Gemeenteraad van 26 juni 2013
PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE 1540 HERNE

Vergadering van 26 juni 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, Hilde Thiebaut, Jordi Cornet, Michaël Schoukens, Paulette Debock, Eric
Eeckhoudt, Vanessa Van Hende, gemeenteraadsleden.
Ann Naert, Wnd gemeentesecretaris
Verontschuldigd: Sandra Dero, Lieven Van Den Broeck, Annelies Desmet (bij de aanvang
van de vergadering)

TOEGEVOEGD PUNT
De voorzitter van de gemeenteraad vraagt om volgend punt aan de agenda toe te voegen :
Overheidsopdracht Pakket van leningen (CG/007): aangaan van leningen voor de
financiering van de investeringen - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze Bedrag:
Categorie 1: leningen met een duurtijd van 5 jaar: 148.000 euro
Categorie 2: leningen met een duurtijd van 10 jaar: 155.000 euro
Categorie 3: leningen met een duurtijd van 20 jaar: 2.723.000 euro

Overeenkomstig artikel 29 van het gemeentedecreet wordt aan de gemeenteraad gevraagd
om hiermee in te stemmen. De hoogdringendheid van het agendapunt wordt toegelicht met
name een dreigende stijging van de rentevoet gecombineerd met het feit dat er geen
gemeenteraad kan georganiseerd worden in juli en augustus (omwille van de vakantie van
de raadsleden).
De gemeenteraad gaat akkoord met de spoedbehandeling met 14 stemmen voor en 0
stemmen tegen. De gemeenteraad gaat verder eenparig akkoord om dit punt te behandelen
aansluitend op de goedkeuring van de jaarrekening.

GOEDKEURING NOTULEN VORIGE VERGADERING
De notulen van de vorige vergadering worden eenparig goedgekeurd.
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CULTUUR
1. Garageverkoop – aanpassing reglement
De Gemeenteraad;
Aanleiding en doel
Het college besliste om opnieuw een garageverkoop in Herne te organiseren. Deze zal
plaatsvinden op zaterdag 7september 2013. Uit de evaluatie van de garageverkoop van
2012 is gebleken dat het wenselijk is om het reglement bij te sturen.
Meer bepaald was het nodig om een oplossing te zoeken voor inwoners die ver van de
dorpscentra wonen. Daarnaast wordt gevraagd om de aanvaarding van het reglement door
de deelnemers ook via email toe te laten.
Deze bijsturingen zorgen voor een aanpassing van artikel 2 en artikel 7 van het reglement
zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van juni 2012.
Bevoegdheid
Artikel 42 en 43 van het gemeentedecreet.
Juridische gronden
Artikel 135 §2 van de nieuwe gemeentewet.
Besluit van de gemeenteraad van 27 juni 2012 houdende de vaststelling van het reglement
voor de garageverkoop
Externe adviezen
Advies en motivering.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met de aanpassingen van het
reglement.

BESLUIT : met 14 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen
Artikel 1: Het hiernavolgend reglement goed te keuren
Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van het
reglement

Artikel 3 :
Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.
REGLEMENT GARAGEVERKOOP HERNE

Artikel 1. Gegevens van de garageverkoop
Er wordt een garageverkoop georganiseerd. De garageverkoop houdt in dat goederen die
aan de verkoper toebehoren, met het oog op een verkoop ervan, worden uitgestald. De prijs
van de goederen wordt door de verkoper zelf bepaald en mag eventueel ter plaatse
gewijzigd worden. De opbrengst van de verkoop is volledig voor de particuliere verkoper.
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Artikel 2. Domein bestemd voor de garageverkoop
De goederen mogen enkel worden uitgestald en voor verkoop aangeboden op de private
eigendom van de deelnemer, dit wil zeggen in en voor de garage, op de oprit en in de
voortuin en dit tot aan de grens met het openbaar domein van de gemeente Herne. Het is
niet toegestaan delen van het openbaar domein voor de garageverkoop in te nemen.
Inwoners die ver van de dorpskernen of afgelegen wonen kunnen bij het college van
burgemeester en schepenen een aanvraag indienen om een verkoopstand op te stellen in de
Hernekouter (parking sporthal).
Elke deelnemer dient er tijdens de garageverkoop voor te zorgen dat zijn eigendom zindelijk
en ordelijk blijft en dat alle afval en vuil zo snel mogelijk wordt opgeruimd en verwijderd.
Hetzelfde geldt voor inwoners die de toestemming kregen om in de Hernekouter (parking
sporthal) een verkoopstand op te stellen.
Artikel 3. De deelnemers
Aan de garageverkoop kan worden deelgenomen door alle inwoners van de gemeente
Herne. Professionele handelaars die een inschrijving in het handelsregister hebben zijn
uitgesloten, tenzij zij handelen als particulier en éénmalig de door hen persoonlijke, gebruikte
goederen op hun privédomein wensen aan te bieden. Het is de deelnemers verboden
geluidsinstallaties te gebruiken. Deelname aan de garageverkoop kan worden ontzegd aan
de deelnemers die de bepalingen van onderhavig reglement niet respecteren.
Artikel 4. Te koop aangeboden goederen
De deelnemers aan de garageverkoop mogen goederen te koop aanbieden, die hen
toebehoren en voor zover deze vallen binnen het wettelijk toelaatbare. De verkoop mag het
normaal beheer van een privaat vermogen niet te buiten gaan. Dit houdt in dat de
aangeboden goederen door de deelnemers niet mogen zijn aangekocht, gefabriceerd of
geproduceerd met het oog op deze verkoop. Er mogen geen nieuwe goederen worden
verkocht, enkel goederen gesleten door gebruik. Het verkopen van winkelstocks is verboden,
evenals het te koop aanbieden van etenswaren en drank. Er kunnen controles gebeuren
door de Economische Inspectie en/of de organisatoren.
Artikel 5. Ongevallen en aansprakelijkheid
De gemeente Herne kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen,
evenmin als de initiatiefnemers of medewerkers aan de garageverkoop. Bij diefstal of
beschadigingen van de goederen, alsook van de privé-eigendommen van elke deelnemer,
wordt het risico enkel en uitsluitend gedragen door de verkoper-deelnemer.
Artikel 6. Kostprijs voor deelname
Aan de deelname van de garageverkoop is geen kostprijs verbonden. De deelname is echter
slechts geldig na inschrijving en ondertekening van het reglement. De goedkeuring van het
reglement kan ook per e-mail gebeuren.
Artikel 7. Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking, zodra het werd aangenomen door de gemeenteraad.
Artikel 8. Varia
De deelnemers aan de garageverkoop ontvangen een afschrift van dit reglement, evenals 5
ballonnen van ‘Herne, het Groene Kwadrant’.Deze ballonnen kunnen tijdens de duur van de
garageverkoop als herkenningsteken door de deelnemers geplaatst worden op hun privé
eigendom en op een voor de kopers goed zichtbare plaats of aan hun verkoopstand op de
Hernekouter. Een brochure met de lijst van de deelnemers, samen met een overzicht van de
goederen die zij te koop aanbieden, kan worden afgehaald op de cultuurdienst van het
gemeentehuis en in de bibliotheek ‘Petrus Naghel’.
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Artikel 9. Ondertekening
Ik, ……………………………….… …………...………….………………….. (voornaam + naam),
ga akkoord met de verkoopsvoorwaarden en het volledige reglement van de Garageverkoop,
zoals in het reglement werd beschreven.
Ik wens een verkoopstand te reserveren aan de Hernekouter (enkel indien u ver van de
dorpskern of afgelegen woont): JA/NEEN
Indien NEEN, gelieve uw verkoopadres in te vullen:
Adres: …………………………………………………………………………….……..(straatnaam),
154… Herne
Telefoonnummer: ……………………………………………………………………………………..
Te koop aangeboden goederen:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Inschrijven van xx tot xx bij de dienst Cultuur: Centrum 17, 1540 Herne –
sarah.copriau@herne.be – 02/ 397 11 60.
Handtekening + datum

FINANCIËN
2. Toekenning van een toelage aan de onthaalouders - aanpassing
De Gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Op 27 februari 2003 besliste de gemeenteraad om jaarlijks aan elke onthaalmoeder een
toelage toe te kennen van €123,95. Bij besluit van de gemeenteraad van 28 april 2010 werd
dit bedrag verhoogd tot €150,00 en werden de voorwaarden tot het bekomen van de toelage
verfijnd.
Bevoegdheid
- Artikelen 42 en 43 van het Gemeentedecreet inzake de bevoegdheid van de
Gemeenteraad
Juridische gronden
Artikel 2 en 3 van het gemeentedecreet
Externe adviezen
Niet van toepassing
Advies en motivering
Het college van burgemeester en schepenen wenst het bedrag opnieuw te verhogen van
€150 naar €175.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om deze verhoging van de toelage aan de
onthaalouders goed te keuren.
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Financieel advies en visum
Krediet zal voorzien worden via interne kredietaanpassing of budgetwijziging.

BESLUIT: met 14 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen
Artikel 1: Akkoord te gaan om de toelage aan de onthaalouders te verhogen van €150,00
naar €175,00. De onthaalouders zullen dit bedrag jaarlijks ontvangen gedurende de volledige
legislatuur mits te voldoen aan de voorwaarden, zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van
28 april 2010.
Artikel 2 : De verhoging gaat in vanaf het dienstjaar 2013
Artikel 3: Dit besluit wordt opgenomen in de overzichtslijst overeenkomstig art 252 van het
gemeentedecreet
Artikel 4 : Dit besluit zal meegedeeld worden aan de onthaalouders.

