PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE 1540 HERNE

Zitting van 29 oktober 2008
Aanwezig

POELAERT Kris,
burgemeester-voorzitter
VANDENNEUCKER L ieven, DEVRIESE Marie-Louise,
DIERICKX Jean-Marie, RICOUR Carina,
schepenen;
COCHEZ Nestor, DEBLANDER Thierry, DE VOS Patrick,
MOONENS Hug o, VIERENDEELS Arlette, BERCKMANS
Jeannine, THIEBAUT Hilde, HEREMANS Marleen,
gemeenteraadsleden;
DENEYER Luc
gemeentesecretaris

Bij de opening verontschuldigt de voorzitter schepen Bombaert Marc en de
gemeenteraadsleden Snoeks Lieven, Vanaudenhove Marc en Degroote Kris.
De gemeenteraadsleden delen mee dat de laatste notulen van de gemeenteraad niet
verstuurd werden. Tevens ontvingen zij geruime tijd geen notulen meer van de
schepencolleges. De gemeentesecretaris deelt mee dat zij de ontbrekende verslagen
tegen de volgende gemeenteraadszitting zullen ontvangen.

De voorzitter vraagt tevens om de volgende agendapunten te verdagen naar een
volgende zitting :
1. Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Kokejane te Kokejane
a. Meerjarenplanwijziging 2008
b. Budgetwijziging 2008
c. Budget 2009
Advies

2. Kerkfabriek Sint-Niklaas te Herfelingen
a. Meerjarenplanwijziging 2008
b. Budgetwijziging 2008
c. Budget 2009
Advies

3. Kerkfabriek Sint-Petrus en Paulus te Herne
a. Meerjarenplanwijziging 2008
b. Budgetwijziging 2008
c. Budget 2009
Advies

4. Kerkfabriek Sint-Pieter te Sint-Pieters-Kapelle
a. Meerjarenplanning 2008
b. Budgetwijziging 2008
c. Budget 2009
Advies

5. Centraal bestuur
a. Coördinatie budgetwijzigingen 2008.
b. Coördinatie meerjarenplanwijzigingen 2008-2013
Advies
De gemeenteraad gaat eenparig akkoord.

De gemeenteraadsleden gaan tevens akkoord om de volgende punten aan de
agenda toe te voegen :
· Dienst Milieu
Bekrachtiging van het bekwaamheidsattest VLAREM in het kader van de
functie milieuambtenaar.
Goedkeuring

1. Rekendienst
Budgetwijziging nr.3 – Gewone dienst – Dienstjaar 2008.
Keurt met eenparigheid van stemmen voormelde begrotingswijziging goed als volgt :
Samenvattingstabel begrotingswijziging
Volgens de oorspronkelijke Verhoging
Verlaging Na de voorgestelde
begroting of de vorige
wijziging
wijziging
__________________________________________________________________________________
Alg. resultaat
begrotingsrekening 2006 3.167.529,97
3.167.529,97
Resultaat begrotingsrekening -69.069,06
0,0
0,00
-69.069,06
2007
__________________________________________________________________________________
Alg. resultaat begrotings- 3.098.460,91
0,00
0,00 3.098.460,91
rekening 2007
__________________________________________________________________________________
Begrotingswijziging 2008
Ontvangsten van het eigen
dienstjaar

6.306.237,00

26.531,20

Uitgaven van het eigen
dienstjaar

6.599.034,00

117.107,65

42.000,00

6.674.141,65

Ontvangsten vorige jaren
Uitgaven vorige jaren

1.415,00
120.316,00

0,00
27.613,63

0,00
0,00

1.415,00
147.929,63

0,00
0,00

0,00
0,00

Ontvangsten overboekingen
Uitgaven overboekingen

0,00
64.640,00

0,00

6.332.768,20

0,00
64.640,00

__________________________________________________________________________________
Geraamd resultaat van de
begroting 2008
-476.338,00
-118.190,08 -42.000,00
-552.528,08
__________________________________________________________________________________
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2008
2.545.932,83

2. Rekendienst
Budgetwijziging nr.4 – Buitengewone dienst – Dienstjaar 2008.
Keurt met eenparigheid van stemmen voormelde begrotingswijziging goed als volgt :
Samenvattingstabel begrotingswijziging
Volgens de oorspronkelijke
Verhoging
Verlaging Na de voorgestelde
begroting of de vorige
wijziging
wijziging
__________________________________________________________________________________
Alg. resultaat
begrotingsrekening 2006 1.697.651,29
1.697.651,29
Resultaat begrotingsrekening -437.258,56
0,0
0,00
-437.258,56
2007
__________________________________________________________________________________
Alg. resultaat begrotings- 1.260.392,73
0,00
0,00 1.260.392,73
rekening 2007
__________________________________________________________________________________
Begrotingswijziging 2008
Ontvangsten van het eigen
dienstjaar

