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Goedkeuren notulen vorige vergadering
De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd zonder opmerkingen.

1. Ontruimen begraafplaats Kokejane
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Op de gemeentelijke begraafplaats Kokejane liggen nog vele oude niet-geconcedeerde
graven, waarvan de grafrust ruimschoots overschreven is.
Bovendien werden in het verleden voor veel niet-geconcedeerde begravingen naar
aanleiding van bijbegravingen concessies aangevraagd, waardoor geconcedeerde en nietgeconcedeerde begravingen door elkaar liggen.
Verder zijn er op de begraafplaats meerdere graven en grafmonumenten aanwezig die
verwaarloosd of onherkenbaar zijn.
Rekening houdende met deze elementen, met de toekomstige capaciteitsbehoeften op de
begraafplaats en de optimale benutting van deze capaciteit is het nodig om een deel van de
begraafplaats te ontruimen. De begraafbare zone op de begraafplaats kan immers niet meer
uitgebreid worden.
De ontruiming houdt in dat de niet-geconcedeerde graven na de wettelijke grafrust van 10
jaar worden verwijderd zodat er een duidelijk onderscheid is tussen de niet-geconcedeerde
graven en de graven met concessie. Evenwel wordt aan de nabestaanden of
belanghebbenden van overledenen begraven in een niet-geconcedeerd graf alsnog de
mogelijkheid geboden een concessie aan te gaan. Het toekennen van een concessie gaat
dan wel gepaard met een herbegraving naar een vak voorzien voor geconcedeerde graven.
Alle kosten van de concessies en de overplaatsing vallen ten laste van de nabestaanden.
De ontruiming heeft voor gevolg dat de niet-geconcedeerde graven waarvoor geen
concessie werd aangevraagd dienen verwijderd en zo nodig ontknekeld te worden. De
werken zullen uitgevoerd worden door een gespecialiseerde firma. Voor het uitvoeren van
deze opdracht zal een overheidsopdracht uitgeschreven worden en zal een bedrag voorzien
worden in het budget 2016.
De ontruiming zal bekend gemaakt worden conform de wettelijke bepalingen wat inhoudt dat
gedurende 1 jaar een aanplakking aangebracht wordt voor de te ontruimen graven en aan de
ingang van de begraafplaats.
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Bevoegdheid
/
Juridische gronden
- Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, gewijzigd bij
het decreet van 10 november 2005, het decreet van 18 april 2008, de decreten van 9
december 2011, het decreet van 22 februari 2013 en het decreet van 28 maart 2014;
- Besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 tot organisatie, inrichting en
beheer van begraafplaatsen en crematoria, gewijzigd bij het besluit van 2 december
2005;
- Besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2005 tot bepaling van de
voorwaarden waaraan een doodskist of ander lijkomhulsel moet beantwoorden;
- Besluit van de Vlaamse Regering van 02 december 2005 betreffende de opgraving
van een stoffelijk overschot
- Omzendbrief BA-2006/03 betreffende de toepassing van het decreet van 16 januari
2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging en de uitvoeringsbesluiten;
- Besluit van de gemeenteraad van 25 februari 2015 houdende de vaststelling van het
Huishoudelijk- en Politiereglement op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.
- Besluit van de gemeenteraad van 30 december 2014 houdende de vaststelling van
de retributie voor het toekennen concessies op de begraafplaatsen.
Extern Advies
/
Advies en motivering
De volgende percelen komen in aanmerking voor een ontruiming.
Perceel A.:
Er is geen plaats meer vrij tot het begraven van stoffelijke overschotten van kinderen.
Van de 17 graven zijn er slechts 7 mét naam.
Perceel B.
Geconcedeerde en niet-geconcedeerde graven liggen dooreen.
De geconcedeerde graven zijn allemaal eeuwigdurende concessies en vervallen in 2021.
Laatste niet-geconcedeerde begraving dateert van 1975 (=40 jaar)
Perceel D.
Geconcedeerde en niet-geconcedeerde graven liggen dooreen.
Laatste niet-geconcedeerde begraving dateert van 1985 (=30 jaar)
Perceel F.
Geconcedeerde en niet-geconcedeerde graven liggen dooreen.
Laatste niet-geconcedeerde begraving dateert van:
rij 1: 1962 (= 53 jaar), rij 2: 1990 (= 25 jaar) en rij 3: 1999 (= 16 jaar)
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om in te stemmen met het voorstel tot gedeeltelijke
ontruiming van de begraafplaats van Kokejane.
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
De gemeenteraad beslist over te gaan tot de ontruiming van een gedeelte van de
begraafplaats Kokejane als volgt
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Perceel A.:
Totale ontruiming van perceel A en hergebruiken tot perceel voor het begraven van
stoffelijke overschotten van kinderen
Perceel B.
Het perceel wordt hergebruikt voor geconcedeerde graven met kelder na het doorvoeren van
de volgende herschikking
1. in rij 2 de concessies behouden (behalve grafnr. 37).
2. de geconcedeerde graven nrs. 11 en 13 herbegraven op nrs. 25 en 26.
3. de geconcedeerde graven nrs. 20 en 37 herbegraven op nrs. 31 en 32.
4. ontruimen overig gedeelte van het perceel.
Perceel D.
Het perceel wordt hergebruikt voor geconcedeerde graven zonder kelder na het doorvoeren
van de volgende herschikking:
1. in rij 1, 2, 8 en 9 de concessies behouden.
2. de geconcedeerde graven nrs. 38, 48, 49 en 63 herbegraven op nrs. 72, 73, 74 en 77
3. ontruimen overig gedeelte van het perceel.
Perceel F.
Het perceel wordt hergebruikt voor niet-geconcedeerde begravingen, begraven van urnen en
urnekelders mits het doorvoeren van de volgende herschikking
1. de geconcedeerde graven nrs. 2, 10, 21, 22, 23, 29 en 30 herbegraven op perceel B,
grafnrs. 1 t/m 7
2. ontruimen overig gedeelte van het perceel.
Artikel 2
De beslissing zal aan de nabestaanden meegedeeld worden door middel van een
bekendmaking aan de ingang van de begraafplaats en een bekendmaking aan de te
ontruimen graven. Bovendien zullen, zo mogelijk, de nabestaanden aangeschreven worden;
Artikel 3
De nabestaanden of belanghebbenden beschikken vanaf de bekendmaking aan de ingang
van de begraafplaats en aan de te ontruimen graven over een periode van één jaar, om alle
graftekens (foto’s, opschriften, ornamenten, ed) op de grafzerken van de overledenen weg te
halen. Na deze periode worden deze ambtshalve weggenomen en worden de materialen
eigendom van de gemeente.
Artikel 4
Zo nodig zal overgegaan worden tot ontknekeling. Hiervoor zal een knekelgraf voorzien
worden op de nieuwe begraafplaats van Herfelingen om een bestemming te geven aan de
stoffelijke resten van de ontruimde graven.
Artikel 5
Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om na het ontruimen en zo
nodig ontknekelen van het perceel niet-geconcedeerde graven, dit gedeelte van de
begraafplaats terug te herschikken, her aan te leggen en verder te gebruiken als
begraafplaats.
Artikel 6
Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.
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Artikel 7
Dit besluit wordt bekendgemaakt in het gemeentelijke informatieblad en de gemeentelijke
website