Raadslid Annelies Desmet vervoegt de vergadering

3. Jaarrekening 2012 - Vaststelling
De Gemeenteraad,
Aanleiding en doel
In uitvoering van artikel 93 van het gemeentedecreet ging de financieel beheerder over tot de
opmaak van de jaarrekening 2012
Het ontwerp van jaarrekening 2012 bevat:
- de budgettaire rekening 2012
- de bijlagen bij de budgettaire rekening 2012
- de jaarrekening 2012
- het advies van het managementteam over de jaarrekening 2012
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;
 Advies van het managementteam
Externe adviezen
Niet van toepassing
Advies en motivering
Uit de bijgevoegde documenten blijkt dat het algemeen begrotingsresultaat er als volgt
uitziet:
- exploitatiebudget: 4.304.534,66 euro
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- investeringsbudget: -2.990.656,94 euro
Het algemeen boekhoudkundig resultaat bedraagt:
- exploitatiebudget: 4.741.657,11 euro
- investeringsbudget: 320.540.24 euro

Financieel advies en visum
Niet van toepassing
BESLUIT : met 15 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen
Artikel 1. :

De begrotingsrekening 2012 wordt vastgesteld met de volgende saldi:
Begrotingsresultaat:
Gewone dienst (exploitatie)
Buitengewone dienst (investering)
Boekhoudkundig resultaat:
Gewone dienst (exploitatie)
Buitengewone dienst (investering)

Artikel 2. :

3.873.722,25 euro
-3.456.849,01 euro
4.273.170,71 euro
-2.698.428,11 euro

De balans en resultatenrekening 2012 worden goedgekeurd.

Artikel 3. :
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.

Raadslid Thierry Deblander stelt de volgende vragen :
1. Er is een tekort op het eigen dienstjaar : is dit een inschattingsfout of hebben we
gewoon pech gehad?
Schepen Lieven Snoeks meldt dat dit geen inschattingsfout is. De mindere ontvangst
wordt veroorzaakt door de vervroegde inning van de belasting die enkele jaren
geleden werd doorgevoerd en die niet verder werd gezet.
De kredieten ingeschreven in het budget voor onroerende voorheffing en aanvullende
personenbelasting wordt echter opgelegd door de overheid. Het bestuur kan deze
kredieten niet eigenhandig ramen.
2. Uitgaven gewone dienst 2.2 : toelichting bij de commentaar : kredieten mogen niet
overschreden worden. Dit lijkt op een terechtwijzing.
Antwoord : dit is het niet. De tekst bedoelt dat er geen betalingen mogen gedaan
worden als er geen of onvoldoende kredieten zijn voorzien voor de uitgave. De
bedoeling van de tekst is een verklaring te geven voor de overkredieten.
3. Op vragen : Wat hebben de volgende investeringen gekost?
Schepen Lieven Snoeks verschaft de exacte cijfers bij deze investeringen.
* Brandweerpost Tollembeek :
Aandeel van Herne in de opbouw en het onderhoud : 43.3%
Reeds gedane investeringen :
 Aankoop grond : €137.400
 Aankoop meubilair : €16.866
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Bouw kazerne : €765.098
Aankoop ambulance + uitrusting : €75.888

Totaal ten laste van Herne : €995.252
* Fietspad Herne-Kokejane
 Werken zelf : €2.757.632, waarvan €1.621.773 voor rekening van
Herne
 Onteigeningen : €200.885
 Erelonen (incl. opmaken rooilijnplannen, onteigeningsplannen,
onderhandelingen onteigeningen, waterslagberekeningen) : €141.297
 Ondergronds brengen van de elektriciteit in de Lindestraat, Broekstraat
en de Kleine Broekstraat : €85.534 via het renovatiefonds van de PBE
en €26419 rechtstreeks voor Herne
 Subsidies voor de fietspaden : €380.904
Totaal ten laste van Herne : €1.609.470
4. Erediensten : Er is een enorme stijging in 2012. Ook in 2007 was er een grote
stijging. Tussendoor zijn de kredieten fel gedaald. Hoe wordt dit verklaard?
2007 : uitgaven voor de kerk in Kokejane (o.a. herstelling aan het dak)
2012 : restauratie aan de kerk in Herne
5. Kosten studies inzake de administratieve organisatie en beheer: wat houdt dit in?
Antwoord : Dit zijn de kosten voor de opmaak van het erosiebestrijdingsplan. Deze
kosten worden volledig gesubsidieerd (zie ontvangstenpost)

Toegevoegd agendapunt
Overheidsopdracht Pakket van leningen (CG/007): aangaan van leningen voor de
financiering van de investeringen - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze Bedrag:
Categorie 1: leningen met een duurtijd van 5 jaar: 148.000 euro
Categorie 2: leningen met een duurtijd van 10 jaar: 155.000 euro
Categorie 3: leningen met een duurtijd van 20 jaar: 2.723.000 euro

De Gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Om de thesaurie op peil te houden is het nodig een marktbevraging te organiseren bij de
financiële instellingen om de beste voorwaarden te bekomen voor leningen op 5, 10 en 20
jaar voor het financieren van de investeringen, die effectief gedaan zijn in de voorbije jaren
(in totaal voor 3.026.000 euro). Deze investeringen werden geprefinancieerd door de
ontvanger. Sinds de omzendbrief BA-2000/05 van 17 juli 2001 houdende onderrichtingen
van de begrotingen voor 2001 van de gemeenten en OCMW’s van het Vlaamse Gewest,
wordt het principe van de prefinanciering van investeringen (buitengewone dienst) aanvaard
door de toezichthoudende overheid.
Voor deze opdracht dienen de lastenvoorwaarden, de gunningswijze en de raming te worden
vastgesteld.
De opdracht omvat 3 categorieën omdat de termijn voor terugbetaling van de leningen niet
langer mag lopen dan de termijn voor het afschrijven van de goederen waarvoor de leningen
worden aangegaan.
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Een categorie bevat alle financieringen met een zelfde looptijd en met een zelfde
herzieningsperiodiciteit.
Categorie 1 – duurtijd 5 jaar – vaste rentevoet
Voorwerp: Financiering verschillende investeringen

148.000 EUR

Categorie 2 – duurtijd 10 jaar – vaste rentevoet
Voorwerp: Financiering verschillende investeringen

155.000 EUR

Categorie 3 – duurtijd 20 jaar – vaste rentevoet
Voorwerp: Financiering verschillende investeringen

2.723.000 EUR

Bevoegdheid
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 42 en
43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad
Juridische gronden
 De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere
wijzigingen, meer bepaald artikel 25.
 Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen.
 Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare
werken, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 5, § 2.
 De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.
 Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
 Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels
248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht.

Externe adviezen
Niet van toepassing
Advies en motivering
Voor deze opdracht “Pakket van leningen” werd een bijzonder bestek met nr. CG/007
opgesteld.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 3.026.000 euro
Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking.
Om een zo gunstig mogelijke prijs te bekomen, met een minimum aan dienstverlening, wordt
geopteerd om als wijze van gunning te kiezen voor een open offerteaanvraag.
Financieel advies en visum
De leningslast voor deze opdracht is ingecalculeerd in het budget 2013 en in de
meerjarenplanning.

BESLUIT : met 15 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthouding
Artikel 1 :
Het bijzonder bestek met nr. CG/007 en de raming voor de opdracht “Pakket van leningen”,
opgesteld door het Gemeentebestuur Herne worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden
worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de
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algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van
werken, leveringen en diensten
Het totaal bedrag van de opdracht wordt geraamd op 3.026.000 euro.
Artikel 2 :
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open offerteaanvraag.
Artikel 3 :
De opdracht zal Europees bekend gemaakt worden.
Artikel 4 :
Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal en
Europees niveau.
Artikel 5 :
De uitgave voor deze opdracht is in ingecalculeerd in het budget 2013 onder artikel 010/21101 en in de meerjarenplanning onder artikel 010/911-01.
Artikel 6 :
Dit besluit wordt opgenomen in de overzichtslijst overeenkomstig art 252 van het
gemeentedecreet

4. Restauratiewerken aan de Beschermde Dekenale Kerk Sint-Petrus en
Paulus – Fase 2 - eindafrekening - goedkeuring.
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Het eindafrekeningsdossier betreffende het project ‘Restauratiewerken aan de Beschermde
Dekenale Kerk Sint-Petrus en Paulus – Fase 2 - ’ werd door de ontwerper, Groep Infrabo NV
ter goedkeuring voorgelegd.
Bevoegdheid
Art 43 van het gemeentedecreet
Juridische gronden
 Wet op de overheidsopdrachten van 24 december 1993 en latere wijzigingen
betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van
werken, leveringen en diensten.
 KB van 8 januari 1996 en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten voor
aanneming van werken, leveringen, diensten en concessies voor openbare werken.
 KB van 26 september 1996 en latere wijzigingen tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en de concessies voor openbare
werken, alsmede de bijlage bij dit KB betreffende de algemene
aannemingsvoorwaarden.
 Gemeenteraadsbesluit, van 7 februari 2007, houdende bepaling van het begrip
“dagelijks bestuur” in overeenstemming met artikel 43 van het gemeentedecreet;
 Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 31 juli 1984 houdende
de aanduiding van Groep Infrabo, NV, gedomicilieerd te 2260 Westerlo, Langstraat
65 als ontwerper voor de restauratiewerken Sint-Petrus en Paulus Kerk.
 Gemeenteraadsbeslissing van 29 januari 2003 betreffende de goedkeuring van de
voorwaarden en vaststelling van de wijze van gunnen van het bijzonder bestek met
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betrekking tot het bouwhistorisch onderzoek van de Sint-Petrus en Paulus Kerk te
Herne.
Gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2006 betreffende de Restauratiewerken
aan de beschermde Parochiekerk Sint-Petrus en Paulus - Fase 2 : kerktoren Aanbestedings- en subsidiedossier – Goedkeuring - Raming
Besluit van het college van burgemeester en schepenen, d.d. 17 februari 2010,
houdende de aanduiding van Groep Infrabo, NV, gedomicilieerd te 2260 Westerlo,
Langstraat 65 als veiligheidscoördinator voor de restauratiewerken
Besluit van het college van burgemeester en schepenen, d.d. 10 november 2010,
houdende de goedkeuring van de gunning van de opdracht “Restauratiewerken aan
aan de beschermde Parochiekerk Sint-Petrus en Paulus - Fase 2 aan aannemer de
firma PIT Antwerpen NV uit Kapellen voor een bedrag van 504.229,60 euro (excl.
BTW) + 105.888,21 euro BTW = 610.117,81 euro (incl. BTW);

Externe adviezen
Niet van toepassing

Advies en motivering
Bij raadsbesluit van 29 januari 2003 werd het definitieve ontwerp voor Restauratiewerken
aan de Beschermde Dekenale Kerk Sint-Petrus en Paulus – Fase 2 goedgekeurd met een
raming van 681.897,37 € (incl.BTW(21%)) (waarvan 676.052,46 € subsidieerbaar is voor
80% en 5.844,91 € niet subsidieerbaar.
Het project werd bij collegebesluit van 10 november 2010 gegund aan de firma PIT
Antwerpen NV uit Kapellen voor een bedrag van 504.229,60 euro (excl. BTW) + 105.888,21
euro BTW = 610.117,81 euro (incl. BTW);
Uit de eindafrekening, blijkt dat het eindbedrag van de werken 642.017,45 euro inclusief
BTW bedraagt, als volgt gedetailleerd:
Bestelbedrag: 504.229,60 euro excl btw
Bestelbedrag na verrekeningen: 493.905,84 euro excl btw
Prijsherzieningen: 36.687,10 euro excl btw
BTW: 111.424,51 euro
Totaal er werken inclusief BTW = 642.017,45 euro
DETAIL VAN DE VORDERINGSSTATEN
Vorderingsstaat nr.