1.365.150,00

0,00

0,00

1.365.150,00

Uitgaven van het eigen
dienstjaar

1.407.508,00

783,80

0,00

1.408.291,80

0,00
258.782,00

0,00
9.357,38

0,00
0,00

0,00
268.139,38

52.140,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

52.140,00
0,00

Ontvangsten vorige jaren
Uitgaven vorige jaren

Ontvangsten overboekingen
Uitgaven overboekingen

__________________________________________________________________________________
Geraamd resultaat van de
begroting 2008
-249.000,00
-10.141,18
0,00
-259.141,18
__________________________________________________________________________________
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2008
1.001.251,55

3. Opmaak mobiliteitsplan Herne
Verbreden en verdiepen van het mobiliteitsplan (spoor 2)
Bestek
Wijze van gunnen : Onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking
Gelet op artikel 2 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering
van de bestuurshandelingen;
Gelet op artikel 28 en artikel 29 van het decreet van 28 april 1993 houdende regeling
voor het Vlaams Gewest van het administratief toezicht;
Overwegende dat de opdracht voor de opmaak van het mobiliteitsplan, spoor 2
(verbreden en verdiepen van het mobiliteitsplan) kan geraamd worden op 30.000 €;
Overwegende dat de nodige kredieten zullen worden ingeschreven in de
gemeentebegroting 2009 en dit via begrotingswijziging;
Gelet op de wet van 24/12/93 betreffende overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten;
Gelet op het K.B. van 08/01/96 betreffende overheidsopdrachten voor de aanneming
van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken;
Gelet op het K.B. van 26/09/96 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten en van concessies voor openbare werken;
Gelet op de desbetreffende artikelen van de gemeentewet;
Gehoord het verslag van de voorzitter;

BESLIST : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
Akkoord te gaan met de opmaak van het mobiliteitsplan spoor 2, verbreden en
verdiepen van het mobiliteitsplan.
Artikel 2 :
Het College van burgemeester en schepenen te machtigen op basis van de wet op
de overheidsopdrachten bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking een
ontwerper aan te stellen voor het opmaken van bovenvermeld ontwerp.
Artikel 3 :
Het bijgevoegde bestek houdende de onderhandelingsprocedure voor het aanstellen
van een ontwerper van bovenvernoemd ontwerp wordt goedgekeurd.

Artikel 4 :
De nodige kredieten voor het financieren van deze opdracht zullen worden
ingeschreven op de gemeentebegroting 2009 via begrotingswijziging.
Artikel 5 :
Deze beslissing wordt medegedeeld aan de gouverneur overeenkomstig de diverse
omzendbrieven en decreten houdende regeling voor het Vlaams Gewest van
administratief toezicht op de gemeenten en aan de rekendienst van de gemeente.

4. Gelukte onderhandelingen voor de onteigeningen voor de
uitbreiding van het kerkhof in de deelgemeente Herfelingen –
Domein OCMW
Goedkeuring
Overwegende dat voor de uitvoering van bovenvernoemde werken het nodig was
onteigeningen uit te voeren;
Gelet op het bijgevoegd plan en de tabel waarop de onteigeningen in gele kleur zijn
aangeduid;
Gezien het uittreksel uit de kadastrale legger en het bodemattest van elk perceel;
Gelet op de overeenkomsten waarbij alle eigenaars in deze bundel de voorgestelde
onteigeningen tegen de voorgestelde vergoedingen ondertekend hebben;
Gelet op de omzendbrief BA-99/04 dd. 18/05/1999 houdende toelichting bij de
wijzigingen die bij de twee decreten van 13/04/1999 en bij het decreet van
18/05/1999 werden aangebracht aan het decreet van 28/04/1993 houdende regeling
voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht op de gemeenten;
Gelet op de desbetreffende artikelen van de gemeentewet;

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
De gemeente gaat over tot de inlijving van 2.843,51m² voor een bedrag van
€3867,17.
Artikel 2 :
De gemeente stelt de gebruiker van deze inneming schadeloos voor het verlies van
gebruik voor een bedrag van €568,70.
Artikel 3 :
Het plan, de tabel en de ontwerpakten worden goedgekeurd.

