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Vergadering van 26 november 2014

Aanwezig: Kris Degroote, voorzitter van de gemeenteraad
Kris Poelaert, burgemeester, Lieven Vandenneucker, Carina Ricour, Marie-Louise Devriese,
Lieven Snoeks, Patrick De Vos, schepenen;
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Eeckhoudt, Vanessa Van Hende, Hilde Thiebaut, gemeenteraadsleden.
Ann Naert, gemeentesecretaris
Verontschuldigd:
Paulette Debock, Lieven Van Den Broeck,

De voorzitter van de gemeenteraad stelt voor om volgend punt bij hoogdringendheid aan de
agenda toe te voegen: “Brandweer: verdeelsleutel van de gemeentelijke dotatie aan de
hulpverleningszone Vlaams-Brabant West – bezwaarschrift”

GOEDKEURING NOTULEN VORIGE VERGADERING
De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

GEMEENTEDECREET
1. Organisatiebeheersing – bijsturing interne controlesysteem + kennisgeving
stand van zaken
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Elke gemeente is verplicht een interne controlesysteem op te zetten en een kader voor de
organisatiebeheersing uit te werken.
Organisatiebeheersing en interne controle is het geheel van maatregelen dat het
management en het personeel ondernemen om redelijke zekerheid te krijgen over:
- Het bereiken van de doelstellingen
- Het efficiënte en economische gebruik van middelen
- Naleving van wetten, regels, voorschriften, procedures
- Beschikbaarheid van betrouwbare financiële en beheersinformatie (integriteit van
informatie (financieel en niet-financieel))
- Bescherming van activa
- Voorkomen van fraude
Bij de uitbouw of optimalisatie van de organisatiebeheersing moeten de volgende principes
voor ogen worden gehouden:
 Organisatiebeheersing maakt integraal deel uit van de bedrijfsvoering. Het is een
dynamisch begrip dat mee evolueert met de manier waarop de bedrijfsuitvoering
gebeurt;






Organisatiebeheersing is een zaak van iedereen. Organisatiebeheersing is weliswaar
de verantwoordelijkheid van het management, maar om te komen tot een goed
werkend systeem moeten alle personeelsleden er de nodige aandacht en zorg aan
besteden;
Organisatiebeheersing biedt redelijke en geen absolute zekerheid;
Er moet steeds een afweging gemaakt worden tussen de kostprijs van elke
beheersmaatregel en de baten of de meerwaarde ervan.

Bevoegdheid
Artikel 101 van het gemeentedecreet;
Juridische gronden
Artikel 99 tot 101 van het Gemeentedecreet;
Externe adviezen
/
Advies en motivering
Op dit ogenblik is de organisatiebeheersing nog te veel het werk van één persoon. Een
organisatiebrede aanpak is nodig mede ter voorbereiding van de externe audit die de
komende jaren zal uitgevoerd worden bij alle lokale besturen.
Bij besluit van 9 april 2014 besliste het college om een beroep te doen op Q&A om de
aanpak van de organisatiebeheersing te ondersteuning.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het Charter organisatiebeheersing goed te keuren en
om akte te nemen van de stand van zaken.
Financieel advies en visum
Niet van toepassing
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1. :Het “Charter organisatiebeheersing – Gemeente Herne” goed te keuren
Artikel 2. :Kennis te nemen van de volgende stand van zaken:
-

Kickoff-meeting – 1,5 u:
o 23 oktober : 13u30 – 15u00

-

Organisatiebeheersrapport (OBR) spoor 2 – 2u per dienst
o Donderdag 6 november
 10u30 – 12u30 OCMW Administratie
 13u30 – 15u30 Burgerzaken
 15u30 – 17u30 OCMW Sociale dienst
o Maandag 17 november
 8u30 – 10u30 Personeel & Financiën & ICT
 10u30 – 12u30 Vrije tijd
o Vrijdag 28 november
 13u – 15u GGZ/TD
 15u – 17u Secretariaat

