PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE 1540 HERNE

Vergadering van 27 november 2013
Aanwezig: Kris Degroote, voorzitter van de gemeenteraad
Kris Poelaert, burgemeester, Lieven Vandenneucker, Carina Ricour, Marie-Louise Devriese,
Lieven Snoeks, Patrick De Vos, schepenen;
Thierry Deblander, Thiebaut Hilde, Lieven Van Den Broeck, Sandra Dero, Jordi Cornet,
Annelies Desmet, Michaël Schoukens, Paulette Debock, Eric Eeckhoudt, Vanessa Van
Hende, gemeenteraadsleden.
Ann Naert, Wnd gemeentesecretaris
Goedkeuring notulen van de vorige vergadering

Raadslid Deblander maakt volgende opmerkingen en formuleert de volgende vragen
1. Agendapunt AGB:
Vraag om de passage “een lid van de raad van bestuur” te vervangen door de naam
van het raadslid.
De gemeenteraad gaat akkoord met deze opmerking. In de notulen wordt de passage
“een lid van de raad van bestuur” vervangen door de heer Johan Vonckers.
Ivm dit agendapunt vraagt raadslid Deblander om hem alle briefwisseling naar de
gouverneur te bezorgen.
De voorzitter van de gemeenteraad deelt mee dat deze briefwisseling zal bezorgd
worden.
2. Agendapunt deontologische code:
De notulen vermelden niet de vraag van onze fractie om deze code ook terug te
koppelen met andere politieke fracties.
De gemeenteraad gaat niet akkoord met deze opmerking omdat deze opmerking niet
werd geformuleerd tijdens de gemeenteraad.
3. Agendapunt Haviland:
Vraag om de passage “nadelig voor het gemeentebestuur” te vervangen door de
gemeente.
De gemeenteraad gaat akkoord met deze opmerking.
De notulen zullen aangepast worden.
4. Vraag of de leden die een mandaat hebben binnen Haviland zich niet hadden moeten
verwijderen
De voorzitter van de gemeenteraad deelt mee dat dit verder zal onderzocht worden.
5. Open-Vld fractie meent dat de voorzitter van de gemeenteraad ten onrechte
opmerkte dat een aanwezige uit het publiek een raadslid niets mag gaan influisteren.
Raadslid Deblander vraagt op welk artikel van het huishoudelijk reglement de
voorzitter zich hierbij baseerde want volgens de VVSG bestaat er hiertegen geen
bezwaar.
De voorzitter zal dit nagaan maar benadrukt dat hij enkel wenst dat de gemeenteraad
sereen en ordentelijk verloopt. Hij wil wel beklemtonen dat sommige raadsleden zich
beklagen over het feit dat er teveel rumoer is in het publiek waardoor zij het verloop
van het debat nauwelijks horen.
De vraag van raadslid Deblander om de opmerking van de voorzitter ivm het verbod

van het publiek om iets te gaan influisteren zoals vermeld in de notulen te
schrappen, wordt niet goedgekeurd door de gemeenteraad.
De voorzitter van de gemeenteraad formuleert de volgende opmerking bij het verslag: Ictreglement: art 4: het woord provincieraadslid moet vervangen worden door het woord
gemeenteraadslid.
De gemeenteraad gaat akkoord met deze aanpassing van de notulen.
1. Installatie Cultuurraad Herne
De Gemeenteraad;
Aanleiding en doel
Met de nieuwe legislatuur dient er eveneens een nieuwe gemeentelijke cultuurraad worden
geïnstalleerd.
De Cultuurraad hield een installatievergadering op 3 juni ll, maar de nieuwe samenstelling
bracht enige verwarring met zich mee omwille van Franz Hegemann die een politiek ambt als
OCMW-raadslid vervult. Na uitklaring van dit onderwerp werd op 5 november ll. de
definitieve samenstelling van het Dagelijks Bestuur gevormd.
In bijlage bevindt zich de lijst van de definitieve samenstelling van het Dagelijks Bestuur.
Bevoegdheid
Artikel 43, 14° van het gemeentedecreet
Artikel 200 van het gemeentedecreet
Juridische gronden
Gelet op het decreet van 13 juli 2001, houdende het stimuleren van een kwalitatief en
integraal cultuurbeleid.
Externe adviezen
/
Advies en motivering.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de nieuwe samenstelling goed te keuren.

