de omzendbrief MOB/2007/01;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen,

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
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Artikel :
Principieel akkoord te gaan om in de wijken Groene Boom, Hernekouter,
Liezebeekwijk en Lorengdreef een zone 30 in te voeren. Deze zones zullen
afgebakend worden met de nodige borden F4a en F4b.
Artikel 2 :
Er zal een studie gebeuren om bijkomende verkeersremmende maatregelen te
nemen bij het binnenrijden van de wijk Hernekouter.
Artikel 3
Dit dossier zal ter kennisgeving worden overgemaakt aan de Vlaamse Overheid,
Afdeling Beleid, Mobiliteit en Verkeersveiligheid.

4. Invoering snelheidsbeperking 50 km/u ter hoogte van het
kruispunt Scheibeekstraat / Kapellestraat / Ekkelenbergstraat /
Leenstraat.
Goedkeuring
Gelet op het gunstig advies van de Politie;
Gelet op de decreten van 1789 en 1790 betreffende de municipaliteiten en de
rechterlijke inrichting;
Gelet op het K.B. van 16/03/1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie
op het wegverkeer;
Gelet op het K.B. van 01/12/1975 houdende algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer;
Gelet op de desbetreffende artikelen van de gemeentewet;
Overwegende dat het kruispunt Scheibeekstraat/Kapellestraat/Leenstraat/
Ekkelenbergstraat als gevaarlijk beschouwd kan worden;
Overwegende dat momenteel geen snelheidsbeperkingen van kracht zijn ter hoogte
van dit kruispunt,
Overwegende dat de snelheid slechts per 20km/u mag afnemen.
Overwegende dat het invoeren van een snelheidsbeperking ter hoogte van dit
kruispunt aangegeven is als een op korte termijn geplande actie in het mobiliteitsplan
van de gemeente.

5

Overwegende dat, met het oog op de veiligheid, de maatregelen voor het verkeer
moeten genomen worden, vervat in de artikels 1 en 2.
Overwegende de omzendbrief MOB/2007/01;
Op voorstel van het College van Burgemeester en schepenen,

BESLUIT: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
Principieel akkoord te gaan een snelheidsbeperking 70 km/u in de Scheibeekstraat,
voor het verkeer komende van de Ninoofsesteenweg en rijdend in de richting van de
Ekkelenbergstraat, vanaf de woning Scheibeekstraat 23 tot aan de woning
Scheibeekstraat nr.1 in te voeren.
Principieel akkoord te gaan een snelheidsbeperking 50km/u in de Scheibeekstraat,
voor het verkeer komende van de Ninoofsesteenweg en rijdend in de richting van
Ekkelenbergstraat, vanaf de woning Scheibeekstraat nr.1 tot aan het kruispunt
Scheibeekstraat/Kapellestraat in te voeren.
Artikel 2 :
Principieel akkoord te gaan een snelheidsbeperking 50km/u in de Ekkelenbergstraat,
voor het verkeer komende van de Barakkenbergstraat en rijdend in de richting van
de Scheibeekstraat Ekkelenbergstraat, vanaf de woning Scheibeekstraat nr.1 tot aan
het kruispunt Scheibeekstraat/Kapellestraat in te voeren.
Principieel akkoord te gaan een snelheidsbeperking 70 km/u in te voeren in een zone
van 200 meter voor de hiervoor beschreven zone waarin een snelheidsbeperking van
50 km/u van toepassing zal zijn.
Artikel 3 :
Dit dossier zal ter kennisgeving worden overgemaakt aan de Vlaamse Overheid,
Afdeling Beleid, Mobiliteit en Verkeersveiligheid.