-

Organisatiebeheersrapport (OBR) spoor 1 – 2 halve dagen per stuurgroep
o Maandag 1 december om 13u30 en dinsdag 6 januari om 8u30

-

GANTT spoor 2
o 12 januari







8u30 – 9u30 Personeel & Financiën & ICT
9u30 – 10u30: secretariaat
10u30 – 11u30 Vrije tijd
12u30 – 13u30 GGZ/TD
13u30-14u30 – bevolking/burgerlijke stand

Artikel 3: Dit besluit wordt opgenomen in de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING
2. Intercommunale Haviland - Buitengewone algemene vergadering dd.
18 december 2014 - Goedkeuring agenda - Aanduiding van een
volmachtdrager en een plaatsvervanger - Goedkeuring
De gemeenteraad,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid de artikelen 117 en 119;
Overwegend dat de gemeente aangesloten is bij Haviland Intercommunale die werd
opgericht op 24 maart 1965 bij oprichtingsakte verschenen in de Bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van 16 april 1965 onder het nummer 8226;
Overwegende dat Haviland Intercommunale als intergemeentelijk
samenwerkingsverband voor de ruimtelijke ordening en de economische expansie
van het arrondissement Halle-Vilvoorde, een dienstverlenende vereniging is die
wordt beheerst door het decreet van 6 juli 2001 (het Decreet) houdende de
intergemeentelijke samenwerking;
Gelet inzonderheid op de bepalingen van artikel 44 van het Decreet;
Gelet op de beslissing van de algemene vergadering van 10 november 2003 om de
duurtijd van Haviland Intercommunale te beperken tot achttien jaar, ingaand op de
datum van inwerkingtreding van het Decreet, zijnde 10 november 2001, om te
eindigen op 10 november 2019;
Gelet op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Haviland
Intercommunale die zal gehouden worden op 18 december 2014 en volgende agendapunten
omvat :
1. notulen van de gewone algemene vergadering van 19 juni 2014 : goedkeuring
2. de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie + begroting 2015 : goedkeuring
3. aanduiding lid adviescomité afvalbeleid : goedkeuring
4. intrekking mandaat lid adviescomité afvalbeleid : kennisgeving
5. vervanging lid raad van bestuur : goedkeuring
Gelet op het voorstel van de raad van bestuur van Haviland Intercommunale;
Na beraadslaging en stemming.

Besluit : met eenparigheid van stemmen

Artikel 1 :
Mijnheer Eeckhoudt Eric, wonende Terlindenstraat 12 te 1540 Herfelingen wordt aangeduid
als effectief afgevaardigde om de gemeente Herne te vertegenwoordigen op de statutaire
algemene vergaderingen van Haviland Intercommunale tot en met 31 december 2018.
Artikel 2 : Mijnheer Van Den Broeck Lieven, wonende Sint-Niklaasstraat 48 te 1540
Herfelingen wordt aangeduid als plaatsvervanger om de gemeente Herne te
vertegenwoordigen op de statutaire algemene vergaderingen van Haviland Intercommunale
tot en met 31 december 2018.
Artikel 3 : De agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Haviland
Intercommunale dd. 18 december 2014 worden goedgekeurd.
Artikel 4 :
De vertegenwoordiger van de gemeente is gemandateerd om de agendapunten van de
buitengewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale dd. 18 december 2014
goed te keuren.
Artikel 5 :
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit
besluit.
3. PBE – Buitengewone Algemene Vergadering van 16 december 2014 –
Goedkeuring agenda
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de intercommunale PBE;
Gelet op de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales;
Gelet op de uitnodiging van de PBE van 6 december 2014 tot de buitengewone algemene
vergadering van 16 december 2014;
Gelet op de motiveringsnota bij de uitnodiging waarin aangegeven wordt waarom uitstel
gevraagd wordt aan de Vlaamse regering om tot de reductie van het provinciaal aandeel in
de PBE over te gaan;
Gelet dat de gemeenteraad de effectieve en plaatsvervangende volmachtdrager voor de
algemene vergaderingen van de PBE heeft aangeduid tot het einde van de legislatuur;
Na beraadslaging;
Besluit : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
Het enig agendapunt van de buitengewone algemene vergadering van de PBE van 16
december 2014 goed te keuren houdende het verzoek aan de Vlaamse regering tot uitstel
van de reductie van het provinciaal aandeel in de PBE.
Artikel 2:
De effectieve volmachtdrager en in voorkomend geval de plaatsvervangende volmachtdrager
mandaat te verlenen om op de buitengewone algemene vergadering van 16 december 2014
te handelen en te beslissen conform de beslissingen van deze gemeenteraad.