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
Akkoord te gaan met de nieuwe samenstelling van het Dagelijks Bestuur van de Cultuurraad,
zoals hierna vermeld :
ARTHE
ATK
Hernia
Holveo
KVLV Herne
Landelijke Gilde Sint-Pieters-Kapelle
Liberale Bond Gepensioneerden
Legatokoor Herne
Mark River Band
Muwoda
Studiegenootschap Herns

Monique Geeroms
Eddy Vierendeels
Frank Nevens
Herman Vandormael
Yvette Duquêne
Aimé Matthijs
Jacques Borgenon
Viviane Grisez
Wim Suys
Jean-Marie Viaene
Marc Danneels

Lid
Lid
Lid
Ondervoorzitter
Penningmeester
Lid
Lid
Lid
Voorzitter
Lid
Lid

Kartuizerklooster
Deskundigen

Agnes Cools
Nele D’Herde
Johan Vonckers
Franz Hegemann

Lid
Lid
Lid
Lid

Artikel 2 :
Dit besluit wordt meegedeeld aan de dienst cultuur
Artikel 3 :
Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.

2. Dienst Financiën – Begrotingswijziging 1 –Gewone Dienst – Dienstjaar 2013Goedkeuring
De Gemeenteraad,
Aanleiding en doel
In uitvoering van artikel 93 van het gemeentedecreet ging de financieel beheerder over tot de
opmaak van begrotingswijziging 1 (gewone dienst – dienstjaar 2013).
Bevoegdheid
Artikel 43§2,3° van het gemeentedecreet
Juridische gronden
Artikel 93 gemeentedecreet
K.B. van 2 augustus 1990 houdende het Algemeen Reglement op de Gemeentelijke
Comptabiliteit gecoördineerd met het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009;
Externe adviezen
Niet van toepassing
Advies en motivering
Uit de bijgevoegde documenten blijkt dat het algemeen begrotingsresultaat er als volgt uitziet
:

Samenvattingstabel begrotingswijziging
Volgens de oorspronkelijke
Verhoging
Verlaging Na de voorgestelde
begroting of de vorige
wijziging
wijziging
___________________________________________________________________________
Alg. resultaat
begrotingsrekening 2011 4.304.534,66
4.304.534,66
Resultaat begrotingsrekening 2012
-758.017,00
327.204,59
0,00
-430.812,41
___________________________________________________________________________

Alg. resultaat begrotings- 3.546.517,66
327.204,59
0,00 3.873.722,25
rekening 2012
___________________________________________________________________________
Begrotingswijziging 2013
Ontvangsten van het eigen 7.084.488,00
dienstjaar
Uitgaven van het eigen
dienstjaar

5.932,00

572.004,00

6.518.416,00

7.529.947,00

142.411,00

99.360,00

7.572.998,00

0,00
0,00

162.225,77
182.771,98

0,00
0,00

Ontvangsten vorige jaren
Uitgaven vorige jaren

162.225,77
182.771,98

Ontvangsten overboekingen
0,00
0,00
0,00
0,00
Uitgaven overboekingen
394.140,00
241.678,00
0,00
635.818,00
______________________________________________________________________
Geraamd resultaat van de
begroting 2013
-839.599,00 -398.703,21
472.644,00
-1.710.946,21
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2013
2.162.776,04

Financieel advies en visum
Niet van toepassing

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 : De begrotingswijziging wordt als volgt goedgekeurd :

Samenvattingstabel begrotingswijziging
Volgens de oorspronkelijke
Verhoging
Verlaging Na de voorgestelde
begroting of de vorige
wijziging
wijziging
___________________________________________________________________________
Alg. resultaat
begrotingsrekening 2011 4.304.534,66
4.304.534,66
Resultaat begrotingsrekening 2012
-758.017,00
327.204,59
0,00
-430.812,41
___________________________________________________________________________
Alg. resultaat begrotings- 3.546.517,66
327.204,59
0,00 3.873.722,25
rekening 2012
___________________________________________________________________________
Begrotingswijziging 2013
Ontvangsten van het eigen 7.084.488,00
dienstjaar
Uitgaven van het eigen

7.529.947,00

5.932,00

572.004,00

6.518.416,00

142.411,00

99.360,00

7.572.998,00

dienstjaar
Ontvangsten vorige jaren
Uitgaven vorige jaren

0,00
0,00

162.225,77
182.771,98

0,00
0,00

162.225,77
182.771,98

Ontvangsten overboekingen
0,00
0,00
0,00
0,00
Uitgaven overboekingen
394.140,00
241.678,00
0,00
635.818,00
______________________________________________________________________
Geraamd resultaat van de
begroting 2013
-839.599,00 -398.703,21
472.644,00
-1.710.946,21
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2013
2.162.776,04

Artikel 2. :
Een afschrift van dit besluit wordt met de bijlagen overgemaakt aan de
provinciegouverneur van Vlaams-Brabant met het oog op de uitoefening van het bestuurlijk
toezicht.