Bedrag

1

€ 28.228,36

2

€ 2.527,31

3

€ 19.009,28

4

€ 5.827,29

5

€ 7.995,79

6

€ 31.102,48

7

€ 23.046,91

8

€ 137.178,70

9

€ 9.807,04

10

€ 44.094,06
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11

€ 81.008,77

12

€ 57.601,01

13

€ 39.779,46

14

€ 66.854,73

15

€ 42.018,31

16

€ 45.937,95
€ 642.017,45 incl btw

Algemeen totaal der werken incl btw:

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de voorgelegde eindafrekening van deze
werken goed te keuren.
Financieel advies en visum
/
BESLUIT : met 15 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen
Artikel 1: De door ontwerper, Groep Infrabo NV, opgemaakte eindafrekening inzake de
Restauratiewerken aan de Beschermde Dekenale Kerk Sint-Petrus en Paulus – Fase 2 met een eindbedrag van 642.017,45 euro inclusief BTW en herziening wordt goedgekeurd.
Artikel 2: Dit besluit wordt meegedeeld aan
- Architectuurbureau.
- NV Pit
- Provincie Vlaams-Brabant – dienst cultuur.
- Agentschap Onroerend Erfgoed
Artikel 3: Dit besluit wordt opgenomen in de overzichtslijst overeenkomstig art 252 van het
gemeentedecreet

GEMEENTEDECREET
5. Openbare Bibliotheek Petrus Naghel Herne – Samenstelling Beheersorgaan
Het college,
Aanleiding en doel
De plaatselijke Openbare Bibliotheek wordt beheerd door een beheersorgaan, samengesteld
op basis van de evenredige vertegenwoordiging van de overheid en de vertegenwoordigers
van de gebruikers en strekkingen.
 Het beheersorgaan neemt het algemeen beheer waar van de Plaatselijke
Openbare Bibliotheek, en stelt, binnen de perken van de kredieten op de
goedgekeurde begroting, alle beheershandelingen die nodig zijn om het gestelde
doel te realiseren.
 Het beheersorgaan heeft een adviserende bevoegdheid ten aanzien van de
inrichtende overheid voor alle aspecten van het bibliotheekwerk, en in het
bijzonder voor het bibliotheekbeleidsplan.
 Samen met de bibliothecaris concretiseert het beheersorgaan het
bibliotheekbeleidsplan in een jaarlijks actieplan.
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Na de installatie van de nieuwe gemeenteraad moet het beheersorgaan van de Openbare
Bibliotheek Petrus Naghel worden aangepast aan de nieuwe politieke realiteit/verhoudingen
binnen de gemeente.
Het beheersorgaan van de gemeentelijke bibliotheek wordt, overeenkomstig de bepalingen
van artikel 9b van de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en
filosofische strekkingen gewaarborgd wordt samengesteld uit een evenredige
vertegenwoordiging van de politieke strekkingen in de gemeenteraad (6 zetels) en anderzijds
volgens de strekkingen uit het culturele veld (6 zetels). Er dienen eveneens 4 leden te
worden aangeduid met raadgevende stem.
Volgende personen stelden zich kandidaat om te zetelen in het beheersorgaan van de
Openbare Bibliotheek Petrus Naghel :
Politieke strekkingen :
Namens de CD&V-fractie : Annelies Desmet, Arlette Vierendeels, Sandra Dero, Sonja
Vandenbossche en Vanessa Van Hende
Namens de VLD-fractie : Robert Rotsaert
Kandidaturen voor het culturele veld :
Glenn Deherder
Annie Meulenijser
Wilfried Ost
Geert Coene
Clothilde Deblander
Bart Pennewaert
Johan Vonkers
Robert Van Imp
Urbain Deblander
Kandidaten met raadgevende stem
Vertegenwoordiger van De Bloesem : Gerlinde Devroede
Vertegenwoordiger van De Regenboog : Sylvia Goossens
Vertegenwoordiger van De Markevallei : Segaert Hilde
Voorzitter Cultuurraad Bever : Paul Van Laethem
Bevoegdheid
Artikel 57 van het gemeentedecreet.
Juridische gronden
Decreet lokaal cultuurbeleid.
De wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische
strekkingen gewaarborgd wordt
Externe adviezen
/
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de kandidaten met raadgevende stem en de
kandidaten uit het politieke en culturele veld te verkiezen. Gezien er voor de kandidaten met
raadgevende stem en voor de kandidaten uit het politieke veld evenveel kandidaten als er
plaatsen te verdelen zijn, dient er niet gestemd te worden. Voor de samenstelling uit het
culturele veld dient er wel gestemd worden, gezien er meer kandidaten zijn dan er plaatsen
te begeven zijn.
Gaat bij geheime stemming over tot de verkiezing van 6 vertegenwoordigers uit het culturele
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veld
Stelt vast dat de uitslag van de stemming als volgt is:
- Glenn Deherder: 15 stemmen
- Annie Meulenijser : 15 stemmen
- Clothilde Deblander: 15 stemmen
- Bart Pennewaert: 14 stemmen
- Robert Van Imp: 15 stemmen
- Urbain Deblander: 15 stemmen
BESLUIT:
Artikel 1.
Neemt akte van de kandidaten met raadgevende stem en de kandidaten uit het politieke veld
voor het beheersorgaan van de POB Petrus Naghel. Volgende kandidaten zullen hiervoor
zetelen :
Politieke strekkingen :
Namens de CD&V-fractie : Annelies Desmet, Arlette Vierendeels, Sandra Dero, Sonja
Vandenbossche en Vanessa Van Hende
Namens de VLD-fractie : Robert Rotsaert
Kandidaten met raadgevende stem
Vertegenwoordiger van De Bloesem : Gerlinde Devroede
Vertegenwoordiger van De Regenboog : Sylvia Goossens
Vertegenwoordiger van De Markevallei : Segaert Hilde
Voorzitter Cultuurraad Bever : Paul Van Laethem
Artikel 2 :
Volgende kandidaten uit het culturele veld worden verkozen om te zetelen in het
beheersorgaan van de POB Petrus Naghel :
- Glenn Deherder
- Annie Meulenijser
- Clothilde Deblander
- Bart Pennewaert
- Robert Van Imp
- Urbain Deblander
Artikel 3 :
Deze beslissing zal als volgt gecommuniceerd worden
- mededeling besluit aan de bibliotheek

6. Vrije Tijd - Cultuur – Samenstelling algemene vergadering en dagelijks
bestuur – Goedkeuring
De voorzitter van de gemeenteraad stelt voor om punt 6 van de gemeenteraad: Vrije Tijd Cultuur – Samenstelling algemene vergadering en dagelijks bestuur – Goedkeuring, te
verdagen, aangezien de samenstelling van de cultuurraad gisteren werd gewijzigd.
De gemeenteraad gaat hiermee akkoord
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7. Vrije Tijd - Sport – Samenstelling algemene vergadering en dagelijks bestuur
sportraad – Goedkeuring
De Gemeenteraad;
Aanleiding en doel
Met de nieuwe legislatuur dient er eveneens een nieuwe gemeentelijke sportraad te worden
geïnstalleerd. De oproep tot het indienen van kandidaturen werd gepubliceerd in een
informatiebrochure en op de website.
De sportraad is representatief voor alle vormen van sportbeoefening. Het bestuur betrekt in
de sportraad de actoren die de Nederlandstalige sport bevorderen. Van de sportraad zijn lid :
1° de afgevaardigden van alle Nederlandstalige sportinitiatieven, onder andere
sportverenigingen,
sportprojecten, instellingen, scholen en organisaties, zowel private als publieke, die sportieve
activiteiten ontplooien op het van toepassing zijnde grondgebied;
2° deskundigen inzake sport.
§ 2. Politieke mandatarissen van het eigen bestuur kunnen geen deel uitmaken van de
sportraad. De schepen, de gedeputeerde of het collegelid, bevoegd voor sport, kan als
waarnemer de vergaderingen bijwonen.
§ 3. De sportgekwalificeerde ambtenaar volgt de vergaderingen van de sportraad als
waarnemer.
De sportraad hield een installatievergadering op 7 mei 2013.
Bevoegdheid
Artikel 43, 14° van het gemeentedecreet
Artikel 200 van het gemeentedecreet
Juridische gronden
Decreet houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse
Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen-beleid
Externe adviezen
/
Advies en motivering.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de nieuwe samenstelling goed te keuren en de
sportraad te erkennen als een autonoom adviesorgaan.
BESLUIT : met 15 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen
Artikel 1 :
De gemeenteraad erkent de sportraad als een autonoom adviesorgaan.
Artikel 2 :
In de algemene vergadering van de sportraad is iedere aangesloten sportvereniging van
Herne vertegenwoordigd door een afgevaardigde en/of plaatsvervanger.
Artikel 3 :
Het dagelijks bestuur wordt als volgt samengesteld :

Vereniging
Ter Heyde Cycling Team

Vertegenwoordigd door
Blaton Wim
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Deskundige
Badmintonclub Herne
School Herfelingen
Deskundige
OKRA sport Herne
ZVC Dynamo Herne
Markruiters Herne
Deskundige
De Tulpkes
Speedo Herne
Deskundige

Deherder Glenn
Devriese Annelies
Goossens Sylvia
Ost Etienne
Peeters Paul
Pirard Max
Rotsaert Robert
Van Hoegaerden Tom
van der Draaij Ann
Vandevelde Gertie
Walders Pascal

Lid
Lid
Lid
Lid
Secretaris
Lid
Penningmeester
Voorzitter
Lid
Lid
Ondervoorzitter

Artikel 4 :
Deze beslissing wordt opgenomen op de overzichtslijst conform art.252 van het
gemeentedecreet.