Artikel 3 :
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij
genomen beslissingen en deze over te maken aan de toezichthoudende overheid en er
kennis van te geven aan de PBE, Diestsesteenweg 126 te 3210 Lubbeek ter attentie van
Paul Bauwens

ONDERWIJS
4. Gemeentelijke Basisschool De Regenboog – Infobrochure – Aktename +
Goedkeuring ouderbijdragen
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De Gemeentelijke Basisschool De Regenboog legt de infobrochure voor het schooljaar
2014-2015 ter kennisname voor. De bedoeling van deze brochure is om de ouders bepaalde
inlichtingen te verschaffen over de school.
Volgende hoofdstukken worden behandeld :
1. Situering van de school (contactgegevens, schoolbestuur, schoolteam, schoolraad,
oudercomité en scholengemeenschap)
2. Pedagogisch project (werd reeds goedgekeurd door de gemeenteraad in vergadering
van 24 oktober 2012)
3. Organisatorisch afspraken (inschrijving van de leerling, lesrooster en schooltijd, vooren naschoolse opvang, leerlingenvervoer,…)
4. Ouders en school (ouderlijk gezag in onderwijsaangelegenheden, oudercontact,
zorg,...)
Binnen de organisatorische afspraken wordt ook de bijdrageregeling behandeld.
Onderstaande opsomming laat toe de mogelijke uitgaven voor het volgende
schooljaar in te schatten.
Scherpe maximumfactuur
(voor klasactiviteiten, leeruitstappen, schoolreizen, theaterbezoeken, zwemmen…)
De totale kostprijs per schooljaar mag onderstaande bedragen niet overschrijden:
peuterklas en 1ste kleuterklas
2de kleuterklas
3de kleuterklas
1ste tot en met 6de leerjaar

25 euro
35 euro
40 euro
70 euro

Gezien we vanaf dit schooljaar de maximumfactuur in schijven aanrekenen aan de ouders
en niet meer op basis van de activiteiten waaraan de kinderen deelnemen, maakt het niet uit
hoeveel de ouderbijdrage voor het zwemmen is. De school moet het ‘tekort’ voor uitstappen,
culturele en/of sportieve activiteiten sowieso bijpassen.

Hieronder een overzicht van de verdeling van de maximumfactuur per trimestriële factuur:
ste

1

peuterklas en 1ste
kleuterklas
2de kleuterklas

de

de
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3 trimester

TOTAAL

10 euro
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10 euro
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Minder scherpe maximumfactuur
(voor meerdaagse uitstappen)
De totale kostprijs over de ganse duur van het lager onderwijs mag 405 euro niet
overschrijden.
Facultatieve uitgaven
kleuters
0,40
0,25
6

bus 's morgens en 's avonds (per rit)
opvang ’s morgen en ’s avonds (per begonnen half uur)
Turntruitje
Turnbroekje
Badmuts