3. Dienst Financiën – Begrotingswijziging 2 – Buitengewone Dienst – Dienstjaar
2013- Goedkeuring

De Gemeenteraad,
Aanleiding en doel
In uitvoering van artikel 93 van het gemeentedecreet ging de financieel beheerder over tot de
opmaak van begrotingswijziging 2 (buitengewone dienst – dienstjaar 2013).
Bevoegdheid
Artikel 43§2,3° van het gemeentedecreet
Juridische gronden
Artikel 93 gemeentedecreet
K.B. van 2 augustus 1990 houdende het Algemeen Reglement op de Gemeentelijke
Comptabiliteit gecoördineerd met het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009;
Externe adviezen
Niet van toepassing
Advies en motivering
Uit de bijgevoegde documenten blijkt dat het algemeen begrotingsresultaat er als volgt uitziet
:

Samenvattingstabel begrotingswijziging
Volgens de oorspronkelijke
Verhoging
Verlaging Na de voorgestelde
begroting of de vorige
wijziging
wijziging
___________________________________________________________________________
Alg. resultaat
begrotingsrekening 2011 -2.990.656,94
-2.990.656,94

Resultaat begrotingsrekening 2012
2.997.000,00
0,00
3.463.192,07
-466.192,07
___________________________________________________________________________
Alg. resultaat begrotings6.343,06
0,00
3.463.192,07 -3.456.849,01
rekening 2012
___________________________________________________________________________
Begrotingswijziging 2013
Ontvangsten van het eigen 3.191.500,00
dienstjaar

138.985,00

2.600.509,00

729.976,00

Uitgaven van het eigen
dienstjaar

3.573.140,00

362.017,00

2.595.300,00

1.339.857,00

0,00
0,00

3.467.009,01
23.597,00

0,00
0,00

3.467.009,01
23.597,00

Ontvangsten vorige jaren
Uitgaven vorige jaren

Ontvangsten overboekingen 381.640,00
241.678,00
0,00
623.318,00
Uitgaven overboekingen
0,00
0,00
0,00
0,00
_________________________________________________________________________
Geraamd resultaat van de
begroting 2013
0,00
3.462.058,01
5.209,00
3.456.849,01
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2013
0,00

Financieel advies en visum
Niet van toepassing

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 : De begrotingswijziging wordt als volgt goedgekeurd :

Samenvattingstabel begrotingswijziging
Volgens de oorspronkelijke
Verhoging
Verlaging Na de voorgestelde
begroting of de vorige
wijziging
wijziging
___________________________________________________________________________
Alg. resultaat
begrotingsrekening 2011 -2.990.656,94
-2.990.656,94
Resultaat begrotingsrekening 2012
2.997.000,00
0,00
3.463.192,07
-466.192,07
___________________________________________________________________________
Alg. resultaat begrotings6.343,06
0,00
3.463.192,07 -3.456.849,01
rekening 2012
___________________________________________________________________________
Begrotingswijziging 2013

Ontvangsten van het eigen 3.191.500,00
dienstjaar

138.985,00

2.600.509,00

729.976,00

Uitgaven van het eigen
dienstjaar

3.573.140,00

362.017,00

2.595.300,00

1.339.857,00

0,00
0,00

3.467.009,01
23.597,00

0,00
0,00

3.467.009,01
23.597,00

Ontvangsten vorige jaren
Uitgaven vorige jaren

Ontvangsten overboekingen 381.640,00
241.678,00
0,00
623.318,00
Uitgaven overboekingen
0,00
0,00
0,00
0,00
_________________________________________________________________________
Geraamd resultaat van de
begroting 2013
0,00
3.462.058,01
5.209,00
3.456.849,01
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2013
0,00

Artikel 2. :
Een afschrift van dit besluit wordt met de bijlagen overgemaakt aan de
provinciegouverneur van Vlaams-Brabant met het oog op de uitoefening van het bestuurlijk
toezicht.