Invoering snelheidsbeperking 50km/u
• Boesmolenstraat
Goedkeuring
Gelet op het gunstig advies van de Politie;
Gelet op de decreten van 1789 en 1790 betreffende de municipaliteiten en de
rechterlijke inrichting;
Gelet op het K.B. van 16/03/1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie
op het wegverkeer;
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Gelet op het K.B. van 01/12/1975 houdende algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer;
Gelet op de desbetreffende artikelen van de gemeentewet;
Overwegende dat, met het oog op de veiligheid, maatregelen voor het verkeer
moeten genomen worden, vervat in artikel 1 en 2 van huidig besluit;
Gelet op de omzendbrief MOB/2007/01;
Op voorstel van het College van Burgemeester en schepenen,

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
Principieel akkoord te gaan een snelheidsbeperking van 50km/u in te voeren in de
Boesmolenstraat.
Artikel 2 :
Dit dossier zal ter kennisgeving worden overgemaakt aan de Vlaamse Overheid,
Afdeling Beleid, Mobiliteit en Verkeersveiligheid.

Invoeren snelheidsbeperking 50km/u in de
•
Romeinsebaan
Goedkeuring
Gelet op het gunstig advies van de Politie;
Gelet op de decreten van 1789 en 1790 betreffende de municipaliteiten en de
rechterlijke inrichting;
Gelet op het K.B. van 16/03/1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie
op het wegverkeer;
Gelet op het K.B. van 01/12/1975 houdende algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer;
Gelet op de desbetreffende artikelen van de gemeentewet;
Overwegende dat voor eenduidige verkeerssituaties voor beide rijrichtingen
eenzelfde snelheidsbeperking van toepassing dient te zijn;
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Overwegende dat de Romeinsebaan de scheiding vormt tussen het grondgebied van
de gemeente Herne met de gemeente Edingen;
Overwegende dat op de Romeinsebaan tussen de Morrestraat en de Groenstraat op
het grondgebied van Herne geen snelheidsbeperking van toepassing is en voor
datzelfde deel op het grondgebied van Edingen een snelheidsbeperking van 70 km/u
van toepassing is;
Overwegende dat, met het oog voor een eenduidige verkeersituatie, maatregelen
voor het verkeer moeten genomen worden, vervat in de artikel 1
Gelet op de omzendbrief MOB/2007/01;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen,

BESLUIT: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
Principieel akkoord te gaan met het invoeren van een snelheidsbeperking van
50km/u in het deel van de Romeinsebaan tussen de Morrestraat en de Groenstraat
(grondgebied Herne);
Artikel 2
Dit dossier zal ter kennisgeving worden overgemaakt aan de Vlaamse Overheid,
Afdeling Beleid, Mobiliteit en Verkeersveiligheid.

5. Goedkeuring lastenboek voor onderhoud
buurtwegen in de respectieve gemeenten.
Raming : €500.000,00
Wijze van gunnen : beperkte aanbesteding

van

diverse

Gelet op de wet van 24.12.1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 08.01.1996 betreffende de overheidsopdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies van openbare
werken;
Gelet op het koninklijk besluit van 26.09.1996 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies van openbare
werken en de bijlage (Algemene aannemingsvoorwaarden voor de
overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor
concessies voor openbare werken);
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Gelet dat het noodzakelijk is om over te gaan tot het jaarlijks bijzonder onderhoud
van buurtwegen, waterwegen en rioleringen;
Overwegende dat via het werken met een prijslijst met opgelegde eenheidsprijzen
waarop de inschrijver een aanpassingscoëfficiënt aanbiedt niet telkens een
administratieve procedure moet doorlopen worden;
Overwegende dat de nodige kredieten voor deze werken voorzien zijn in de
gemeentebegroting 2008 onder het artikelnummer 421/735-57;

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
Het lastenboek en de wijze van gunnen worden goedgekeurd.
Artikel 2 :
Deze beslissing zal overgemaakt worden voor passend gevolg aan de dienst
Grondgebiedszaken en aan de toezichthoudende overheid.

6. Reglement ter bevordering van het aanplanten van
hoogstammige fruitbomen en hoogstammige inheemse
loofbomen.
Aanpassing subsidies
Keurt met eenparigheid van stemmen het hiernavolgend reglement goed.