2. Motie betreffende het opnemen van wateroverlast als parameter in het
gemeentefonds - Goedkeuring
De Gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De gemeenteraad van Geraardsbergen keurde een motie goed betreffende het opnemen
van wateroverlast als parameter in het gemeentefonds.
Ook het college van burgemeester en schepenen wenst dergelijke motie te laten stemmen
door de gemeenteraad.
Onze gemeente werd de laatste jaren regelmatig getroffen door wateroverlast en
overstromingen. Dit was ondermeer het geval. Door deze wateroverlast worden niet alleen
gezinnen vaak hard getroffen. Bovendien hebben dergelijke overstromingen ook een zware
financiële impact op ons bestuur. Gemiddeld moest ons bestuur hiervoor per overstroming
480 gemeentepersoneel manuren inschakelen, zowel dag- en nachtprestaties en exclusief
de uren gepresteerd door de lokale politie, de brandweer en de civiele bescherming.
Begin 2012 kocht de gemeente 1000 gevulde zandzakken om snel en adequaat te kunnen
handelen in noodsituaties. De kostprijs hiervoor bedroeg €2970,00.
Tevens werden er 2 stroomgroepen (€1990,00 per stuk) en 2 dompelpompen aangekocht.
Wateroverlast legt dus op onze gemeente een extra financiële druk, doordat er steeds
bijkomend materiaal dient aangekocht te worden, extra personeel dient te worden ingezet,…
Bevoegdheid
Artikel 42, 43 van het Gemeentedecreet
Juridische gronden
Decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van
het Vlaams Gemeentefonds
Omzendbrief BA-2002816 van 22 november 2002 betreffende het decreet van 5 juli 2002 tot
vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds:
krachtlijnen en overgangsbepalingen
Externe adviezen
Niet van toepassing
Advies en motivering
Aan de Vlaamse overheid wordt gevraagd om in het Vlaams gemeentefonds in de toekomst
de overstromingsproblematiek als maatstaf op te nemen bij de verdeling van de dotatie.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om deze motie goed te keuren.
Financieel advies en visum
Niet van toepassing
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1:
De gemeenteraad gaat akkoord om de motie betreffende het opnemen van wateroverlast als
parameter in het gemeentefonds in te dienen bij de Vlaamse overheid.
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Artikel 2 : Deze motie wordt gestuurd naar de Vlaamse regering en de burgemeesters van de
Dender- en Markgemeenten.
Artikel 3: Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.