4. Coördinatie meerjarenplan 2014 -2019 en meerjarenplan 2014-2019
Kerkfabrieken Sint Petrus & Paulus Herne, Sint Niklaas Herfelingen, OLV
Kokejane en Sint Pieter, Sint Pieters-Kapelle - goedkeuring
De Gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Op 30 september 2013 ontvingen we vanwege het centraal kerkbestuur het coördinatie
meerjarenplan 2014 en de meerjarenplannen van de kerkfabrieken Sint Petrus & Paulus
Herne, Sint Niklaas Herfelingen, OLV Kokejane en Sint Pieter, Sint Pieters-Kapelle.
De meerjarenplannen worden ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.
Bevoegdheid
Artikel 41 ev 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
 Algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de eredienst gewijzigd
bij besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2012
 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.
 Omzendbrief BB2013 betreffende de strategische meerjarenplanning (meerjarenplan
2014-2019) en budgettering (budget 2014) volgens de beleids- en beheerscyclus.
 Omzendbrief BB 2013/01 betreffende de boekhouding besturen erediensten

Externe adviezen
Niet van toepassing
Advies en motivering
De meerjarenplannen van de kerkfabrieken moeten gecoördineerd en gelijktijdig worden
ingediend door het centraal bestuur bij de gemeente- of provincieoverheid, het
representatief orgaan van de eredienst en de provinciegouverneur. De gemeenteraad
heeft drie mogelijkheden wanneer hij zich uitspreekt over het meerjarenplan van een
bestuur van de eredienst, het meerjarenplan goedkeuren, niet goedkeuren of
aanpassen. Als het voorafgaande overleg geresulteerd heeft in een consensus, dan
wordt het meerjarenplan logischerwijze gewoon goedgekeurd.
De voorgelegde meerjarenplannen beantwoorden aan de afspraken die gemaakt werden
tijdens het overleg tussen het centraal kerkbestuur en het college van burgemeester en
schepenen van 6 februari 2013 waar het college bijzondere aandacht vroeg voor het
rationeel beheer van het kerkelijk patrimonium en onroerende goederen en tijdens het
overleg tussen de kerkfabrieken en een afgevaardigde van het college van
burgemeester en schepenen dat plaats vond in de maand juli 2013.
Aan de gemeenteraad wordt dan ook gevraagd om de meerjarenplannen en het coördinatie
meerjarenplan goed te keuren.
Financieel advies en visum
Niet van toepassing
Gehoord het verslag van de heer schepen van financiën;

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1. De meerjarenplannen 2014 – 2019 van de kerkfabriek Sint Petrus & Paulus Herne,
Sint Niklaas Herfelingen, OLV Kokejane en Sint-Pieter, Sint-Pieters-Kapelle worden
goedgekeurd.
Artikel 2. Het coördinatie meerjarenplan van het centraal kerkbestuur 2014-2019 wordt
goedgekeurd.
Artikel 3. De exploitatietoelage wordt, voor de jaren vervat in de meerjarenplanning, bepaald
als volgt:
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Sint Petrus &
Paulus
Herne

7.355,54

22.167,42

21.667,42

21.517,42

21.517,42

21.517,42

Sint Niklaas
Herfelingen

42.953,36

40.475,67

41.398,10

42.320,52

43.242,95

44.165,37

0

1.700

1.700

1.700

1.700

1.700

Sint Pieters
Sint-Pieters-Kapelle

6.475,85

27.241,00

27.236,00

27.236,00

27.236,00

27.236,00

Gecoördineerd

56.784,75

91.584,09

92.001,52

92.773,94

93.696,37

94.618,79

OLV
Kokejane

Artikel 4. De investeringstoelage wordt voor de jaren vervat in de meerjarenplanning bepaald
als volgt :
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Sint Petrus &
Paulus
Herne

0

0

0

0

0

0

Sint Niklaas
Herfelingen

0

0

0

0

0

0

OLV
Kokejane

0

0

0

0

0

0

Sint Pieters
Sint-Pieters-Kapelle

0

0

0

0

0

0

Gecoördineerd

0

0

0

0

0

0

Artikel 5. Dit besluit zal worden toegezonden aan het bisdom, aan de provinciegouverneur,
aan het centraal kerkbestuur en aan de desbetreffende kerkfabriek.
Artikel 6. Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.

5. Coördinatie budget 2014 en budget 2014 kerkfabrieken Sint Petrus & Paulus
Herne, Sint Niklaas Herfelingen, OLV Kokejane en Sint Pieter, Sint PietersKapelle - aktename
De Gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Op 30 september 2013 ontvingen we vanwege het centraal kerkbestuur het
coördinatiebudget 2014 en de budgetten 2014 van de kerkfabrieken Sint Petrus & Paulus
Herne, Sint Niklaas Herfelingen, OLV Kokejane en Sint Pieter, Sint Pieters-Kapelle.
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
 Algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de eredienst gewijzigd
bij besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2012
 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.
 Omzendbrief BB2013 betreffende de strategische meerjarenplanning (meerjarenplan
2014-2019) en budgettering (budget 2014) volgens de beleids- en beheerscyclus.
 Omzendbrief BB 2013/01 betreffende de boekhouding besturen erediensten
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 2014 en de budgetten
van de kerkfabrieken 2014.
Financieel advies en visum
Niet van toepassing

AKTENAME :
Artikel 1 :
Akte te nemen van het coördinatiebudget 2014 van het centraal Kerkbestuur
en van de budgetten 2014 van de kerkfabrieken
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.