Reglement ter bevordering van het aanplanten van hoogstammige
fruitbomen en hoogstammige inheemse loofbomen.
Artikel 1 :
Hoogstammige bomen zijn bomen met een stamhoogte van minstens 2 meter.
Artikel 2 :
De aanplanting van hoogstammige fruítbomen en hoogstammige loofbomen zoals
aangeduid in bijlage 1 kunnen door het gemeentebestuur aangemoedigd worden
indien aan de volgende voorwaarden voldaan wordt :
- het te beplanten perceel moet in Herne gelegen zijn
- de aanvraag moet minstens het aanplanten van 10 hoogstammige bomen op
éénzelfde perceel betreffen
- de aanplanting moet uitgevoerd worden conform met alle bestaande wetten,
reglementen en gebruiken op dergelijke aanplantingen (vaste en erkende
gebruiken,
veldwetboek, pachtwet, reglement op de buurtwegen, enz...)

9

Artikel 3 :
De aanmoediging kan enkel worden aangewend voor het plantsoen : steunpalen,
meststoffen, uurlonen, enz…komen niet in aanmerking. Het plantsoen moet een
minimale stamomtrek hebben van 6-8 cm.
Artikel 4 :
De betoelaagde aanplanting dient minimaal gedurende 15 jaar integraal en intact op
dezelfde plaats te blijven staan. Het verplaatsen, vellen of rooien van hoogstammige
bomen wordt gelijkgesteld : schade of verminking toebrengen door ondermeer
ringen, ontschorsen, verschroeien, gebruiken van scheikundige middelen,
inkervingen en benagelen dierenvraat (op een perceel waar dieren lopen moeten de
boomstammen afdoende beschermd zijn tegen vraat).
Artikel 5 :
De aanvraag dient te worden ingediend bij het gemeentebestuur van Herne op het
formulier in bijlage. De aanvrager moet de eigenaar van het te beplanten perceel zijn
of diens schriftelijke toestemming bezitten.
Artikel 6:
De aanvraag dient minimaal één maand voor de aanvang der werken te worden
ingediend. Na de aanvraag kan het Schepencollege, op basis van de beschikbare
informatie, een voorlopige toestemming geven voor de aanmoedigingspremie. De
uitvoering van de werken moet gebeuren binnen de drie maand na de voorlopige
toezeggíng. Een jaar na de voorlopige toezegging kan de betaling van de premie
worden aangevraagd, op basis van de factuur van de aankoop van het plantsoen en
op basis van het percentage plantsoen dat aangeslagen is.
Artikel 7:
De aanmoediging bedraagt €7,00 per hoogstammige fruitboom en €7,00 per
loofboom met een maximaal bedrag van €200,00 per aanvrager en per dienstjaar.
Artikel 8 :
Indien bij controle frauduleuze praktijken worden vastgesteld vervalt de gehele
aanmoediging. Er kan een boete worden opgelegd die maximaal het dubbele
bedraagt van de toegekende aanmoediging. Indien het plantsoen wordt aangeplant
op wijze die in strijd is met één of meer bestaande wetten, reglementen of gebruiken,
dan
wordt de aanmoedigingspremie niet uitgekeerd. Het gemeentebestuur behoudt zich
het recht voor om aanmoedigingsaanvragen te weigeren die niet beantwoorden aan
de geest van dit aanmoedigingsreglement.
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7. Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013
Goedkeuring
Gelet op het Gemeentedecreet, inzonderheid artikels 42 en 43;
Gezien er een keuze moet gemaakt worden inzake het instapniveau;
Gelet op de als bijlage toegevoegde voorstelling van de uit te voeren acties binnen
het Basisniveau;
Gelet op de voorstelling van de Samenwerkingsovereenkomst 2008 – 2013 voor
gemeenten van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse
overheid;
Gelet op de voorstelling van het rapporterings- en puntensysteem dat van toepassing
is bij intekening op de Samenwerkingsovereenkomst 2008 – 2013;
Gelet op het ondertekeningsformulier voor gemeenten;
Gelet op het gunstig advies van de Milieuadviesraad dd. 15 april 2008;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om in te
tekenen op het Basisniveau van de Samenwerkingsovereenkomst;
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1:
De Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 tussen het Vlaamse Gewest en de
gemeente Herne af te sluiten.
Artikel 2:
Te opteren voor het Basisniveau.
Artikel 3 :
Deze beslissing zal voor passend gevolg worden overgemaakt aan de
toezichthoudende overheid.