8. Vrije Tijd - Jeugd – Samenstelling algemene vergadering en dagelijks bestuur –
Goedkeuring
De Gemeenteraad;
Aanleiding en doel
Met de nieuwe legislatuur dient er een nieuwe gemeentelijke jeugdraad te worden
geïnstalleerd. De mogelijkheid tot het indienen van kandidaturen werd gepubliceerd in een
informatiebrochure en op de website.
De jeugdraad is het officieel adviesorgaan van het gemeentebestuur voor alles wat te maken
heeft met kinderen, jongeren en jeugdwerk. Het gemeentelijk jeugdbeleidsplan kan niet tot
stand komen zonder inspraak en advies van een gemeentelijke jeugdraad. Daarnaast speelt
de jeugdraad een rol in het tot stand komen van het gemeentelijk (jeugd)beleid.
Naast advies geven, ontplooit een gemeentelijke jeugdraad vaak nog andere activiteiten.
De volgende personen zijn lid van de gemeentelijke jeugdraad:
1° de afgevaardigde van de geïnteresseerde plaatselijke jeugdwerkinitiatieven die een
actieve werking of rekrutering kunnen aantonen ten aanzien van kinderen en jongeren uit
de gemeente;
2° geïnteresseerde kinderen en jongeren uit de gemeente, gecoöpteerd door de jeugdraad.
De jeugdraad hield een installatievergadering op 10 april 2013.
Bevoegdheid
Artikel 43, 14° van het gemeentedecreet
Artikel 200 van het gemeentedecreet
Juridische gronden
Decreet van 6 juli 2012 over lokaal en provinciaal jeugdbeleid
Externe adviezen
/
Advies en motivering.
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Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de nieuwe samenstelling goed te keuren en de
jeugdraad te erkennen als een autonoom adviesorgaan.

BESLUIT : met 15 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen
Artikel 1 :
De gemeenteraad erkent de jeugdraad als een autonoom adviesorgaan.
Artikel 2 :
De algemene vergadering is als volgt samengesteld :
Vereniging
Chiro Kokejane

Vertegenwoordigd door
Nicky D’Hantschotter
Lieselot Vanholder
Ruben Vanholder

Chiro Meisjes
Joselien Lissens
Chloë Van Hoegaerden
Vervanger 1 Leiding Chiro
Vervanger 2 Leiding Chiro
Chiro Jongens
Wouter Van Riet
Dries De Weerdt
Vervanger 1 Arno Decuyper
Vervanger 2 Riewert Devillé
Jong Ware Broeders
Karlien Moonens
Truus Van den Broeck
Arno Vandenschrieck
’t Jeugdmuziek
Katrien Vine
Anna Schreurs
Vervanger 1 Celine Vine
Vervanger 2 Hanne Volckaert
Onafhankelijke jeugd

Vervanger

Dries Saadallah
Melissa Walders
Jan Van Hassel
Cyrille Naulaerts
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Artikel 3 :
Het dagelijks bestuur wordt als volgt samengesteld :
Chiro Kokejane
’t Jeugdmuziek
Jonge Ware Broeders
Jonge Ware Broeders

Vertegenwoordigd door Lieselot Vanholder
Vertegenwoordigd door Anna Schreurs
Vertegenwoordigd door Arno Vandenschrieck
Vertegenwoordigd door Karlien Moonens

Artikel 4 :
Deze beslissing wordt opgenomen op de overzichtslijst conform art. 252 van het
gemeentedecreet.

9. Vrije Tijd - Senioren – Samenstelling algemene vergadering en dagelijks
bestuur seniorenraad – Goedkeuring
De Gemeenteraad;
Aanleiding en doel
Met de nieuwe legislatuur dient er eveneens een nieuwe gemeentelijke seniorenraad te
worden geïnstalleerd. De mogelijkheid tot het indienen van kandidaturen werd gepubliceerd
in een informatiebrochure en op de website.
Gemeentelijke seniorenraden brengen op eigen initiatief of op vraag van de gemeente een
advies uit over kwesties die ouderen aanbelangen. De seniorenraad kan bijvoorbeeld om
advies gevraagd worden bij de inplanting van een nieuw rusthuis, om pijnpunten in het
verkeer aan te kaarten, om de problemen en behoeften van de ouderen uit de gemeente te
verwoorden. Deze seniorenraden hebben ook een signaalfunctie naar de hogere overheden
en stellen de gemeente in staat om te voelen wat er leeft bij de doelgroep.
De seniorenraad hield een installatievergadering op 2 mei 2013.
Bevoegdheid
Artikel 43, 14° van het gemeentedecreet
Artikel 200 van het gemeentedecreet
Juridische gronden
Het decreet van 30 april 2004 houdende stimulering van een inclusief Vlaams
ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen
Externe adviezen
/
Advies en motivering.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de nieuwe samenstelling goed te keuren en de
seniorenraad te erkennen als een autonoom adviesorgaan.
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BESLUIT : met 15 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen
Artikel 1 : De gemeenteraad erkent de seniorenraad als een autonoom adviesorgaan.
Artikel 2 : De algemene vergadering van de seniorenraad is samengesteld conform de
statuten, zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van 13 juni 2013.
OKRA Herne

Vertegenwoordigd door Paul Peeters

OKRA Sport Herfelingen
Lisette Hofmans
Robert Rotsaert
Ziekenzorg Herne
Cochez Marie Louise
Okra Herne
Ziekenzorg Kokejane

Vertegenwoordigd door Ghislain Alaert

Ziekenzorg Herfelingen
Michel Pillet
Okra Sport
Marcel Peremans
Frans Alert
Geneviève Roosens
Michel Durant
Bloedgevers Herfelingen
Temmerman Firmin
Okra Herfelingen
LBG Herne
LBG Herne
S-Plus
S-Plus
OCMW
Woonzorgcentrum Sint-Felix

Vertegenwoordigd door Jeanine Huys
Vertegenwoordigd door Leopold Dierickx
Vertegenwoordigd door Fernande
Vanaudenhove
Vertegenwoordigd door Hilde Vansnick
Vertegenwoordigd door Aimé Derycke

Vertegenwoordigd door Irène
Vanreepinghen
Vertegenwoordigd door Baelde Henri
Vertegenwoordigd door Borgenon Jacques
Vertegenwoordigd door Komnata Linda
Vertegenwoordigd door Meulenijser Annie
Vertegenwoordigd door Cools Agnes
Vertegenwoordigd door Ricour Carina
Vertegenwoordigd door Van Nieuwenhove
Marc

Artikel 3 : Het dagelijks bestuur wordt als volgt samengesteld :
OKRA Herne
OKRA Sport Herfelingen
Lisette Hofmans

Vertegenwoordigd door Paul Peeters
Vertegenwoordigd door Ghislain Alaert

Artikel 4 : Deze beslissing wordt opgenomen op de overzichtslijst conform art.252 van het
gemeentedecreet.

10. Vrije Tijd - Herne Solidair – Samenstelling algemene vergadering en dagelijks
bestuur – Goedkeuring
De Gemeenteraad;
Aanleiding en doel
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Met de nieuwe legislatuur dient er eveneens een nieuwe adviesraad Herne Solidair te
worden geïnstalleerd. De mogelijkheid tot het indienen van kandidaturen werd gepubliceerd
in het informatieblad en op de website.
De gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking Herne, ‘Herne Solidair’ genoemd, is
een gemeentelijke adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking, zowel derdewereldproblematiek als welzijnszorg.
Dit adviesorgaan heeft als doel het gemeentebestuur te adviseren inzake
ontwikkelingssamenwerking en welzijnszorg, d.w.z.
1) steunen bij de beleidsvoorbereidingen
2) helpen bij de uitvoering en bekendmaking van dit beleid
‘Herne Solidair’ heeft als taak:
1) permanent bewustmakingsbeleid voeren naar a) overheid, b) bevolking, c) leden van
‘Herne Solidair’
2) ondersteunen en coördineren van plaatselijke initiatieven en projecten rond de Derde
Wereld en welzijn
3) de bevolking informeren en sensibiliseren op dit gebied
4) in kaart brengen van ontwikkelingssamenwerking in Herne
5) coördinatie en overleg stimuleren tussen de verschillende plaatselijke actoren op het
gebied van derdewereld-problematiek en welzijnszorg
6) adviseren van het College van Burgemeester en Schepenen en van de
gemeenteraad
Herne Solidair’ is samengesteld uit:
1) elke inwoner uit de gemeente die zich kandidaat stelt door zich akkoord te verklaren
met de doelstellingen en die zich daadwerkelijk engageert in ‘Herne Solidair’.
2) Vertegenwoordiger van een vereniging uit de gemeente die de doelstellingen van
‘Herne Solidair’ onderschrijft
De installatievergadering van Herne Solidair vond plaats op 22 april 2013
Bevoegdheid
Artikel 43, 14° van het gemeentedecreet
Artikel 200 van het gemeentedecreet
Juridische gronden
/
Externe adviezen
/
Advies en motivering.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de nieuwe samenstelling goed te keuren en de
adviesraad “Herne Solidair” te erkennen als een autonoom adviesorgaan.
BESLUIT :
Artikel 1 :
De gemeenteraad erkent de adviesraad “Herne Solidair” als een autonoom adviesorgaan.
Artikel 2 :
De algemene vergadering is als volgt samengesteld :