6. Intercommunale Haviland - Buitengewone algemene vergadering dd.
19 december 2013 - Goedkeuring agenda - Aanduiding van een volmachtdrager en een
plaatsvervanger - Goedkeuring
De gemeenteraad,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid de artikelen 117 en 119;
Overwegend dat de gemeente aangesloten is bij Haviland Intercommunale die werd
opgericht op 24 maart 1965 bij oprichtingsakte verschenen in de Bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van 16 april 1965 onder het nummer 8226;
Overwegende dat Haviland Intercommunale als intergemeentelijk
samenwerkingsverband voor de ruimtelijke ordening en de economische expansie
van het arrondissement Halle-Vilvoorde, een dienstverlenende vereniging is die
wordt beheerst door het decreet van 6 juli 2001 (het Decreet) houdende de
intergemeentelijke samenwerking;
Gelet inzonderheid op de bepalingen van artikel 44 van het Decreet;
Gelet op de beslissing van de algemene vergadering van 10 november 2003 om de
duurtijd van Haviland Intercommunale te beperken tot achttien jaar, ingaand op de
datum van inwerkingtreding van het Decreet, zijnde 10 november 2001, om te
eindigen op 10 november 2019;

Gelet op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Haviland
Intercommunale die zal gehouden worden op 19 december 2013 en volgende agendapunten
omvat :
1. notulen van de gewone algemene vergadering van 20 juni 2013 : goedkeuring
2. de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie + begroting 2014 : goedkeuring
3. aanduiding lid adviescomité afvalbeleid : goedkeuring
4. statutenwijziging : goedkeuring – bezorgd per brief van 17.09.2013
5. verlenen volmacht aan notaris Frederika Lens om over te gaan tot de coördinatie van de
statuten
Gelet op het voorstel van de raad van bestuur van Haviland Intercommunale;
Na beraadslaging en stemming.

Besluit : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1: Mijnheer Eeckhoudt Eric, wonende Terlindenstraat 12 te 1540 Herfelingen wordt
aangeduid als effectief afgevaardigde om de gemeente Herne te vertegenwoordigen op de
statutaire algemene vergaderingen van Haviland Intercommunale tot en met 31 december
2018.
Artikel 2: Mijnheer Van Den Broeck Lieven, wonende Sint-Niklaasstraat 48 te 1540
Herfelingen wordt aangeduid als plaatsvervanger om de gemeente Herne te
vertegenwoordigen op de statutaire algemene vergaderingen van Haviland Intercommunale
tot en met 31 december 2018.
Artikel 3: De agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Haviland
Intercommunale dd. 19 december 2013 worden goedgekeurd.
Artikel 4: De vertegenwoordiger van de gemeente is gemandateerd om de statutenwijziging
van de buitengewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale dd. 19 december
2013 goed te keuren.
Artikel 5: Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gelast met de uitvoering van
dit besluit.
7. Gemeentelijk aanvullend reglement betreffende de aanpassing van de
snelheidsbeperking in de Rendries - Goedkeuring
De Gemeenteraad,
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk
besluit van 16 maart 1968;
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de
aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de
verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;
Overwegende dat de vraag gesteld werd door de bewoners omwille van de
verkeersveiligheid en de leefbaarheid;
Overwegende dat de Rendries een drukke weg is met veel doorgaand verkeer in beide
richtingen;
Gelet het advies van PZ Pajottenland dd 06/11/2013;
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1:
De gemeenteraad gaat akkoord met het voorstel tot aanpassing van de snelheidsbeperking
in de Rendries.
Artikel 2:
Dit aanvullend reglement ter goedkeuring over te maken aan de afdeling Beleid Mobiliteit en
Verkeersveiligheid, Departement mobiliteit en Openbare Werken, Vlaamse Overheid, Koning
Albert II-laan 20 bus 2, 1000 Brussel.
e-mail: aanvullendereglementen@mow.vlaanderen.be

Mondelinge en schriftelijke vragen
Er zijn geen mondelinge noch schriftelijke vragen.

Gedaan in zitting, datum als hiervoor.

Ann. Naert,
De wnd gemeentesecretaris

Kris Degroote
De voorzitter van de gemeenteraad