Artikel 4 :
Deze beslissing wordt meegedeeld aan de gouverneur overeenkomstig de
omzendbrief BA-99/04 dd. 18/05/1999 houdende toelichting bij de wijzigingen die bij
de twee decreten van 13/04/1999 en bij het decreet van 18/05/1999 werden
aangebracht aan het decreet van 28/04/1993 houdende regeling voor het Vlaamse
Gewest van het administratief toezicht op de gemeenten.

5. OCMW
Jaarrekening 2007
Jaarverslag 2007
Advies
Na een uitgebreid verslag van Carina Ricour, OCMW-voorzitter, brengt de
gemeenteraad met eenparigheid van stemmen een gunstig advies uit betreffende de
jaarrekening 2007 en het jaarverslag 2007 van het OCMW.
De rekening over het dienstjaar 2007 wordt vastgesteld met globaal negatief
resultaat van -628.013,49 EUR.
Dit resultaat komt als volgt tot stand:
Werkingsopbrengsten: 703.967,90 EUR
Werkingskosten:
1.341.688,18 EUR
Werkingsresultaat:
- 637.720,28 EUR
Financiële opbrengsten:
Financiële kosten:

10.510,56 EUR
2.041,36 EUR

Resultaat uit de gewone werking: - 629.251,08 EUR
Uitzonderlijke opbrengsten: 2.678,29 EUR
Uitzonderlijke kosten:
1.440,70 EUR
Resultaat van het boekjaar:

- 628.013,49 EUR.

Gebudgetteerde gemeentelijke bijdrage: 625.948,99 EUR.
Reële gemeentelijke bijdrage: 617.040,80.
Overschot op de gemeentelijke bijdrage: 8.908,19 EUR.

11. Cultuurbeleidsplan
Goedkeuring
Overwegende dat de cultuurraad zelf besliste een cultuurbeleidsplan op te stellen
voor de legislatuur 2007-2012.
Overwegende dat de cultuurraad hierbij geen rekening hoefde te houden met enige
decreten, aangezien ze geen aanspraak maken op andere dan gemeentelijke
subsidies;
Gelet op de desbetreffende artikelen van de gemeentewet;
Gehoord het verslag van Devriese Marie-Louise, Schepen voor Cultuur;
BESLUIT : met éénparigheid van stemmen
Artikel 1:
Keurt het cultuurbeleidsplan 2007-2012 goed.
Artikel 2:
Deze beslissing zal voor passend gevolg worden overgemaakt aan de
toezichthoudende overheid.

12. Riobra
Buitengewone Algemenere vergadering dd. 21 november
2008.
Goedkeuring agenda
Aanduiding van een volmachtdrager en een
plaatsvervanger.
Goedkeuring
De gemeenteraad,
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging
Riobra;
Gelet op de uitnodigingsbrief van 7 oktober 2008 van Riobra voor de buitengewone
algemene vergadering van 21 november 2008 met agenda, documentatie en
toelichting;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Overwegende dat artikel 44, 3° alinea van het decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking, bepaalt dat de benoemingsprocedure met de
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke
algemene vergadering;

Overwegende dat de gemeente recht heeft op maximum 2 afgevaardigden op de
buitengewone algemene vergadering van Riobra en dat de volmacht het aantal
aandelen moet bepalen voor dewelke iedere lasthebber aan de stemming zal
deelnemen;
Overwegende dat de gemeente op de buitengewone algemene vergadering van
Riobra beschikt over 17481 stemmen;
Gaat over, bij geheime en afzonderlijke stemmingen tot de aanduiding van de
volmachtdragers op de buitengewone algemene vergadering van Riobra;
Besluit : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
De punten vermeld op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van
Riobra van 21 november 2008 goed te keuren.
Artikel 2 :
De heer Moonens Hugo, Steenweg Asse 148 te Herne en de heer De Vos
Patrick, Sint-Niklaasstraat 33 te Herne aan te duiden als volmachtdragers van de
gemeente op de buitengewone algemene vergadering van Riobra die zal
plaatsvinden op 21 november 2008 waarbij de volmachtdragers eveneens
plaatsvervanger van elkaar zijn.
Artikel 3 :
Bovengenoemde volmachtdragers te mandateren om op de buitengewone algemene
vergadering van Riobra van 21 november 2008 te handelen en te beslissen conform
de beslissing van de gemeenteraad.
Artikel 4 :
Het College van Burgemeester en Schepenen te belasten met de
uitvoering van de hierbij genomen beslissing en deze over te maken aan de
toezichthoudende overheid en er kennis van te geven aan Riobra, Diestsesteenweg
126 te 3210 Lubbeek, t.a.v. de heer Paul Bouwens, gevolmachtigde.