Support Ghana
WOSH

Vertegenwoordigd door Somers
Luc
Vertegenwoordigd door
Berchmans Philippe
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Broederlijk Delen
Damiaanactie

Vertegenwoordigd door
Vandeneynde Guy
Vertegenwoordigd door Vansnick
Adeline
Vertegenwoordigd door Grisez
Viviane
Vertegenwoordigd door Copriau
Sarah
Vertegenwoordigd door Roobaert
Barbara
Vertegenwoordigd door Bruylandt
Gilberte
Vertegenwoordigd door Maes
Sofia

Bloedgevers Herne

Bloedgevers Herfelingen

Vertegenwoordigd door
Vanreepinghen Irène

Welzijnszorg Herfelingen

Vertegenwoordigd door Vansnick
Adeline

Ziekenzorg Herne
Ziekenzorg Kokejane
Ziekenzorg Herfelingen
Individuele

Vertegenwoordigd door De
Backer Lieve
Vertegenwoordigd door
Vanaudenhove Fernande
Vertegenwoordigd door Vansnick
Adeline
Vertegenwoordigd door
Pennewaert Bart
Vertegenwoordigd door Lauwaert
Wim
Vertegenwoordigd door Lammens
Philippe

Artikel 3 :
Het dagelijks bestuur wordt als volgt samengesteld :
Viviane Grisez
Luc Somers
Philippe Berchmans

Voorzitter
Ondervoorzitter
Secretaris/penningmeester

Damiaanactie
Support Ghana
WOSH

Artikel 4 :
Deze beslissing wordt opgenomen op de overzichtslijst conform art.252 van het
gemeentedecreet.

11. Milieu– Milieuadviesraad Herne - Samenstelling algemene vergadering
en dagelijks bestuur – Goedkeuring
De Gemeenteraad;
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Aanleiding en doel
Met de nieuwe legislatuur dient er een nieuwe gemeentelijke milieuraad te worden
geïnstalleerd. De mogelijkheid tot het indienen van kandidaturen werd gepubliceerd in een
informatiebrochure en op de website.
De Milieuadviesraad beoogt het behoud, de verbetering en het herstel van het leefmilieu te
Herne. De adviezen van de Raad zullen steeds tot doel hebben de kwaliteit van het
leefmilieu te waarborgen, meer bepaald de bestaande natuurwaarden te behouden, de
uitbouw van ons patrimonium te stimuleren en milieubelastende ingrepen aan te klagen, te
vermijden of te reduceren.
De Milieuadviesraad werkt nauw samen met het Schepencollege en Gemeenteraad evenwel
met behoud van eigen autonomie.
De Milieuadviesraad adviseert vanuit een gefundeerd milieuanalytisch standpunt op vraag
van het Schepencollege, de gemeenteraad of op eigen initiatief.
De milieuraad hield een installatievergadering op 12 juni 2013.
Bevoegdheid
Artikel 43, 14° van het gemeentedecreet
Artikel 200 van het gemeentedecreet
Juridische gronden
Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake het milieubeleid
Externe adviezen
/
Advies en motivering.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de nieuwe samenstelling goed te keuren en de
Milieuadviesraad Herne te erkennen als een autonoom adviesorgaan.

BESLUIT : met 15 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen
Artikel 1 : De gemeenteraad erkent de Milieuadviesraad Herne als een autonoom
adviesorgaan.
Artikel 2 : In de algemene vergadering van de Milieuadviesraad Herne is als volgt
samengesteld :
1.Dhr.Kestemont Johan
2.Dhr. Van de Velde Rudy,
3.Mevr. Bellefroid Elke
4.Dhr.Van Petegem Eddy
5. Dhr.Van Ongeval Luc
6. Mevr.Mertens Jessy
7. Dhr. D’Hooghe Hugo
8. Dhr. Vanderhaegen Eddy
9. Dhr. Pillet Michel
10.Dhr. Stalpaert Geert
11.Dhr. Timmermans Jo
12.Dhr. Roobaert Brent
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13.Mevr. Buckinx Geertje
14.Dhr. Vonckers Johan
15.Dhr. Van Hassel Ivan
16.Dhr. Bellemans Martin
17.Mevr. Dierickx Daisy
18.Mevr. Bouljon Teresa
19.Mevr.de Maere d’Aertrycke Françoise
20.Dhr. Lauwaert Wim
21.Dhr.Neuckermans Dirk
22.Mevr. Wijnant Ilse
Vervanger :Dhr. Nevens Frank
23.Dhr.Vaneckenrode JP
24.Mevr. Nola Bruch

Vervanger :Berchmans Philippe

Vervanger :Dhr. Geysels Bert
Vervanger :Graaf d'Udekem d'Acoz Raoul

Artikel 3 : Het dagelijks bestuur wordt als volgt samengesteld :
1.Dhr.Kestemont Johan, Voorzitter
2.Dhr. Van de Velde Rudy, Ondervoorzitter
3.Mevr. Bellefroid Elke, Secretaris
4.Dhr.Van Petegem Eddy
5. Dhr.Van Ongeval Luc
6. Mevr.Mertens Jessy
Artikel 4 :
Deze beslissing wordt opgenomen op de overzichtslijst conform art. 252 van het
gemeentedecreet.

GRONDGEBIEDSZAKEN
12. RUP Van Sinay – voorlopige vaststelling
De Gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Het ontwerp RUP Van Sinay wordt aan de gemeenteraad voorgelegd ter voorlopige
vaststelling.
In een RUP legt de gemeente de richtlijnen vast waaraan een project in het gebied van het
betrokken RUP moet voldoen en wat er in de toekomst in dat gebied nog mogelijk is op vlak
van ruimtelijke ordening.
Het ontwerp Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Van Sinay’ bestaat uit de volgende
bijlagen:
Bijlage I Grafisch Plan
Bijlage II Bestaande Toestand
Bijlage III Ontwerp bestaande uit
00.Executive Summary,
01.Toelichtingsnota,
02.Kaartenbundel,
03.Stedenbouwkundige voorschriften
04.Bijlagen bestaande uit
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Bijlage 1 Register van percelen waarvoor planschade, planbaten of compensatie kan
verschuldigd zijn
Bijlage 2 Onderzoek tot milieueffectrapportage
Bijlage 3 Beslissing van de dienst Milieueffectrapportage
Bijlage 4 Verslag plenaire vergadering 25/02/2013
De plenaire vergadering over het voorontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
‘Van Sinay’, werd gehouden op 25 februari 2013. Het verslag ervan en de schriftelijke
adviezen zijn opgenomen in het dossier.
Bevoegdheid
Artikel 2.2.14§1 van het decreet Ruimtelijke Ordening
Juridische gronden
 Artikel 42 van het Gemeentedecreet
 Artikel 2.2.14 § 1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
 Besluit van de Vlaamse regering van 23 september 1997 houdende de definitieve
vaststelling van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, bekrachtigd bij het decreet
van 17 december 1997 en latere wijzigingen, wat de bindende bepalingen betreft;
 Besluit van de provincie Vlaams-Brabant, van 5 augustus 2010, houdende
goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van de gemeente Herne;
 Koninklijk besluit van 7 maart 1977 houdende de vaststelling van het gewestplan
Halle-Vilvoorde-Asse en navolgende wijzigingen;
 Rondzendbrief VL/BR –RO/2011-04
 Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 15 december 2010
houdende aflevering van een planlogisch attest voor de uitbreiding op korte en op
lange termijn van het bedrijf Van Sinay bvba.
 Besluit van LNE van 21 januari 2013 houdende de ontheffing plan-MER
 Verslag van de plenaire vergadering van 25 februari 2013
Externe adviezen
///
Advies en motivering
De procedure tot de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan bepaalt dat
gemeenteraad het ontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan voorlopig dient vast te stellen.
Financieel advies en visum
///
BESLUIT : met 15 stemmen voor, 0 stemmen tegen en o onthoudingen
Artikel 1
Het bij dit besluit gevoegde ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Van Sinay’
bestaande uit volgende bijlagen:
Bijlage I Grafisch Plan
Bijlage II Bestaande Toestand
Bijlage III Ontwerp bestaande uit
00.Executive Summary,
01.Toelichtingsnota,
02.Kaartenbundel,
03.Stedenbouwkundige voorschriften
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04.Bijlagen bestaande uit
Bijlage 1 Register van percelen waarvoor planschade, planbaten of compensatie kan
verschuldigd zijn
Bijlage 2 Onderzoek tot milieueffectrapportage
Bijlage 3 Beslissing van de dienst Milieueffectrapportage
Bijlage 4 Verslag plenaire vergadering 25/02/2013
wordt voorlopig vastgesteld.
Artikel 2
Binnen de plancontouren van het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Van
Sinay’ worden volgende voorschriften opgeheven:
- de algemene voorschriften van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse(KB 07/03/197)voor die
(delen van) percelen die gelegen zijn binnen het plangebied van onderhavig gemeentelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan’Van Sinay’.
Artikel 3
Dit besluit wordt overgemaakt aan de bestendige deputatie van de provincie VlaamsBrabant.
Artikel 4
Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.
13. RUP Rustoord - School – voorlopige vaststelling
De Gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Het ontwerp RUP Rustoord - School wordt aan de gemeenteraad voorgelegd ter voorlopige
vaststelling.
In een RUP legt de gemeente de richtlijnen vast waaraan een project in het gebied van het
betrokken RUP moet voldoen en wat er in de toekomst in dat gebied nog mogelijk is op vlak
van ruimtelijke ordening.
Het ontwerp Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Rustoord – School’ bestaat uit de
volgende bijlagen:
Bijlage I Verordenend Grafisch Plan
Bijlage II Bestaande en Juridische Toestand
Bijlage III Overzicht van de percelen die aanleiding geven tot planschade, planbaten of
compensatievergoeding
Bijlage IV Integrale Toelichtings- en screeningsnota
Bijlage V Stedenbouwkundige voorschriften
Bijlage VI Beslissing van de dienst Milieueffectrapportage
Bijlage VII Verslag plenaire vergadering 24/04/2013
De plenaire vergadering over het voorontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
‘Rustoord-School’, werd gehouden op 24 april 2013. Het verslag ervan en de schriftelijke
adviezen zijn opgenomen in het dossier.
Bevoegdheid
Artikel 2.2.14§1 van het decreet Ruimtelijke Ordening
Juridische gronden

