Gemeenteraad van 27 januari 2016
PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE 1540 HERNE

Vergadering van 27 januari 2016

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, Lieven Van Den Broeck, Sandra Dero, Jordi Cornet,
Annelies Desmet, Michaël Schoukens, Eric Eeckhoudt, Paulette Debock, Vanessa Van
Hende, gemeenteraadsleden.
Leen De Luyck, gemeentesecretaris a.i. ter vervanging van Ann Naert
Verontschuldigd:

GOEDKEURING NOTULEN VORIGE VERGADERING
De notulen worden eenparig goedgekeurd.

CULTUUR
1. Afsluiten van een overeenkomst tussen de gemeente Herne en vzw
HERinNEring ivm het beheren van een erfgoeddepot - Goedkeuring
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De gemeente wil een erfgoeddepot in het Dominicanessenklooster voorzien en wil dit laten
beheren door de vzw HERinNEring.
Hiervoor werd een ontwerp van een overeenkomst opgesteld.
Bevoegdheid
Artikel 42 van het gemeentedecreet
Juridische gronden
BBC beleidsplan: beleidsdoelstelling Een integraal en duurzaam cultuurbeleid ontwikkelen,
met bijzondere aandacht voor gemeenschapsvorming, cultuureducatie en erfgoed, AP 291
Het roerend en onroerend erfgoed bewaren, actie 462: Inrichting archiefruimte (legaten en
schenkingen) publiek toegankelijk.
Beslissing van het CBS dd. 16 december 2015
Beslissing van de cultuurraad dd. 7 januari 2015
Externe adviezen
/
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de hierna opgenomen overeenkomst goed te keuren.
Financieel advies en visum
/
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BESLUIT: met 16 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen

Artikel 1: De overeenkomst wordt goedgekeurd als volgt :
SAMENWERKINGOVEREENKOMST TUSSEN DE GEMEENTE HERNE EN DE VZW
HERINNERING