13.

Intergemeentelijke preventiedienst Drugs en Alcohol
Verlenging contract preventiemedewerker
Vaststellen van de bijdrage van de gemeente
Goedkeuring

Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005 (B.S. 31/08/2005) , inzonderheid
artikel 253;
Gelet op het decreet van 06/07/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
(B.S. 31/10/2001)
Gelet op het besluit van de provincieraad dd. 03/06/2008 betreffende de subsidiëring
van intergemeentelijke samenwerking in het kader van een alcohol- en
drugpreventiebeleid;
Gelet op de besluiten van de stuurgroep dd. 16/06/2008 van het proefproject
“Intergemeentelijke preventiemedewerker drugs en alcohol” van de gemeenten
Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik en Pepingen;
Gelet op de akkoordbevinding tussen de gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik,
Herne, Lennik en Pepingen over de resterende kostenverdeling voor de
deelnemende gemeenten in zitting van het politiecollege dd. 27/08/2008;
Gelet de eerdere besprekingen in het politiecollege en in de stuurgroep van het
intergemeentelijk proefproject dd. 16/06/2008;
Overwegende de gunstige evaluatie van het proefproject “intergemeentelijke
preventiemedewerker drugs en alcohol” voor de gemeenten Bever, Galmaarden,
Gooik, Herne, Lennik en Pepingen voor de periode 01/10/2007 à 30/09/2008 tijdens
de vergadering van de stuurgroep dd. 16/06/2008;
Overwegende de kennis, de toewijding en het potentieel van de huidige
preventiemedewerker Mevr. Joke De Mil;
Overwegende de noodzaak en de gunstige voorwaarden mede door het
desbetreffend subsidiereglement van de provincie Vlaams-Brabant te kunnen
beschikken over een gemeenschappelijke preventiemedewerker voor alcohol en
drugs voor het geheel van voornoemde gemeenten;
Gelet op de beslissing van het Schepencollege dd. 6 augustus 2008;

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
Toe te treden tot de intergemeentelijke preventiedienst Pajottenland voor drugs en
alcohol voor de deelnemende gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik
en Pepingen vanaf 01/10/2008.

Artikel 2 :
De gemeente Gooik aan te stellen als beherende gemeente.
Artikel 3 :
Akkoord te gaan de gemeente Gooik te machtigen voor de indiening van de
gezamenlijke subsidieaanvraag bij het provinciebestuur.
Artikel 4 :
Akkoord te gaan met de verdeling van de resterende kosten van deze vorm van
intergemeentelijke samenwerking tussen de deelnemende gemeenten zoals tussen
partijen overeengekomen in zitting van het politiecollege dd. 27/08/2008, zijnde
dezelfde verdeelsleutel als voor de politiezone met als percentages :
Bever
Galmaarden
Gooik
Herne
Lennik
Pepingen

4,42%
19,97%
21,99%
17,72%
24,57%
11,32%

(€742,65)
(€3355,36)
(€3694,76)
(€2977,31)
(€4128,25)
(€1901,99)

Artikel 5 :
Afschrift van huidig besluit te laten geworden aan :
- provinciegouverneur van de provincie Vlaams-Brabant
- de gemeente Gooik als beherende gemeente (enkel voor de gemeenten
Bever, Galmaarden, Herne, Lennik en Pepingen)
- de gemeenten Bever, Galmaarden, Herne, Lennik en Pepingen als
medewerkende gemeenten (enkel voor de gemeente Gooik)
- de provincie Vlaams-Brabant – Dienst Welzijn en Gezondheid
- de gemeenteontvanger als bijzonder rekenplichtige

14.

Actie “Met Belgerinkel naar de Winkel”
Toekenning van waardebons aan de winnaars.
Goedkeuring.