24

Gemeenteraad van 26 juni 2013









Artikel 42 van het Gemeentedecreet
Artikel 2.2.14 § 1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
Besluit van de Vlaamse regering van 23 september 1997 houdende de definitieve
vaststelling van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, bekrachtigd bij het decreet
van 17 december 1997 en latere wijzigingen, wat de bindende bepalingen betreft;
Besluit van de provincie Vlaams-Brabant, van 5 augustus 2010, houdende
goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van de gemeente Herne;
Koninklijk besluit van 7 maart 1977 houdende de vaststelling van het gewestplan
Halle-Vilvoorde-Asse en navolgende wijzigingen;
Rondzendbrief VL/BR –RO/2011-04
Besluit van LNE van 21 november 2011 houdende de ontheffing plan-MER
Verslag van de plenaire vergadering van 24 april 2013

Externe adviezen
///

Advies en motivering
De procedure tot de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan bepaalt dat
gemeenteraad het ontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan voorlopig dient vast te stellen.
Financieel advies en visum
///
BESLUIT : met 15 stemmen voor, 0 stemmen tegen en o onthoudingen
Artikel 1
Het bij dit besluit gevoegde ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Rustoord –
School’ bestaande uit volgende bijlagen:
Bijlage I Verordenend Grafisch Plan
Bijlage II Bestaande en Juridische Toestand
Bijlage III Overzicht van de percelen die aanleiding geven tot planschade, planbaten of
compensatievergoeding
Bijlage IV Integrale Toelichtings- en screeningsnota
Bijlage V Stedenbouwkundige voorschriften
Bijlage VI Beslissing van de dienst Milieueffectrapportage
Bijlage VII Verslag plenaire vergadering 24/04/2013
wordt voorlopig vastgesteld.
Artikel 2
Binnen de plancontouren van het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
‘Rustoord - School’ worden volgende voorschriften opgeheven:
- de algemene voorschriften van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse(KB 07/03/197)voor die
(delen van) percelen die gelegen zijn binnen het plangebied van onderhavig gemeentelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Rustoord-School’.
Artikel 3
Dit besluit wordt overgemaakt aan de bestendige deputatie van de provincie VlaamsBrabant.
Artikel 4
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Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.

ONDERWIJS
14. Gemeentelijke Basisschool Herfelingen – Vernieuwing van de schoolraad
De Gemeenteraad,
Aanleiding en doel
In het kader van de lokale participatie en de medezeggenschap in het basis- en secundair
onderwijs wordt door het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de
Vlaamse Onderwijsraad voorzien in de oprichting van een schoolraad. Deze schoolraad is
verplicht.
Deze raad wordt om de 4 jaar opnieuw samengesteld.
De schoolraad heeft volgende functies :
* rechten en plichten inzake informatie en communicatie
* advies geven aan het schoolbestuur en de directeur
* overleg plegen met het schoolbestuur
De schoolraad wordt in het basisonderwijs samengesteld uit vertegenwoordigers van de
volgende geledingen :
1. De ouders
2. Het personeel
3. De lokale gemeenschap
De directeur woont de vergaderingen van de schoolraad van rechtswege bij met
raadgevende stem. De directeur of een lid van het schoolbestuur kan geen voorzitter zijn van
de schoolraad.
Door de schoolraad dient een huishoudelijk reglement te worden opgesteld waarin de
werking van de schoolraad wordt geregeld. De voorzitter en de secretaris zijn er
verantwoordelijk voor dat het formeel overleg genoteerd wordt in het verslag van de
schoolraad, evenals het resultaat.
Bevoegdheid
- Artikelen 42 en 43 van het Gemeentedecreet inzake de bevoegdheid van de
Gemeenteraad
Juridische gronden
Decreet van 2 april 2004 betreffende de participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad
Externe adviezen
Niet van toepassing
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan om de schoolraad te vernieuwen.
Het college stelt ook voor om binnen iedere geleding van de schoolraad het aantal
vertegenwoordigers vast te stellen op 2.
De directeur van de school wordt tevens gemandateerd om het standpunt van de inrichtende
macht uiteen te zetten en te verdedigen tijdens de vergaderingen van de schoolraad voor
zover er geen andere vertegenwoordiger van de inrichtende macht aanwezig is. De directeur
zal er tevens op toezien dat de schoolraad en de inrichtende macht tijdig vergaderen om
materies van overleg en advies te bespreken.
Financieel advies en visum

26

Gemeenteraad van 26 juni 2013
/

BESLUIT: met 15 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen
Artikel 1:
De bestaande schoolraad in de gemeentelijke basisschool De Regenboog te vernieuwen.
Artikel 2 :
Binnen iedere geleding van de schoolraad moeten 2 vertegenwoordigers kunnen zetelen.
Artikel 3:
De directeur van de school wordt tevens gemandateerd om het standpunt van de inrichtende
macht uiteen te zetten en te verdedigen tijdens de vergaderingen van de schoolraad voor
zover er geen andere vertegenwoordiger van de inrichtende macht aanwezig is. De directeur
zal er tevens op toezien dat de schoolraad en de inrichtende macht tijdig vergaderen om
materies van overleg en advies te bespreken.
Artikel 4 : Dit besluit wordt opgenomen in de overzichtslijst overeenkomstig art 252 van het
gemeentedecreet

POLITIE EN VEILIGHEID
15. Aanvullend gemeentelijk verkeersreglement Markstraat
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;
Gelet de beslissing van de gemeenteraad op 23 februari 2011 voor het plaatsen van
rijbaankussens binnen de bebouwde kom in de Markstraat en de Geraardsbergsestraat te
1541 Sint-Pieters-Kapelle;
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Gelet op de intrekking van deze beslissing door het schepencollege naar aanleiding van
diverse klachten van inwoners;
Gelet de beslissing van het college om een nieuwe proefopstelling de plaatsen;
Gelet op het advies van de politie in verband met deze nieuwe proefopstelling;
Gelet deze proefopstelling een beter alternatief is dan het plaatsen van de rijbaankussens;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
BESLUIT : met 15 stemmen voor, o stemmen tegen en 0 onthoudingen
Artikel 1: De proefopstelling te 1540 Herne, in de Markstraat te vervangen door een
wegneembare constructie.
Deze wegneembare constructie worden geplaatst conform de wettelijke bepalingen.
Deze wegneembare constructie worden gesignaleerd met de verkeersborden B19 en B21.
Artikel 2:
De verkeersborden en wegmarkeringen worden door de zorgen en op de kosten van het
gemeentebestuur geplaatst.
Artikel 3:
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt 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

16. Herklassering van waterlopen van derde naar tweede categorie
De gemeenteraad,
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de wet op de onbevaarbare waterlopen van 28 december 1967, en in het bijzonder
het artikel 2, dat de indeling in categorieën bepaalt;
Gelet op het 'witboek interne staatshervorming' van de Vlaamse Regering, en in het
bijzonder op Doorbraak 63, die bepaalt dat 'de inschaling van de onbevaarbare waterlopen
wordt herbekeken in samenspraak met de betrokken besturen en diensten en aan de hand
van zowel beheergebonden als beleidsgerichte maatstaven. Aldus gebeurt regelgevend een
passende afstemming tussen de vereiste deskundigheid en ervaring en de plaatselijke
betrokkenheid en komen we tot een herijking die bestaande anomalieën wegwerkt.' Het komt
er immers op aan om 'in samenspraak met de betrokken besturen en diensten (bekkenbesturen, gemeenten, provincies, …), voor elke onbevaarbare waterloop na te gaan welk
bestuur beleidsmatig het best uitgerust is om het beheer van de betreffende onbevaarbare
waterloop aan te sturen.'
Gelet op de mededeling van 21 december 2012 van de Vlaamse Minister van Leefmilieu,
Natuur en Cultuur aan de leden van de Vlaamse Regering over Doorbraak 63;
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Overwegende dat het Vlaams gewest de provincie opdracht gegeven heeft om de
beslissingen van de gemeenten te bundelen en voor 1 oktober 2013 te bezorgen aan de
VMM;
Overwegende dat de gemeente Herne een groot belang hecht aan het integraal waterbeleid
en de bescherming van de bevolking tegen overstromingen en wateroverlast;
Overwegende dat met het oog op een meer geïntegreerd, logisch samenhangend en
efficiënter beheer, het wenselijk is dat de waterlopen van de derde categorie op het
grondgebied van de gemeente Herne overgebracht worden naar de tweede categorie,
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 22 mei 2012 houdende de goedkeuring van
het bestuursakkoord ‘beheer van waterlopen van de derde categorie op het grondgebied van
de gemeente Herne’. Met dit bestuursakkoord werd overeengekomen dat de provincie de
beheerstaken van de gemeente (= de uitvoering van de gewone ruimings-, onderhouds- en
herstellingswerken) aan de onbevaarbare waterlopen van de derde categorie op het
grondgebied van de gemeente overnam.
Tevens werd afgesproken dat na de beëindiging van het proefproject (waarvan de duur was
vastgesteld op 12 maanden) de beide partijen in wederzijds overleg konden beslissen het
project verder te zetten.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Besluit: met 15 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen

Artikel 1: Het voorstel om de waterlopen van de derde categorie, vermeld op bijgevoegde
tabel, op het grondgebied van de gemeente Herne te herklasseren naar de tweede
categorie, wordt goedgekeurd.

naam waterloop
Hernebeek
Hondsbergbeek

Scheibeek

Rasbeek

Raesbeek
Waterloop
Riveau d'Onscalle

beginpunt
140m ten N van
Haagstraat 16
monding naamloze
nt gekl. wtl (VHAG
6374) in nt
gekl.Hondsbergbeek
145m ten N van
Beeldekensstraat 2
285m afwaarts
gemeentegrens
Pepingen
Halvemaanstraat
25m opwaarts
Hellingen(straat)
Brikstraat

Eindpunt
gemeentegrens
(Pausleenstraat)
monding in
Waterblokbeek

Lengte
1159m
2269

monding nt. gekl. wtl
2018m
(VHAG 6325), 25m
opwaarts Druimerenstraat
gemeentegrens Gooik
2073m

gewestgrens (monding in
Bellembeek)
monding in Mark

1746m
2316m

Geraardsbergsesteenweg 1301m

(totaal: 12,882 km)
Artikel 2 : Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit
besluit.
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Artikel 3 : Dit besluit wordt meegedeeld aan de provincie Vlaams-Brabant.
Artikel 4: Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.
Artikel 5: In afwachting van de administratieve afhandeling van de herklassering van
waterlopen van derde naar tweede categorie wordt de overeenkomst ‘beheer van waterlopen
van de derde categorie op het grondgebied van de gemeente Herne’ zoals goedgekeurd
door de gemeenteraad van 22 mei 2012 in wederzijds overleg tussen het provinciebestuur
Vlaams-Brabant en het gemeentebestuur Herne verdergezet.