8. Intergas
Jaarvergadering op 6 juni 2008.
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 uitnodigingsbrief van 2 april 2008 van Intergas voor de jaarvergadering
van 6 juni 2008 met agenda, documentatie en toelichting;
11

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 6 juni 2008 goed te
keuren.
Artikel 2 :
De jaarrekening 2008 van Intergas goed te keuren.
Artikel 3 :
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 6 juni 2008 waarbij beide volmachtdragers eveneens
plaatsvervanger van elkaar zijn.
Artikel 4 :
Bovengenoemde volmachtdragers te mandateren om op de
jaarvergadering van Intergas van 6 juni 2008 te handelen en te beslissen conform de
beslissingen die door de gemeenteraad zijn.
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 Intergas, Diestsesteenweg
126 3210 Lubbeek.

12

9. Actie “Met belgerinkel naar de winkel”
Aankoop van een fiets
Vaststellen van de voorwaarden en wijze van gunnen
Raming : €250,00
Wijze van gunnen : onderhandse opdracht
Gelet op het feit dat ons bestuur jaarlijks deelneemt aan de actie “Met Belgerinkel
naar de Winkel”;
Gelet op het feit dat ons bestuur als hoofdprijs hiervoor een fiets schenkt;
Gelet op de technische fiche die hierbij wordt voorzien;
Overwegende dat de nodige kredieten voor deze aankoop voorzien zijn in de
gewone begroting;
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 fiets voor de actie “Met Belgerinkel naar
de Winkel”, 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.
Artikel 3 :
Het bedrag dat hiervoor voorzien wordt, is €250,00 (incl. BTW).
Artikel 4 :
Deze opdracht wordt gegund na een onderhandse opdracht.
Artikel 5 :
Deze beslissing zal voor passend gevolg worden overgemaakt aan de hogere
overheid.
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10.

Noodplanning
Intergemeentelijke samenwerking tussen de gemeenten
Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen en
Roosdaal.
Principeakkoord

Gelet op het Koninklijk Besluit van 16 februari 2006 betreffende de nood- en
interventieplannen;
Gelet op de Ministeriële Omzendbrief NPU-1 betreffende de nood- en
interventieplannen;
Gelet op het toelichtend schrijven met ref. 1.784/07-125 dd. 13 november 2007 van
de heer Gouverneur van Vlaams-Brabant;
Overwegende dat uit genoemde documenten blijkt dat in het kader van de
noodplanning aan de gemeentebesturen een reeks taken en verplichtingen worden
opgelegd, zowel administratief als technisch van aard;
Overwegende dat ook blijkt dat de gemeentebesturen de mogelijkheid hebben om
hiervoor, binnen bepaalde grenzen, (verregaand) samen te werken;
Gelet op het voorstel van de gemeente Lennik om van deze mogelijkheid gebruik te
maken, en een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten tussen de gemeenten
Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen en Roosdaal;
Overwegende dat dit voorstel er in bestaat dat de Gemeente Lennik een bijkomende
beroepsbrandweerofficier zal aanwerven, wiens loonkosten verdeeld worden over de
deelnemende gemeenten, en die zal instaan voor het technische werk dat i.v.m. de
noodplanning voor alle deelnemende gemeenten gezamenlijk kan gebeuren;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
De gemeente Herne gaat akkoord met het principe van een intergemeentelijke
samenwerking tussen Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen en
Roosdaal m.b.t. de gemeentelijke noodplanning. De samenwerking wordt ingevuld
zoals bepaald in volgende artikelen van dit besluit.
Artikel 2 :
De gemeente Lennik zal een beroepsbrandweerofficier aanwerven, die zal instaan
voor het technische werk dat i.v.m. de noodplanning voor alle deelnemende
gemeenten gezamenlijk kan gebeuren.
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Artikel 3 :
De aangeworven beroepsbrandweerofficier zal volgende taken uitvoeren in het kader
van de noodplanning van de gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik,
Pepingen en Roosdaal :
- Voorbereiding dossiers vergaderingen veiligheidscel
- Opmaken verslagen vergaderingen veiligheidscel
- Actualiseren van de nood- en interventieplannen (NIP)


Eerste actualisering:
aanpassing van de algemene rampenplannen (ANIP) aan de
bepalingen van het KB 16.02.2006.