Raadslid Thierry Deblander stelt de vraag of er advies werd gevraagd aan de milieuraad. Dit
gebeurde niet, gezien het hier om een financiële materie gaat.

3. PBE - Goedkeuring van agenda algemene vergadering 29 mei 2015 –
Goedkeuring voorstel statutenwijziging en aanduiding PBE als
distributienetbeheerder in het Vlaams Gewest
Gelet op het feit dat de gemeente vennoot is van de PBE.
Gelet op de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales. Gelet op het
decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
Gelet op de brief van 17 februari 2015 waarbij de PBE de gemeente uitnodigt op een
buitengewone algemene vergadering van 29 mei 2015.
Gelet op de volgende stukken als bijlage aan vermelde brief: de agenda, de memorie van
toelichting en de tekst van het voorstel statutenwijziging.
Gelet op de vraag van de PBE om over de agendapunten te beraadslagen en te beslissen in
de gemeenteraad alsook om het mandaat te willen bepalen van de volmachtdrager op de
buitengewone algemene vergadering.
Gelet op het feit dat de gemeenteraad haar volmachtdrager(s) voor de algemene
vergaderingen van de PBE reeds heeft aangeduid tot het einde van de lopende legislatuur.
Na beraadslaging,
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1:
De punten van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 29 mei 2015,
met inbegrip van het voorstel van statutenwijziging, goed te keuren.
Artikel 2:
De volmachtdrager mandaat te verlenen om op genoemde buitengewone algemene
vergadering 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 hiervan kennis van te geven aan de PBE, Diestsesteenweg 126 te
3210 Lubbeek, ter attentie van de heer Paul Bouwens.
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4. Voorlegging vonnis vrederechter betreffende de 30 jarige verjaring van
voetweg nr. 59 op het perceel kadastraal bekend of het geweest zijnde als
Herne, 2de afdeling, sectie C, perceelnummers 378b, 374e en 373
De Gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De vrederechter van Herne sprak op 03/03/2015 in zijn vonnis de 30-jarige verjaring uit
aangaande de publiekrechterlijke erfdienstbaarheid van overgang,, opgenomen in de atlas
der buurtwegen en gekend als voetweg nr.59, lopende over de percelen, 2e afdeling, sectie
C nrs.378b, 374e en 373 met een oppervlakte van 53a 60ca, eigendom van M.SablonD’haeseleer, Schepdaelstraat 1, 1540 Herne.
Bevoegdheid
Artikel 42, 43 van het Gemeentedecreet
Juridische gronden
Wet van 10 april 1841 op de buurtwegen, inzonderheid artikel 12, 27 en 28.
Vonnis van de vrederechter van 03/03/2015
Externe adviezen
Niet van toepassing
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het vonnis van de vrederechter dd.03/03/2015 voor
te leggen aan de Bestendige Deputatie, die een beslissing dient te nemen en Atlas der
Buurtwegen dient aan te passen.
Financieel advies en visum
Niet van toepassing
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1:
De gemeenteraad keurt de voorlegging aan de Bestendige Deputatie van het vonnis van de
vrederechter dd.03/03/2015 aangaande de 30-jarige verjaring aangaande de
publiekrechterlijke erfdienstbaarheid van overgang, opgenomen in de atlas der buurtwegen
en gekend als voetweg nr.59, lopende over de percelen, 2e afdeling, sectie C nrs.378b, 374e
en 373 met een oppervlakte van 53a 60ca, eigendom van M.Sablon-D’haeseleer,
Schepdaelstraat 1, 1540 Herne goed.
Artikel 2:
Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.
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5. Motie betreffende de uitvoering van de instandhoudingsdoelstellingen en de
gevolgen van de Programmatische Aanpak Stikstof