SPORT – AGB
17. Autonoom gemeentebedrijf - Ontslag lid – Goedkeuring vervanging
De Gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Op 12 juni 2013 deelde mevrouw Kerlijn Quaghebeur aan het autonoom gemeentebedrijf
Herne mee dat zij, om professionele redenen, ontslag neemt als lid van de raad van bestuur.
In de gemeenteraad van 27 maart 2013 werd beslist de raad van bestuur als volgt samen te
stellen : CD&V : 7 leden en Open VLD : 1 lid
Mevrouw Kerlijn Quaghebeur zetelde namens de CD&V-fractie.
Ten einde de vertegenwoordiging van de CD&V in de raad van bestuur te waarborgen wordt
gevraagd een vervanger voor te dragen om te zetelen in de raad van bestuur.
Bevoegdheid
Artikel 43 van het gemeentedecreet
Juridische gronden
- Artikel 236 van het gemeentedecreet
- Gemeenteraadsbeslissing dd. 10 september 2008 houdende de goedkeuring van de
oprichting en de vaststelling van de statuten van het autonoom gemeentebedrijf Herne
- Ministerieel besluit houde de goedkeuring van de oprichting en van de statuten van het
autonoom gemeentebedrijf Herne
Externe adviezen
Niet van toepassing
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd:
- het ontslag van de mevrouw Kerlijn Quaghebeur te aanvaarden
akte te nemen van de voordracht van Ann Deleye namens de CD&V-fractie als
vervanger van mevrouw Kerlijn Quaghebeur in de raad van bestuur van het
autonoom gemeentebedrijf Herne
- over te gaan tot de benoeming van Deleye An als lid van de raad van bestuur van het
autonoom gemeentebedrijf Herne
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Financieel advies en visum
Niet van toepassing

BESLUIT : met 15 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen
Artikel 1: De gemeenteraad aanvaardt het ontslag van Kerlijn Quaghebeur als lid van de
raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf Herne
Artikel 2 : Mevrouw An Deleye wordt benoemd als vervanger van de Mevrouw Kerlijn
Quaghebeur in de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf Herne. Betrokkene
zal zetelen namens de CD&V-fractie.
Artikel 3 : Deze beslissing zal ter kennisgeving worden overgemaakt aan het autonoom
gemeentebedrijf Herne.
Artikel 4 : Deze beslissing wordt opgenomen op de overzichtslijst conform art.252 van het
gemeentedecreet.

MEDEDELINGEN
18. Agentschap Binnenlands Bestuur – OCMW-jaarrekening 2011 – Definitieve
vaststelling
De gemeenteraad neemt akte van het besluit.
19. Agentschap Binnenlands Bestuur – Gemeente jaarrekening 2011 – Definitieve
vaststelling
De gemeenteraad neemt akte van het besluit.

Schriftelijke en mondelinge vragen van gemeenteraadsleden
VRAAG 1 : MOBILITEITSPLAN : Loketfunctie station HERNE
In het verslag van de vergadering van 27 juni 2011 inzake het verbreden en verdiepen van
het mobiliteitsplan HERNE/Gemeentelijke Begeleidingscommissie staat :
De gemeente wenst ook het station HERNE te behouden.
De loketfunctie zal door de NMBS niet langer behouden worden. De gemeente zal zelf
de nodige stappen ondernemen om nog een loketfunctie te kunnen aanbieden. Er zijn
hieromtrent gesprekken met de NMBS lopende.
De loketfunctie is sedert begin 2013 verdwenen (op enige sporadische openingen in de
eerste maanden na). Exploitatieklerk Mireille PLASSCHAERT van de NMBS is gemuteerd
naar het station LIEDEKERKE. OPEN VLD HERNE heeft hier overigens over gerapporteerd
in het eerste nummer van haar publicatie HERNE ONDER DE LOEP.
De automaat die op het perron werd geplaatst werkt nog steeds niet.
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Hoe ver staat de gemeente met haar besprekingen die in juni 2011 reeds werden
aangeknoopt? Welke stappen heeft de gemeente ondernomen om nog een loketfunctie te
kunnen aanbieden?
OPEN VLD HERNE merkt op dat andere gemeenten in Vlaams-Brabant er wel in slagen de
loketfunctie vanuit gemeentelijk initiatief te verzekeren.

Antwoord van de burgemeester:
De burgemeester meldt dat de automaat intussen wel werkt.
In 2011 zocht de gemeente een gebouw voor DSH, maar gezien het stationsgebouw in zeer
slecht staat is en de huurprijs van €750,00 per maand bedroeg werd voor deze optie niet
geopteerd. De parochiale werken boden tegelijkertijd het gebouw aan de school gratis ter
beschikking aan.
De NMBS heeft getracht om personen aan te stellen om de wachtzaal te openen, maar de
ervaringen waren negatief.
De NMBS heeft dan besloten om gedurende een tweetal dagen de mensen bij te staan in het
gebruik van de automaat en ze hebben tijdsloten geplaatst op de wachtzaal.
Vanuit de gemeente zal er niemand tewerkgesteld worden voor de loketfunctie, gezien het
gebrek aan financiële ruimte.

VRAAG 2 : OPENBARE WERKEN : Gescheiden rioleringsstelsels
De Europese regelgeving (de kaderrichtlijn Water) legt een goede kwaliteit van de
waterlopen op tegen 2015. Deze regelgeving werd vertaald in Vlarem II, de Vlaamse
milieuwetgeving. Vlarem II streeft naar het maximaal aanleggen van een gescheiden
rioleringsstelsel bij de aanleg of heraanleg van rioleringen (artikels 2.3.6.4. en 6.2.2.1.2.).
In welke straten binnen de gemeente en over welke afstand werd er reeds een gescheiden
rioleringsstelsel aangelegd? Is dit ook gebeurd bij ondermeer de recente
renovatie/asfalteringswerken van de Boesmolenstraat en de Aerebeekstraat? Welke zijn de
projecten en voornemens van de gemeente op korte en middenlange termijn?

Antwoord van de burgemeester :
Project
Timing
Lindestraat, Van
Cauwenbergehelaan Start der werken aug-sept 2013
Sanering knelpunten
Lissebeekwijk.
Rioleringswerken in
Leenstraat
Rioleringswerken in
Klein Leenstraat
Lindestraat tussen
AQ-project en fase 1
Van
Cauwenberghelaan

Start der werken sept 2013
Wachten op opname GIP (najaar 2014?), voorzien na goedkeuring
technisch plan AQ 'Scheibeekstraat'. Uitvoering vanaf 2016
Voor dit dossier dient niet gewacht te worden op subsidies VMM.
Uitvoering na goedkeuring dossier door gemeente en Infrax.
Bespreking Astroplan - Arcadis?
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Gessereyendries Boesmolenstraat Ninoofsesteenweg

Dossier wordt waarschijnlijk opgedragen op volgende GIP (sept - okt 2013),
waarna voorontwerp kan ingediend worden bij VMM voor vastlegging subsidies.
Uitvoering vanaf begin 2015. Rooilijn te realiseren door gemeente!

Waardestraat Nattendries
Klein Rankhoven
aanleg gescheiden
stelsel
Rioleringswerken
Hoogbaan
Aansluiting
Terlindenstraat
Aansluiten
Waardestraat,
Aansluiting
Barakkenbergstraat

Wachten op opname GIP (voorjaar 2014?), voorzien na goedkeuring technisch plan AQ.
Uitvoering vanaf 2015 -2016
Wachten op opname GIP (voorjaar 2014?), voorzien na goedkeuring technisch plan AQ.
Uitvoering vanaf 2015 -2016
Voor dit dossier dient niet gewacht te worden op subsidies VMM.
Uitvoering na goedkeuring dossier door gemeente en Infrax.
Uitvoering na AQ-project Assesteenweg vanaf Terlinden.
Uitvoering vanaf 2017 -2018?
Uitvoering na AQ-project Assesteenweg vanaf Terlinden.
Uitvoering vanaf 2017 -2018?
Uitvoering na AQ-project Assesteenweg vanaf Terlinden.
Uitvoering vanaf 2017 -2018?