Jaarlijkse actualisering:
o nakijken juistheid gegevens
o aanpassen volgens resultaten evaluaties oefeningen en
noodsituaties
o aanpassen aan veranderende wetgeving

- Opmaak van bijzondere nood- en interventieplannen (BNIP) waar deze
nog niet bestaan :
 overstromingen
 bosbranden
 pijpleidingen
 massamanifestaties
 (bedrijven en instellingen)
-

Praktische organisatie van regelmatige oefeningen
Evalueren van noodsituaties en oefeningen
Opmaken en up-to-date houden van de risico-inventaris en –analyse
Organiseren van de voorafgaande informatie over de noodplannen

Artikel 4 :
De gemeenten Bever, Galmaarden, Herne, Pepingen en Roosdaal zullen
gezamenlijk 45 % betalen van de jaarlijkse loonkost van de aangeworven
beroepsbrandweerofficier.
Onder jaarlijkse loonkost wordt verstaan : bruto-jaarwedde, vakantiegeld,
eindejaarstoelage, patronale lasten en maaltijdcheques.
Het door Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Pepingen en Roosdaal gezamenlijk te
dragen aandeel wordt, op basis van hun inwonersaantal en kadastraal inkomen, als
volgt verdeeld:
Bever
4,67 %
Galmaarden
19,31 %
Gooik
22,42 %
Herne
16,91 %
Pepingen
11,17 %
Roosdaal
25,52 %
100,00 %
Elke gemeente betaalt zijn aandeel in oktober het lopende dienstjaar aan de
gemeente Lennik terug.
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Artikel 5 :
Afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan de burgemeester van
Lennik, en aan de gouverneur van Vlaams-Brabant.

11.

Brandweerhervorming
Indeling in zones
Voorstel
Consultatieronde

De Gemeenteraad,
Gelet op de Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid;
Overwegende dat ingevolge art. 14 van deze Wet het grondgebied van het Rijk
verdeeld zal worden in hulpverleningszones (kortweg ‘zones’ genoemd);
Overwegende dat ingevolge art. 15 § 1 van deze Wet een Provinciaal Raadgevend
Comité werd opgericht, samengesteld uit alle burgemeesters van de provincie en
voorgezeten door de provinciegouverneur;
Overwegende dat het Provinciaal Raadgevend Comité als taak heeft enerzijds het
advies in te winnen van de autoriteiten van de verschillende gemeenten van de
provincie en anderzijds op van de ingewonnen adviezen een eenvormig advies te
formuleren m.b.t. de indeling van Vlaams-Brabant in hulpverleningzones;
Overwegende dat m.b.t. de indeling in hulpverleningszones in Vlaams-Brabant een
drietal scenario’s mogelijk zijn, m.n.
(1) het behoud van de huidige 6 zones,
(2) een indeling in 2 zones, waarvan de grenzen ongeveer overeenstemmen
met de grenzen van de arrondissementen Halle-Vilvoorde en Leuven
(3) 1 grote hulpverleningszone
Overwegende dat enerzijds louter operationeel een zone best zo groot mogelijk is,
teneinde de beschikbare middelen zo rationeel en efficiënt mogelijk aan te wenden,
maar dat anderzijds beleidsmatig en administratief de zone niet té groot mag zijn,
teneinde de afstand tussen het beleid en het terrein niet overdreven groot te maken
en de administratieve werkbaarheid van de zone te behouden;
Overwegende dat een indeling in 2 zones het beste evenwicht geeft tussen een zone
die operationeel voldoende groot en slagkrachtig is, en een zone die beleidsmatig en
administratief voldoende werkbaar is;
Gezien het voorstel van de burgemeester;

Neemt kennis van;
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Artikel 1 :
Het Provinciaal Raadgevend Comité van de Provincie Vlaams-Brabant wordt
geadviseerd de provincie onder te verdelen in 2 hulpverleningszones.
Artikel 2 :
Dit besluit wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de gouverneur van Vlaams
Brabant, voorzitter van het Provinciaal Raadgevend Comité.