De gemeenteraad,
Gelet op de beslissing van de Vlaamse regering d.d. 23 april 2014 waarmee de
instandhoudingsdoelstellingen (IHD) definitief werden goedgekeurd en tevens de basis werd
gelegd voor de opmaak van een Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in Vlaanderen;
Gelet op de beslissing van de Vlaamse regering d.d. 23 april 2014 om de programmatische
aanpak gefaseerd te realiseren;
Gelet op de beslissing van de Vlaamse regering d.d. 23 april 2014 om de instelling van een
herstructureringsprogramma goed te keuren en bij de goedkeuring van de inrichtingsnota de
nodige middelen vrij te maken ter financiering van het herstructureringsprogramma;
Gelet op de beslissing van de Vlaamse regering d.d. 30 januari 2015 waarbij een flankerend
beleid goedgekeurd werd voor landbouwbedrijven die in hun bedrijfsvoering het zwaarst
getroffen worden door de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen (IHD’s);
Overwegende dat de veehouders door de Vlaamse overheid in het najaar 2014, per brief,
indicatief en informatief, werden geïnformeerd over de bijdrage van hun bedrijf aan de
stikstofneerslag op de speciale beschermingszone;
Overwegende dat ook in onze gemeente diverse landbouwbedrijven op de hoogte werden
gebracht dat hun vergunde economische activiteiten een betekenisvolle aantasting
veroorzaken op een nabijgelegen speciale beschermingszone waardoor ze via het
instrument van de passende beoordeling, zware gevolgen kunnen ondervinden bij de
hernieuwing, wijziging of uitbreiding van hun vergunning. Dit grijpt in op de
ontwikkelingsperspectieven van deze bedrijven;
Overwegende dat de PAS tot doel heeft enerzijds de milieudruk te verminderen zodat de
instandhoudingsdoelstellingen op termijn gerealiseerd kunnen worden zonder de continuïteit
van de vergunningverlening en de socio-economische activiteiten in het gedrang te brengen
en anderzijds door op termijn ontwikkelingsruimte voor deze economische activiteiten te
creëren;
Dringt de gemeenteraad van Herne er bij de Vlaamse regering op aan
1. dat de huidige en zeer ruim afgebakende zoekzones zo snel als mogelijk en ten
allerlaatste tegen 1 juli 2015 worden herleid tot meer realistische proporties waarbij
niet enkel rekening wordt gehouden met de ecologische potenties, maar evenzeer
met socio-economische factoren;
2. de veehouderijen, die actief zijn in de nabijheid van deze speciale
beschermingszones, niet langer gehypothekeerd worden in de ontwikkeling van hun
economische activiteiten. Dat hen een zo groot mogelijke rechtszekerheid geboden
wordt op lange termijn.
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3. dat per habitatrichtlijngebied een transparante monitoring wordt uitgevoerd om de
gunstige staat van instandhouding vast te stellen en bij het bereiken van deze
gunstige staat, de landbouwbedrijven ook de rechtszekerheid dienen te verkrijgen.
4. dat er werk gemaakt wordt van de doorstroming van informatie aan de landbouwers,
lokale overheden, zowel aan de lokale administraties.
5. dat naast het flankerend beleid voor de zwaarst getroffen rode bedrijven, ook verder
gewerkt wordt aan een aanpak voor de oranje bedrijven. Omdat de huidige
overgangsregeling niet werkbaar is voor deze bedrijven, dienen snel via de
voorlopige PAS mogelijkheden geboden te worden voor deze oranje bedrijven.
6. dat er ook voor andere sectoren die impact hebben op deze habitatrichtlijngebieden
maatregelen genomen worden. Momenteel voelt de landbouwsector zich geviseerd
en krijgt deze heel wat maatregelen opgelegd terwijl andere sectoren buiten schot
blijven.
7. dat er voldoende middelen worden vrijgemaakt om de inspanningen van de
landbouwers te vergoeden.
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
De gemeenteraad van Herne engageert zich om:
1. de SBZ-platforms van nabij op te volgen en landbouwers maximaal te ondersteunen.
2. het natuurbeleid in de gemeente te focussen op natura 2000.
Artikel 2 :
De gemeenteraad van Herne kan zich met de implementatie van de IHD en de uitvoering
van de PAS alleen akkoord verklaren als op zijn minst aan bovenstaande eisen is voldaan.
Artikel 3 :
Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.

Raadslid Thierry Deblander stelt de vraag of er advies werd gevraagd aan de milieuraad. Dit
is niet gebeurd, enkel de landbouwraad werd geconsulteerd.

SCHRIFTELIJKE EN MONDELINGE VRAGEN
Er zijn geen schriftelijke en mondelinge vragen.

Namens de gemeenteraad

Ann Naert
gemeentesecretaris

Kris Degroote
voorzitter van de gemeenteraad
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