Tussen de vzw HERinNEering en de gemeente Herne, vertegenwoordigd door het College
van Burgemeester en Schepenen (CBS), wordt volgende overeenkomst gesloten:
Tussen:
- De gemeente Herne, met zetel in 1540 Herne, Centrum 17 vertegenwoordigd door de heer
Kris Poelaert en mevrouw Ann Naert, hierna genoemd de Gemeente Herne,
en
- De Vzw HERinNEring, met zetel 1540 Herne, Kwatemstraat 5 vertegenwoordigd door de
heer Frank Nevens, voorzitter
hierna genoemd de Vzw HERinNEring, wordt de volgende samenwerkingsovereenkomst
afgesloten:
1. BEGRIPPEN EN GEBIEDSAFBAKENING
Artikel 1
In deze overeenkomst wordt verstaan onder:
 erfgoeddepot: een ruimte bestemd om roerende erfgoedcollecties in de brede zin
op een verantwoorde en dynamische wijze te bewaren en te beheren rekening
houdend met de geldende kwaliteitsnormen inzake conservering, veiligheid en
registratie;
 erfgoedbeleid: een beleid voeren omtrent bewaring en ontsluiting van roerende
erfgoedcollecties;
 depotbeheer: het beheren van de goede bewaring en werking van één of meerdere
ruimtes die geschikt gemaakt zijn voor een geconditioneerde bewaring en opslag
van roerende erfgoedobjecten;
 conservering / behoud en beheer: zowel preventieve als actieve maatregelen,
faciliteiten en omstandigheden creëren voor de goede bewaring van roerende
erfgoedcollecties;
 registratie: inventarisatie en beschrijving van roerende erfgoedcollecties (inclusief
plaatsbepaling);
 ontsluiting van erfgoed: het op een gebruiksvriendelijke wijze ter beschikking stellen
van erfgoedstukken voor de inwoners van het specifieke gebied en van andere
geïnteresseerden;
 werkingsgebied: het geografisch gebied waarop de beoogde erfgoedwerking slaat
is beperkt tot Herne, Bever en Galmaarden.
2. DOELSTELLINGEN
Artikel 2
Met deze samenwerkingsovereenkomst wensen de gemeente Herne en de Vzw
HERinNEring de basis te leggen voor een lokaal erfgoedbeleid met als doel de professionele
bewaring en valorisatie van roerende erfgoedcollecties en -stukken uit het gedefinieerde
werkingsgebied.
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Artikel 3
Deze overeenkomst beoogt daartoe in eerste instantie te voorzien in een duurzame en
kwalitatieve depotinfrastructuur voor roerende erfgoedcollecties en –stukken, die toelaat
erfgoed te bewaren rekening houdend met de geldende normen inzake conservering,
veiligheid en registratie.
Daartoe heeft de gemeente Herne aan de Vzw HERinNEring een ruimte in het
Dominicanessenklooster; gelegen Heilige Geeststraat 22, 1540 Herne gratis in gebruik. Het
betreft het noordelijke uiteinde van de eerste verdieping tot ongeveer halverwege de centrale
gang.
Artikel 4
Vzw HERinNEring wordt belast met de opstart, de uitbouw, de inrichting en het beheer van
het erfgoeddepot. Voor deze opdracht doet Vzw HERinNEring beroep op vrijwilligers. Meer
concreet staat de Vzw HERinNEring in voor:
• het opsporen/lokaliseren en verzamelen van erfgoed;
• het deskundig bewaren en beheren (registreren, inventariseren, opschonen,
opbergen en plaatsen in het depot) van roerend erfgoed.
Aanvullend krijgt vzw HERinNEring de opdracht om een erfgoedwerking, verbonden aan het
depot, te realiseren. De kerntaak hierbij is de ontsluiting van erfgoed; hiertoe horen
specifieke elementen zoals sensibilisering, begeleiding en ter beschikking stellen van
expertise en erfgoedstukken ten behoeve van inwoners en erfgoedactoren (heemkundige en
geschiedkundige kringen, erfgoedverenigingen, kerkfabrieken,…) uit het werkingsgebied.
Artikel 5
Collecties of stukken van particulieren uit het werkingsgebied alsook erfgoedcollecties van
de gemeente komen in aanmerking voor opname in het depot. Opname van stukken gaat
gepaard met deponeringscontracten. Andere modaliteiten zoals onderhoud, bruiklenen,
onderzoek, fotograferen, registratie en ontsluiting, onderhoud, verplaatsingen, transporten,
mogelijke herbestemming, terugname, e.d. worden in een contract tussen Vzw HERinNEring
en de eigenaar en/of aanbieder van de erfgoedcollectie overeengekomen.
3. DUUR VAN DE OVEREENKOMST
Artikel 6
Deze overeenkomst wordt afgesloten voor de duur van 15 jaar vanaf 1/4/2016.
Artikel 7
Deze overeenkomst wordt jaarlijks geëvalueerd en op basis van deze evaluatie zo nodig
bijgestuurd en geactualiseerd om een lokaal erfgoedbeleid en depotbeheer op lange termijn
verder te zetten.
Artikel 8
Deze overeenkomst neemt een einde door het verstrijken van de in artikel 6 vermelde termijn
en tevens, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, indien en zodra de Vzw
HERinNEring ophoudt te bestaan.
Artikel 9
De gemeente Herne heeft het recht om voor de bevoegde rechtbanken de ontbinding van de
overeenkomst te vorderen bij wanprestatie door de Vzw HERinNEring en bij zware of
herhaalde lichte inbreuk door de Vzw HERinNEring op de verplichtingen die haar bij
overeenkomst worden opgelegd. Als zware inbreuken worden zonder dat deze opsomming
als limitatief geldt, onder meer beschouwd: de wijziging van de bestemming van de in
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gebruik gegeven lokalen en het zonder reden beëindigen of verwaarlozen van het beheer
van het erfgoeddepot.
4. FINANCIERING
Artikel 10
De gemeente Herne co-financiert de infrastructuur- en inrichtingswerken die Vzw
HERinNEring dient uit te voeren om te voldoen aan de goede praktijken van het provinciaal
reglement voor subsidies ter ondersteuning van investeringen in bovenlokale of gezamenlijke
erfgoeddepots. Ze is bereid 50% van de totale kost te dragen ten belope van een maximum
van 12.000 Euro.
De tussenkomst wordt verleend onder de voorwaarden van het bekomen van subsidies die
de provincie Vlaams-Brabant ter beschikking stelt ter ondersteuning van investeringen in
bovenlokale of gezamenlijke erfgoeddepots.
Artikel 11
De gemeente Herne draagt vanaf 2017 gedurende twee jaar (2017-2018) telkens 2500 euro
bij in de werkingskosten van Vzw HERinNEring. Deze gemeentelijke bijdrage worden als
volgt betaald: een voorschot van 2.000 euro wordt gestort in de maand januari en het saldo
van 500 euro wordt uitbetaald op het einde van het jaar na voorlegging van een
activiteitenverslag door de Vzw HERinNEring waaruit blijkt dat de Vzw de vooropgestelde
doelstelling heeft bereikt. Vanaf 2019 verzekert de Vzw HERinNEring de continuïteit van de
werking zonder gemeentelijke bijdrage.