lager
0,40
0,25
8,00
8,50
6

Bevoegdheid
Artikel 43 van het gemeentedecreet
Juridische gronden
Decreet Basisonderwijs van 25 februari 1997, artikel 2, gewijzigd bij decreet van 6 juli 2007
Omzendbrief kostenbeheersing in het basisonderwijs van 22 juni 2007
Externe adviezen
Niet van toepassing
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akte te nemen van de infobrochure van de
Gemeentelijke Basisschool De Regenboog en de voorgestelde bijdragen die aan de ouders
zullen gevraagd worden goed te keuren.
Financieel advies en visum
/
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1: Neemt akte van de infobrochure van de Gemeentelijke Basisschool De
Regenboog.
Artikel 2 : Keurt de ouderbijdragen die gevraagd worden goed, zijnde
Scherpe maximumfactuur
(voor klasactiviteiten, leeruitstappen, schoolreizen, theaterbezoeken, zwemmen…)
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De totale kostprijs over de ganse duur van het lager onderwijs mag 405 euro niet
overschrijden.
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Artikel 3 : Deze beslissing wordt opgenomen op de overzichtslijst conform art.252 van het
gemeentedecreet.

Agendapunt bij hoogdringendheid
Brandweer: verdeelsleutel van de gemeentelijke dotatie aan de hulpverleningszone
Vlaams-Brabant West – bezwaarschrift
De Gemeenteraad
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele bescherming inzonderheid art. 68;
Gelet op de ministeriële omzendbrief van 14 augustus 2014 betreffende de gemeentelijke
dotaties aan de hulpverleningszones - criteria;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 31 januari 2012 houdende brandweer - voorpost
Tollembeek – operationalisering;
Overwegende dat voor de eerste inschrijving van de gemeentelijke dotatie de raad van de
prezone kan beslissen de datum van 1 november 2014 te verdagen om ten laatste op 1
november 2015 een akkoord te bereiken;
Overwegende dat bij gebrek aan dergelijk akkoord, de dotatie van elke gemeente wordt
vastgesteld door de
provinciegouverneur, rekening houdende met de volgende criteria voor elke gemeente:
- de residentiële en actieve bevolking (weging van minstens 70 %)
- de oppervlakte
- het kadastraal inkomen
- het belastbaar inkomen
- de risico’s aanwezig op het grondgebied van de gemeente
- de gemiddelde interventietijd op het grondgebied van de gemeente
- de financiële draagkracht van de gemeente;
Overwegende de bepaling uit de omzendbrief dat de gemiddelde interventietijd op het
grondgebied van de gemeente beschikbaar is via de software Care; dat er voor de
berekening van deze gemiddelde interventietijd rekening gehouden moet worden zowel met
het postennetwerk van de zone – met inbegrip van de huidige vooruitgeschoven posten – als