Overwegende dat onze gemeente jaarlijks de actie ‘Met Belgerinkel naar de Winkel”
organiseert;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 23 april 2008, waarbij beslist werd om aan
de winnaar van de actie een fiets te schenken;
Overwegende dat er ook een 2de en een 3de prijs uitgereikt wordt;
Gelet op het voorstel van het Schepencollege om als 2 de prijs bonnen te schenken
ter waarde van €150,00 (6 x €25,00);
Gelet op het voorstel van het Schepencollege om als 3 de prijs bonnen te schenken
ter waarde van €75,00 (3 x €25,00);

Overwegende dat deze waardebons kunnen ingeruild worden bij de deelnemende
handelaars;
Gehoord het verslag van de Burgemeester, Kris Poelaert;
Gelet op de desbetreffende artikelen van het gemeentedecreet;
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
Akkoord te gaan om als 2de en 3de prijs voor de actie “Met belgerinkel naar de
Winkel” bonnen ter schenken ter waarde van €150,00 (6 x €25,00) en €75,00 (3 x
€25,00).
Artikel 2 :
Deze beslissing zal voor verder gevolg worden overgemaakt aan de gewestelijke
ontvanger.
Artikel 3 :
Deze beslissing is onderworpen aan §1 van artikel 252 van het Gemeentedecreet
van 15 juli 2005.

15.

Viering huwelijksjubilarissen
Toekenning van waardebons als geschenk.
Goedkeuring.

Overwegende dat er jaarlijks een viering voor de huwelijksjubilarissen wordt
georganiseerd;
Gelet op het voorstel vanuit het Schepencollege om dit jaar een geschenk te geven
aan de jubilarissen in de vorm van waardebons ter waarde van €100,00 (4 x €25,00);
Overwegende dat deze waardebons kunnen ingeruild worden bij de deelnemende
handelaars;
Gehoord het verslag van de Burgemeester, Kris Poelaert;
Gelet op de desbetreffende artikelen van het gemeentedecreet;
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
Tijdens de viering worden aan de huwelijksjubilarissen waardebons geschonken ten
waarde van €100,00 (4 x €25,00). Deze waardebons kunnen ingeruild worden bij de
deelnemende handelaars.

Artikel 2 :
Deze beslissing zal voor verder gevolg worden overgemaakt aan de gewestelijke
ontvanger.
Artikel 3 :
Deze beslissing is onderworpen aan §1 van artikel 252 van het Gemeentedecreet
van 15 juli 2005.

16. Sportstage Ghana
Toekenning van een subsidie.
Goedkeuring
Overwegende het feit dat een aantal mensen uit Herne een sportstage organiseren
in Ghana;
Gelet op het voorstel vanuit het Schepencollege om een subsidie toe te kennen van
€250,00;
Gehoord het verslag van de Burgemeester, Kris Poelaert;
Gelet op de desbetreffende artikelen van het gemeentedecreet;
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
Aan de organisatoren van de sportstage te Ghana een subsidie toe te kennen
€250,00.
Artikel 2 :
Deze beslissing zal voor verder gevolg worden overgemaakt aan de gewestelijke
ontvanger.
Artikel 3 :
Deze beslissing is onderworpen aan §1 van artikel 252 van het Gemeentedecreet
van 15 juli 2005.

AANVULLING VAN DE DAGORDE
·

Dienst Milieu
Bekrachtiging van het bekwaamheidsattest VLAREM in het kader van de
functie milieuambtenaar.
Goedkeuring

Overwegende dat de milieuambtenaar Mertens Angja een VLAREM-getuigschrift
diende te behalen;
Overwegende dat het behalen van dit getuigschrift een voorwaarde was bij de
contractuele aanstelling;
Overwegende dat betrokkene de opleiding heeft gevolgd, bedoeld in artikel 59 van
het besluit van de Vlaamse regering van 6 februari 1991, gewijzigd door het besluit
van de Vlaamse regering van 28 oktober 1992, houdende vaststelling van het
Vlaamse Reglement betreffende de milieuvergunning;
Overwegende dat betrokkene geslaagd is voor de bekwaamheidsproeven;
Gelet op de desbetreffende artikelen van het gemeentedecreet;
Gehoord het verslag van Schepen voor Milieu, Dierickx Jean-Marie;

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
Het bekwaamheidsattest VLAREM op naam van Mertens Anja in het kader van haar
functie als milieuambtenaar te bekrachtigen.
Artikel 2 :
Deze beslissing zal voor passend gevolg worden overgemaakt aan Departement
Leefmilieu, Natuur en Energie, afdeling Milieuvergunningen, KoningAlbert II-laan
20/8 te 1000 Brussel.
Namens het College,
I.O. De gemeentesecretaris

De burgemeester-voorzitter

L .DENEYER

K. POELAERT