Volgende straten zijn reeds afgewerkt : Stationsstraat vanaf de Scherpstraat, Hernekouter,
wijk Providentia, Pausleenstraat.
Aerebeekstraat is niet gedaan omdat dit niet op het programma staat en dus minstens nog
10 à15 jaar kan duren. Boesmolenstraat werd reeds overlaagd, gezien de slechte toestand
van het wegdek. Hoogbaan werd gedeeltelijk vernieuwd, tot waar er geen gescheiden
rioleringsstelsel komt.
VRAAG 3 : OPENBARE WERKEN : gemeentemeubilair
De bank aan de Boesmolen in de Boesmolenstraat is sedert geruime tijd gebroken
(gebroken stenen voet) en onbruikbaar. De gemeente liet een nieuwe bank plaatsen (met
metalen structuur) waarbij de oude bank evenwel niet werd verwijderd en de nieuwe bank
niet werd verankerd.
De nieuwe bank blijkt te zijn verdwenen, en dit toevallig op het tijdstip van de rondhaling van
groot huisvuil.
Kan het College haar beleid terzake toelichten? Welke zijn de intenties voor de vervanging
van de onbruikbare bank? Wat is er gebeurd met de nieuwe bank met metalen structuur?
Indien deze werd ontvreemd heeft het College dan reeds strafklacht neergelegd?

Antwoord van de burgemeester :
Het verdwijnen van de bank in de Boesmolenstraat werd via het college meegedeeld aan de
technische dienst. De bank werd inderdaad niet verankerd en er werd geen klacht ingediend.
Waarschijnlijk ligt een verkeerde communicatie aan de basis.

VRAAG 4 : FINANCIËN : Kredieten
Op de eerste gemeenteraad na de verkiezingen van 14 oktober 2012 werd er een
begrotingswijziging goedgekeurd (met onthouding van de Open VLD-fractie) waarbij er om
en bij 3.000.000 EUR extra aan leningen werden voorzien.
Werden deze kredieten inmiddels integraal dan wel deels opgenomen. Zo ja voor welke
bedragen en waarvoor werden de gelden aangewend.
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Graag een duidelijk antwoord van de Schepen van Financiën met concrete cijfers.
Het antwoord gegeven op de gemeenteraad van 27 februari 2013 (zie notulen) was immers
bijzonder vaag en algemeen.

Schepen Lieven Snoeks geeft een uitgebreide toelichting. Deze kredieten werden tot op
heden niet aangevraagd. Dit bedrag werd nu opgenomen in het leningenpakket dat vandaag
werd goedgekeurd.
Een detail waarvoor deze kredieten zullen worden aangewend zullen overgemaakt worden
aan de gemeenteraadsleden.

VRAAG 5 : VEILIGHEID : privépatrouilles
In de week van 10 juni 2013 heeft Burgemeester POELAERT naar aanleiding van de
inbraken in de Van Cauwenberghelaan in de media verklaard het inzetten van
privépatrouilles te overwegen.
Gaat het hierbij om een persoonlijk idee van de Burgemeester of zijn er daadwerkelijk
plannen in deze richting.
Hoe valt een dergelijk idee te rijmen met enerzijds de uitspraak van de Burgemeester
(ondermeer in het radio-interview) dat er geen gelden zijn voor verdere uitbouw van de
politiezone Pajottenland, en met anderzijds het feit dat de VVSG op 13 juni aan de alarmbel
heeft getrokken voor wat betreft de financiële situatie van de Vlaamse gemeentes?
Is er –voor zover het gaat om meer dan een louter idee- nagedacht over het juridisch kader
en overleg gepleegd met de verantwoordelijke van de politiezone inzake de concrete
mogelijkheden voor dergelijke privépatrouilles om effectief en efficiënt op te treden?

Raadslid Deblander meldt dat zijn ervaring leert dat dergelijke actie niets oplevert. Terwijl de
kostprijs niet te verwaarlozen is. Verder stelt hij zich de vraag hoe de vrijwilligers van de
privémilities blijvend zullen gemotiveerd zijn.
Als alternatief stelt raadslid Deblander dat de politie prikacties organiseert. Kan dit niet
georganiseerd worden?

Antwoord van de burgemeester :
Er bestaan wel degelijk plannen in die richting. Gezien het aantal diefstallen stijgt in onze
gemeente, werden er reeds contacten gelegd met veiligheidsfirma’s. Desbetreffend wordt er
eerstdaags een overleg georganiseerd.
De zin er geen overeenstemming bestaat tussen het feit dat er geen geld meer is bij de
politiezone en anderzijds het feit dat VVSG aan de alarmbel trekt omdat er geen geld meer
is in de gemeenten, klopt niet.
Binnen het politiecollege heeft de burgemeester reeds de vraag gesteld om de
diefstalcontroles op te voeren. Maar hij meldt dat er een capaciteitstekort is in de zone.

34

Gemeenteraad van 26 juni 2013
De burgemeester steunt de oprichting van een BIN. Door het inschakelen van
bewakingsfirma’s kan men met een beperkt budget een veelvoud aan controles en
ontradingsacties houden en preventief optreden!
Men gaat hiermee de diefstallen niet uitsluiten, maar men kan het bestuur dan niet verwijten
dat er niets gedaan wordt.

VRAAG 6 : OPENBARE WERKEN : studie verkeersveiligheid tussen het rustoord SintFelix en het gemeentehuis van HERNE
Op de gemeenteraad van 14 september 2011 werd de verkeersveiligheid op het centrum
besproken op aanvraag van de OPEN VLD fractie. Gezien de moeilijke doorgang voor
voetgangers en invaliden tussen het rustoord en het centrum (met het gekende probleem ter
hoogte van de Egelantier) werd er een advies ingewonnen van het studiebureau ARCADIS
(kostprijs 2640 EUR excl. BTW).
Op de gemeenteraad van 27 januari 2013 werd er “kennis genomen van de studie
betreffende de bereikbaarheid van andersvaliden” (sic).
Er is met deze studie tot op heden niets gebeurd. Welke zijn de concrete initiatieven die het
College zal nemen teneinde aan de vastgestelde problematiek, waarvoor concrete
oplossingen bestaan, te verhelpen?
Antwoord van de burgemeester :
Het studiebureau stelde dat door het nemen van bepaalde maatregelen er nog grotere
problemen zouden ontstaan. Het plaatsen van verkeerslichten zou nog meer hinder
veroorzaken. Uitwijkstroken zijn evenmin een oplossing. Onteigeningen aan Jos Derijcke, de
Egelantier of de AXA-bank zou zorgen voor zeer grote investeringen en zou niet voor een
oplossing zorgen. Als de VLD-fractie oplossingen hebben, staat het bestuur daar altijd open
voor.

VRAAG 7 : OPENBARE WERKEN : Slechte staat Groenstraat
De Groenstraat bevindt zich in een erbarmelijke staat. In de plaats van de zich opdringende
herstellingswerken uit te voeren, werd er blijkbaar voor geopteerd de straat af te sluiten
middels nadarhekken met een verkeersbord ‘Uitgezonderd plaatselijke Verkeer’ De putten tot
20cm diep worden niet eens opgevuld.
Welke zijn de intenties van het College betreffende de herstelling van deze openbare weg?

Antwoord schepen Lieven Vandenneucker:
De Groenstraat werd inderdaad rond 20 januari 2013 afgesloten omwille van de slechte
toestand van de straat. Tot eind februari, begin maart moest er gestrooid worden. Na deze
periode werden de putten gevuld, echter zonder afdoende resultaat.
Op dit moment was ook de Leenstraat een probleem. Er werd overleg gepleegd met
Haviland. Er werden 3 soorten oplossingen geboden. Hieruit bleek dat er geen oplossing
was voor de Groenstraat.
Voor de Leenstraat kon oplapwerk (omwille van de geplande rioleringswerken).
Voor de Groenstraat moet er een openbare aanbesteding georganiseerd worden en dit
duurt.
Omwille van de duur werd er uiteindelijk voor geopteerd om de werken in eigen beheer
uitgevoerd. De uitvoering verloopt vlot.
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Verder wordt een toelichting gegeven over de planning van de werken i.k.v. de toegang van
de woningen.
Schepen Snoeks meldt dat de beloofde subsidies van het plattelandsfonds volledig zullen
besteed worden aan het onderhoud van de buurtwegen.

VRAAG 8 : ONDERWIJS / FINANCIEN : overdracht de Regenboog
De OPEN VLD fractie verneemt via de pers dat de bestuursploeg van burgemeester
POELAERT af wil van haar enige gemeentelijke basisschool: De Regenboog in Herfelingen.
In het kader van de CD&V – verkiezingscampagne werd bij herhaling gesteld dat de
financiele situatie van de gemeente gezond mocht genoemd worden. Daarenboven werd er
steeds verwezen naar een bestaande reserve.
Wanneer heeft het college deze princiepsbeslissing genomen? In strijd met het huishoudelijk
reglement van de gemeente, werden er immers, behoudens vergissing, de laatste maanden
geen notulen van het college aan de gemeenteraadsleden toegestuurd.
Waarom werd deze beslissing genomen, als de gemeente toch financieel gezond is.
Betreft een dergelijke beslissing een exclusieve bevoegdheid van het college? Dient deze
niet voorafgaandelijk aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Antwoord van de burgemeester
Meer dan 100 jaar geleden werden gemeenten verplicht gemeentelijk onderwijs in te richten.
Vandaag stellen we vast dat er overal een groot aanbod is. Binnen de partij werd een
kerntakendebat gevoerd en heeft men zich de vraag gesteld of onderwijs niet beter werd
overgelaten aan diegenen die er elke dag mee bezig zijn, een grotere kennis genieten en
dus meer professionele kennis genieten. Budgettair vertegenwoordigt de gemeentelijke
school meer dan een halve procent van de personenbelasting.
De vraag is te onderzoeken of men met dezelfde leerkrachten de school kunnen overdragen.
Besturen is beleid voeren, keuzes maken en verantwoordelijkheden nemen.
Het enige wat op heden is gebeurd is het onderzoek of er kan gegarandeerd worden dat de
school blijft bestaan en of er kan bespaard worden. Voor het bestuur is dit een zeer moeilijke
beslissing, gezien de grote verbondenheid met de school. Er moet rationeel worden
geoordeeld en niet emotioneel.
Raadslid Deblander vraagt om te repliceren op de foutieve berichten die in de pers
verschenen zijn.

GESLOTEN ZITTING
20. Gecoro - samenstelling

Gedaan in zitting, datum als hiervoor.

get. Ann Naert,

get. Kris Degroote
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voorzitter van de gemeenteraad
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