met de posten van andere zones die interveniëren in het kader van de snelste adequate
hulp. Het is de bedoeling van de wetgever dat een hogere gemiddelde interventietijd
aanleiding geeft tot een vermindering van de gemeentelijke dotatie;
Overwegende dat in deze berekeningswijze noch door de provinciegouverneur, noch door de
zone Vlaams-Brabant West rekening wordt gehouden met de investeringen die de
gemeenten Galmaarden, Herne en Bever hebben gedaan door de gezamenlijke bouw van
de brandweervoorpost te Tollembeek, aangevuld met investeringen inzake meubilair, ICT en
een ziekenwagen;
Overwegende dat het billijk zou zijn dat de gemeenten Galmaarden, Herne en Bever bij de
hertekening van de zone Vlaams-Brabant West evenzeer vergoed zouden worden voor de
recuperatie door de zone van onroerende en roerende goederen van brandweerwerking;
Overwegende dat in bijgaande berekening de interventietijden worden gebruikt sinds de
ingebruikname van de voorpost te Tollembeek;
Overwegende dat de gemeenten Galmaarden, Herne en Bever, die de voorpost hebben
gebouwd met het oog op de verbetering van het principe van de snelst adequate hulp, met
een grote verbetering van de interventietijden tot gevolg, op deze manier nogmaals
bijkomend worden belast bovenop de inzet van de eigen financiële middelen in onroerende
en roerende goederen;
Overwegende dat, indien deze interventietijden als berekeningsbasis worden aangehouden,
de gemeenten Galmaarden, Herne en Bever een financiële tegemoetkoming moeten kunnen
claimen voor de overname van de roerende en onroerende goederen verbonden aan de
werking van de brandweervoorpost Tollembeek;
Overwegende de brief van de gemeenten Galmaarden, Herne en Bever van 4 augustus
2014 gericht aan de provinciegouverneur en de voorzitter van de zoneraad Vlaams-Brabant
West en het antwoord dat de provinciegouverneur hierop formuleerde op 20 augustus 2014
met verwijzing naar de bestaande regelgeving overname roerende en onroerende goederen
die door de zone verder dient uitgewerkt te worden;
Overwegende dat de stijging van de dotatie voor de gemeente Herne meer dan 62%
bedraagt ten opzichte van de dotatie in het jaar 2012; dat de absolute cijfers die worden
gebruikt slechts een indicatieve waarde hebben en naar alle waarschijnlijkheid nog zullen
stijgen;
Overwegende dat de daling van de dotatie van de centrumgemeenten niet in verhouding
staat tot de stijging van de dotatie van de beschermde gemeenten;
Gelet op de financiële situatie van de gemeente;
Besluit : met 15 stemmen voor en 1 onthouding (raadslid Thierry Deblander)
Artikel 1. :

Er wordt bezwaar ingediend bij de minister van Binnenlandse Zaken tegen de
beslissing van de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant van 20 november
2014, ontvangen op 24 november 2014, betreffende de bepaling van de
verdeelsleutel van de gemeentelijke dotatie van het jaar 2015 aan de
hulpverleningszone Vlaams-Brabant West.

Artikel 2. :

Het bezwaar steunt zich:



op het feit dat de parameter ‘interventietijd’ (7% van de dotatie)
specifiek voor de gemeente Herne geen correcte weergave is van de
realiteit om volgende redenen:
- in 2012 werd de brandweervoorpost Tollembeek (bij brandweer Lennik) door
de gemeenten Galmaarden, Herne en Bever in gebruik genomen en vanaf
dan aan de provincie Vlaams-Brabant overgeheveld wat de operationele
werking betreft;
- de kosten voor de bouw van de onroerende goederen en de aankoop van
onroerende goederen als onder andere meubilair, ICT-materiaal en de
ziekenwagen werden volledig door de gemeenten Galmaarden, Herne en
Bever gedragen;
- de investering was ingegeven door het inperken van de interventietijden voor
de betreffende gemeentebesturen;
- uit voorliggende berekening blijkt dat de gemeenten Galmaarden, Herne en
Bever door het bekomen van gunstigere interventietijden voor hun inwoners
als gevolg van eigen zware financiële investeringen nu bijkomend worden
belast in het kader van de dotatieverdeling 2015;
- de dotatie komt ten goede van de hulpverleningszone Vlaams-Brabant West,
die tot op heden nog geen officieel standpunt heeft ingenomen om de
onroerende en roerende goederen in het kader van de brandweervoorpost
Tollembeek in rekening te brengen voor de werking van de
hulpverleningszone Vlaams-Brabant West, zodat er vooralsnog geen
financiële return is voor de initiatiefnemende gemeenten Galmaarden, Herne
en Bever;
- op deze manier worden op vandaag de gemeenten Galmaarden, Herne en
Bever dubbel belast in de zonale brandweerwerking: de zone maakt gebruik
van de gemeentelijke infrastructuur en de provinciegouverneur berekent de
dotatie op basis van de beschikbaarheid van deze gemeentelijke
infrastructuur.
 op de vaststelling dat de daling van de dotatie van de
centrumgemeenten niet in verhouding staat tot de stijging van de
dotatie van de beschermde gemeenten.
Artikel 3. :

Indien aan de overname van roerende en onroerende goederen van de
brandweervoorpost te Tollembeek niet financieel tegemoet kan worden
gekomen via de dotatieberekening, dient voor deze parameter door de
hulpverleningszone Vlaams-Brabant West een correcte regeling te worden
uitgewerkt ten opzichte van de gemeenten Galmaarden, Herne en Bever,
onder de vorm van de aankoop of de huur van de gemeentelijke infrastructuur.