12.

Sportcomplex De Hernekouter
Aankoop van een schrob- en zuigmachine.
Goedkeuren van de voorwaarden en vaststellen van de
wijze van gunnen.
Raming : €6500,00 (excl. BTW).
Wijze van gunnen : onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking

Gelet op noodzaak tot de aankoop van een schrob- en zuigmachine van de sporthal;
Gelet op de technische fiche die hierbij wordt voorzien;
Overwegende dat de nodige kredieten voor deze aankoop voorzien zijn bij
begrotingswijziging in de buitengewone begroting 2008 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 een schrob- en zuigmachine voor de sporthal
De Hernekouter, rekening houdend met de technische fiche waarvan sprake hiervoor
en die integraal deel uitmaakt van deze beslissing.
Artikel 2 :
De financiering zal geschieden via bestemmingswijziging van lening in de
buitengewone begroting 2008.
Artikel 3 :
Het bedrag dat hiervoor voorzien wordt, is €6500,00 (excl. BTW).
Artikel 4 :
Deze opdracht wordt gegund na een onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
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Artikel 5 :
Deze beslissing zal voor passend gevolg worden overgemaakt aan de hogere
overheid.

Aanvulling van de dagorde
* Invoering éénrichtingsverkeer Oude Stationsstraat
Gelet op het gunstig advies van de Politie;
Gelet op de decreten van 1789 en 1790 betreffende de municipaliteiten en de
rechterlijke inrichting;
Gelet op het K.B. van 16/03/1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie
op het wegverkeer;
Gelet op het K.B. van 01/12/1975 houdende algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer;
Gelet op de desbetreffende artikelen van de gemeentewet;
Gelet op de ligging van de school langsheen de Stationsstraat en de ter hoogte van
de school ingerichte infrastructuur;
Overwegende dat door de Oude Stationsstraat in te richten als éénrichtingsstraat
voor het verkeer komende van het kruispunt Oude Stationsstraat/Hernekouter en
rijdend in de richting van de school de veiligheid aan de school zal worden verhoogd;
Overwegende dat fietsers steeds in beide richtingen toegelaten worden;
Overwegende dat, met het oog op de veiligheid, de maatregel voor het verkeer
moeten genomen worden, vervat in de artikel 1.
Gelet op de omzendbrief MOB/2007/01;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen,

BESLUIT: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
Het invoeren van éénrichtingsverkeer, uitgezonderd voor fietsers, in de Oude
Stationsstraat voor het verkeer komende van het kruispunt
Stationsstraat/Hernekouter en rijdend in de richting van de school. Deze situatie
wordt gesignaleerd met verkeersborden C1, F19 en onderborden M2.
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Artikel 2
De inbreuken op de beschikkingen van deze verordeningen zullen worden gestraft
met politiestraffen, voor zover door wetten, algemene of provinciale verordeningen
die op het stuk zouden bestaan, geen andere straffen voorzien.
Artikel 3
Dit dossier zal ter kennisgeving worden overgemaakt aan de Vlaamse Overheid,
Afdeling Beleid, Mobiliteit en Verkeersveiligheid.

* Dienst Personeel
Administratief statuut
Aanpassing artikel 2 en 215
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 22 februari 2006 waarbij het
personeelsstatuut werd goedgekeurd;
Gelet op het protocol van het vakbondsoverleg dd. 26 maart 2008;
Gehoord het verslag van de gemeentesecretaris, Luc Deneyer;
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
Gaat akkoord artikel 2 van het personeelsstatuut als volgt aan te passen
(de wervingsreserve wordt van toepassing gemaakt op de decretale graden):
1.

het op proef benoemd personeel :
51, 52, 54 tot en met 57, 89 tot en met 115 ;

2.

de secretaris en ontvanger:
3, 4, 6, 1 en 2, 7, en 9, 32 tot en met 48, 2, 49 tot en met 52, 54 tot en met 57,
59 tot en met 64, 69 tot en met 71, 75,77,par.2, 89 tot en met 127 uitsluitend
wat de secretaris betreft.