Artikel 4. :

Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan:
- De minister van Binnenlandse zaken, de heer Jan Jambon, Wetstraat 2,
1000 Brussel
- De provinciegouverneur, de heer Lodewijk De Witte, Provincieplein 1, 3010
Leuven
- de voorzitter van de zoneraad Vlaams-Brabant West, de heer Hans Bonte,
Grote Markt, 1800 Vilvoorde
- de zonecoördinator van hulpverleningszone Vlaams Brabant West, de heer
Bert Heylen, Grote Markt, 1800 Vilvoorde

Raadslid Thierry Deblander motiveert zijn onthouding door het feit dat hij het ontwerpbesluit
te laat ontving. Hij stelt dat hij niet tegen het voorstel is maar niet de tijd heeft gekregen om
het besluit grondig door te nemen.

MEDEDELINGEN


Brief met advies van VVSG deontologische code:
De voorzitter deelt de brief mee van de VVSG ivm de deontologische code. De brief
werd aan de raadsleden bezorgd via het extranet.



ABB – OCMW-rekening 2013 – Definitieve vaststelling
De voorzitter deelt de brief mee van ABB ivm de definitieve vaststelling van de
OCMW-rekening 2013.
De brief werd aan de raadsleden bezorgd via het extranet.

SCHRIFTELIJKE EN MONDELINGE VRAGEN

Vraag 1 : OPENBARE WERKEN : Liezebeekwijk
Op de weide van Joris KRIKILLION aan de Liezebeekwijk zijn er medio november opnieuw
werken opgestart. Er werd geen informatie verstrekt aan de omwonenden.
Welke is de reden voor deze nieuwe werken, wie is de opdrachtgever en hoe veel tijd zullen
ze in beslag nemen?
Antwoord van schepen Lieven Vandenneucker.
De werken hebben betrekking op de afkoppeling van het waterzuiveringsstation aan de hoek
van de Kapellestraat en de Liezebeekwijk.
De werken worden uitgevoerd door dezelfde firma als degene die eerder de werken
uitvoerde in opdracht van Aquafin.
Men heeft ons niet op voorhand verwittigd dat de werken zouden uitgevoerd worden. Ik werd
enkel ’s ochtends verwittigd dat de werken gestart waren.
Het zijn geen werken in opdracht van de gemeente, maar om werken in opdracht van
Aquafin. De werken zouden ongeveer een week duren.

Vraag 2 : OPENBARE WERKEN : Nieuwstraat
Sedert 2013 stelt er zich een probleem in de Nieuwstraat ter hoogte van nummer 10
(LUCHTENS-DE WOLF) met de gracht en riool bij hevige regenval waarbij het riooldeksel
zelfs omhoog komt en er een opening in het wegdek ontstaat (de laatste keer op
26/08/2014). Ook vervormt het asfalt er steeds meer.
Welke zijn de intenties van het College om aan deze – sedert 2013 bekende- problematiek te
verhelpen. De aansprakelijkheid van de gemeente kan mogelijk immers in het gedrang
komen bij een ongeval.
Antwoord van schepen Lieven Vandenneucker :
Wij hebben een plaatsbezoek gedaan samen met de coördinator van de technische dienst
en hebben het probleem vastgesteld, doch niet dat het van die omvang zou zijn.
Het probleem is dat we weliswaar het probleem konden oplossen, doch de
herstellingswerken van het wegdek niet konden uitvoeren aangezien er een te beperkte

hoeveelheid warme asfalt voor nodig is. We moeten al deze kleine herstellingswerken
bundelen om in één keer een voldoende hoeveelheid asfalt te bestellen.
Warme asfalt kan je niet afhalen met tractor en aanhangwagen omdat deze zolang niet warm
blijft. De gevolgde werkwijze is dus ingegeven door efficiëntieoverwegingen.
Vraag 3 : OPENBARE WERKEN : Herinrichting verkeerssituatie Centrum
Op de gemeenteraad van 30 december 2013 werd het voorstel van Open VLD Herne om iets
te doen aan het voetpadenprobleem in Herne Centrum door –in eerste instantie- te voorzien
in een proefopstelling van enkele maanden aan het voetpad aan de noordkant, tussen de
Kerkstraat en het rusthuis, goedgekeurd.
De 15 onthoudingen van de CD&V-fractie werd als volgt gemotiveerd : “De onthoudingen
van de CD&V fractie wordt gemotiveerd door het feit dat er eerst een nieuw advies moet
aangevraagd worden aan de Lokale Politie en De Lijn”.
Werd er inmiddels, vrijwel een jaar later, een advies gevraagd aan De Lijn?
Op de gemeenteraad van maart stelde de Burgemeester dat de lokale politie hem gezegd
hebben dat zij onvoldoende personeel en kennis heeft om een herinrichtingsplan op te
stellen en er zodoende een studiebureau dient aangesteld.
Heeft het College ook een studiebureau aangesteld vooraleer zij een proefopstelling plaatste
in de markstraat te SINT-PIETERS-KAPELLE en eerder in de Lindestraat te HERNE? Zo
neen, hoe verklaart het College haar tweeslachtig optreden?
Antwoord van burgemeester Kris Poelaert :
De vraag verbaast mij enigszins en dan ook weer niet.
Ik heb verwezen naar het feit dat er werken moeten gebeuren (omwille van de bouw van
enkele woningen) en dat we budgetten zullen voorzien in 2015.
We hebben met alle politieke fracties hieromtrent samen gezeten in de grote vakantie .
De proefopstelling doen is ons inziens onrealistisch omdat ze een chaos (toegang
Grotestraat, toegang parking gemeentehuis, …) zal creëren. Ook de studie heeft dit
aangetoond.
Mondelinge vraag van Annelies Desmet.
Ik word regelmatig aangesproken door buurtbewoners die klagen over geurhinder afkomstig
van Olympia. Wat is de stand van zaken? Hoe worden de inwoners hierover geïnformeerd?
Antwoord van burgemeester Kris Poelaert :
Het bestuur heeft hieromtrent ook reeds verschillende malen een mail ontvangen. Er is een
overleg geweest met Olympia en de buurtbewoners en Olympia heeft werken uitgevoerd. Er
is overleg en samenspraak en in die optiek zullen we opnieuw metingen doen in de maand
mei.
Er is een verslag geweest door de milieu-inspectie. Er is aan de buurtbewoners gemeld dat
zij voortaan ook de gemeente mogen verwittigen, zodat de milieudienst zelf ook metingen
kan doen. De klagers hebben een antwoord gekregen maar de buurtbewoners niet. Op het
ogenblik van bijvoorbeeld reinigingen, zal er altijd geurhinder zijn (2 à 3 keer per jaar).
De buurtbewoners moeten daarvan in de toekomst in kennis worden gesteld.
Mondelinge vraag van Thierry Deblander

Ik heb in een verslag van het cbs gelezen dat er opnieuw meer dan 400.000euro wordt
begroot voor de eerste fase van het dominicanessenklooster. Gaat het hier om extra werken
en wat zal er nog budgettair moeten worden voorzien in de toekomst?
Antwoord van burgemeester Kris Poelaert :
Er is op dit ogenblik geen verdere fase gepland, enkel nog wat parkings aanleggen en
samenwerken met een 3de partner voor het oud gedeelte. Voor het deel van het OCMW is er
een financiering via subsidiëring, de verkoop van een aantal gronden in eigendom van het
OCMW en door het wegvallen van de huur, die thans moet betaald worden voor de huur van
woningen op de private woningmarkt, zodat de kost voor de Hernse inwoner nagenoeg nihil
zal zijn.
AANVULLEND AGENDAPUNT