Artikel 2 :
Gaat akkoord artikel 215 van het personeelsstatuut als volgt aan te passen :
Aan de decretale graden en aan de titularissen van niveau A en B kan slechts
loopbaanonderbreking of vermindering van de prestaties toegestaan worden op hun
aanvraag en afhankelijk van de goede werking van de dienst.
De loopbaanonderbreking voor bijstand aan of verzorging van een zwaar ziek familieof gezinslid of voor palliatieve verzorging is een recht voor alle personeelsleden,
ongeacht hun graad.
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Artikel 3 :
Deze beslissing zal ter kennisgeving worden overgemaakt aan de toezichthoudende
overheid.

* Dossier Woonwinkel
Oprichting van een interlokale vereniging
Instappen in het project
Aanduiden van een afgevaardigde en een plaatsvervanger
Gelet op het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen om samen
met de gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik, Lennik, Pepingen en met RISO
Vlaams-Brabant vzw en Opbouwwerk Haviland vzw een interlokale vereniging
“Woonproject Pajottenland” op te richten;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Overwegende dat de oprichting van een interlokale vereniging vereist dat een
samenwerkingsovereenkomst, de statuten en een huishoudelijk reglement worden
goedgekeurd;
Gelet op de samenwerkingsovereenkomst, de statuten en het huishoudelijk
reglement zoals gevoegd in bijlage;
Gehoord het verslag van de voorzitter, Kris Poelaert

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
De samenwerkingsovereenkomst, de statuten en het huishoudelijk reglement tot
deelname aan de interlokale vereniging voor de vorming van een
samenwerkingsverband inzake woonbeleid met de gemeenten Bever, Galmaarden,
Gooik, Lennik en Pepingen, Riso Vlaams-Brabant vzw en Opbouwwerk Haviland vzw
goed te keuren.
Artikel 2 :
Ricour Carina (effectief) en Poelaert Kris (plaatsvervanger) worden aangeduid als
afgevaardigden voor de gemeente Herne.
Artikel 3 :
Het College van Burgemeester en Schepenen te machtigen met de verdere
uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst.
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* Gemeentelijke Basisschool Herfelingen
Vernieuwen buitenschrijnwerk achtergevel en 2 toegangsdeuren.
Goedkeuring lastenboek.
Wijze van gunnen : onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking
Gelet op de hoge stookolieprijzen;
Overwegende dat het buitenschrijnwerk van de gemeentelijke basisschool voorzien
is van enkele beglazing,
Overwegende dat de bestaande raamkozijnen opgetrokken zijn in ijzer;
Overwegende de meeste raamvleugels niet meer te openen zijn;
Overwegende dat wanneer het buitenschrijnwerk vernieuwd wordt alle voornoemde
problemen verholpen worden;
Overwegende dat het buitenschrijnwerk van de achtergevel van het schoolgebouw
het meest aangewezen is om dit eerst te vervangen gelet dat zich langs deze zijde
de leslokalen bevinden;
Overwegende dat de bestaande buitendeuren naar binnen opendraaien en deze
voor de veiligheid naar buiten moeten opendraaien;
Overwegende dat de nodige kredieten voor deze werken voorzien zijn in de
begroting 2008 onder artikel 722-72352;
Gelet op het feit dat de financiering zal gebeuren via de buitengewone begroting;
Gelet op het verslag van de voorzitter;

Besluit : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
Het lastenboek en de wijze van gunnen worden goedgekeurd.
Artikel 2 :
Deze beslissing zal voor passend gevolg worden overgemaakt aan de dienst
Grondgebiedszaken en aan de toezichthoudende overheid.
Namens het College,
I.O. De gemeentesecretaris

De burgemeester-voorzitter

L. DENEYER

K. POELAERT

21