* Op vraag van de VLD-fractie : Voorstel tot het oprichten van de deontologische
commissie conform artikel 33 van de deontologische code

Raadslid Michael Schoukens vraagt het woord en stelt het volgende:
Open Vld fractie drong destijds aan om een deontologische code op te stellen gebaseerd op
het model van de VVSG.
De meerderheid stemde hiermee in ook al was ze er van overtuigd dat de bestaande code
degelijk was en trouwens door heel wat andere gemeenten werd gebruikt.
Naar aanleiding van de ontvangen melding en het ingewonnen juridisch advies blijkt nu dat
het model van de VVSG verouderd is. Dit werd met zoveel woorden bevestigd door de
VVSG in haar schrijven van 29 oktober.
De VVSG adviseert ingevolge het uitgebrachte advies om de code aan te passen en in het
bijzonder artikel 33.
De meerderheid heeft tijdens de vorige vergadering van de gemeenteraad bevestigd dat ze
de oprichting van een deontologische commissie zeker niet wil tegen gaan maar dat ze een
juridische correcte regeling wenst.
Daarom stel ik voor om eerst artikel 33 van de code aan te passen.
Daarna kan een beslissing genomen worden over de oprichting van de commissie.
De meerderheid wil hiermee tegemoet komen aan de opmerking van de gouverneur dat de
rechtszekerheid vereist dat meldingen binnen een redelijke termijn kunnen afgehandeld
worden.
Wij hebben heeft echter een eigen voorstel ivm de oprichting van de commissie opgesteld.
Wij kunnen ons immers niet vinden in het voorstel dat Open-Vld heeft geagendeerd omdat
dit voorstel ons inziens gebrekkig in elkaar zit en de gestelde problemen van VVSG niet
oplost.
Daarom stellen we voor om de code bij hoogdringendheid aan te passen en ons voorstel
voor oprichting van een deontologische commissie als amendement op het voorstel van
Open vld te bespreken met de oppositie en de zitting hiervoor te schorsen.

In toepassing van artikel 25 van het huishoudelijk reglement beslist de voorzitter om de
vergadering te schorsen.
De vergadering wordt geschorst.
De voorzitter heropent de vergadering
Hij stelt voor om het voorstel van de CD&V fractie om artikel 33 van de code niet aan te
passen, gezien de opmerking vanwege Open-Vld dat de code niet bij hoogdringendheid kan
aangepast worden.
Raadslid Deblander vraagt een nieuwe schorsing van de vergadering.
In toepassing van artikel 25 van het huishoudelijk reglement beslist de voorzitter om de
vergadering te schorsen.
De voorzitter opent de vergadering opnieuw.
Raadslid Thierry Deblander deelt mee dat hij akkoord kan gaan met de verdaging van het
agendapunt van Open –Vld houdende “het oprichten van de deontologische commissie
conform artikel 33 van de deontologische code” op voorwaarde dat de meerderheid uiterlijk 2
weken vóór de volgende vergadering van de gemeenteraad hem schriftelijk alle
amendementen bezorgt met de motivering van de amendementen en dat 1 week vóór de
volgende vergadering van de gemeenteraad er een overleg plaatsvindt waarbij elke fractie
uit de gemeenteraad vertegenwoordigd wordt door 3 personen.
Na beraadslaging beslist de gemeenteraad eenparig om in te stemmen met de vergading
van het agendapunt “oprichten van de deontologische commissie conform artikel 33 van de
deontologische code”

Namens de gemeenteraad,

Ann Naert
De gemeentesecretaris

Kris Degroote
De voorzitter van de gemeenteraad