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

GRONDGEBIEDSZAKEN
2. Advies inzake de plaatsing en het gebruik van camera’s op het grondgebied
van de gemeente Herne ter voorkoming van sluikstorten.
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De strijd tegen sluikstorten is al jaren een aandachtspunt in de gemeente Herne. De
uniforme algemene politieverordening van de lokale politiezone Pajottenland voorziet in een
GAS-boete voor wie betrapt wordt op sluikstorten en het retributiereglement op
opruimingskosten voorziet dat de gemeente een retributie van €500,00 aanrekent voor de
opruimingskosten van sluikstortingen.
Daarnaast organiseert het bestuur ook elk per jaar een grote zwerfvuilopruimactie. Om het
probleem van het sluikstorten verder aan te pakken wenst het bestuur verplaatsbare
camera’s aan te kopen om op te hangen op plaatsen waar regelmatig illegaal afval wordt
gestort.
Bevoegdheid
Artikel 57 van het gemeentedecreet
Juridische gronden
 Gemeentedecreet;
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Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer;
wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van
bewakingscamera’s, gewijzigd bij wet van 12 november 2009;
Omzendbrief van 10 december 2009 betreffende de wet van 21 maart 2007 tot
regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s, zoals gewijzigd
door de wet van 12 november 2009;

Externe adviezen
Advies korspchef dd 9 juni 2015
Advies milieuraad dd 16 november 2015
Advies en motivering
Ingevolge de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van
bewakingscamera’s behoort het tot de bevoegdheid van de gemeenteraad om advies te
verlenen wanneer men een bewakingscamera met het oog op bewaking en toezicht in een
niet-besloten plaats wenst te plaatsen en te gebruiken.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de inschakeling van verplaatsbare camera’s
gunstig te adviseren.
Financieel advies en visum
/
ADVIES : gunstig
Artikel 1 De aanvraag voor de plaatsing van camera’s op niet-besloten plaatsen met het oog
op het betrappen van sluikstorters op het grondgebied van de gemeente Herne wordt positief
geadviseerd.
Artikel 2 : Een afschrift van dit besluit wordt meegedeeld aan het secretariaat en aan de
lokale politie
Artikel 3: Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.
3. Aankoop GFT-keukenafvalinzamelbakjes en bijhorende zakjes - Vaststelling
verkoopprijs
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Op vraag van een aantal gemeenten heeft Haviland een prijsvraag georganiseerd voor de
samenaankoop van GFT-keukenafvalinzamelbakjes en bijhorende zakjes.
Het gaat om geventileerde afvalbakjes die speciaal ontwikkeld werden om keukenafval op
een hygiënische manier te verzamelen. Aangezien de te gebruiken zakjes
waterdampdoorlatend zijn, kan het keukenafval uitdrogen waardoor er geen schimmel of
rotting optreedt en dus ook geen vliegjes worden aangetrokken of geurtjes verspreid worden.
Bevoegdheid
Art. 42, §3 van het gemeentedecreet
Juridische gronden
Besluit van 17 februari 2012 van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams
reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen.
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Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 9 september 2015 en 13 januari
2016 ivm de aankoop van GFT-keukenafvalinzamelbakjes en bijhorende zakjes.
Besluit van het cbs dd. 13 januari 2016
Advies milieuraad dd. 16 november 2016
Externe adviezen
/
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de GFT-Keukenafvalinzamelbakjes en
bijhorende zakjes aan de bevolking aan te bieden tegen de aankoopprijs zijnde:
1 GFT-bakje
1 rol met 50 zakjes

€ 2,50
€ 4,50

BESLUIT : met 16 van stemmen, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen
Artikel 1: Aan de inwoners van de gemeente Herne worden GFT-keukenafvalinzamelbakjes
en bijhorende zakjes ter beschikking gesteld.
Artikel 2: De retributie wordt vastgesteld op :
 Voor de aankoop van 1 GFT-bakje
 Voor de aankoop van 1 rol met 50 zakjes

€ 2,5
€ 4,5

Artikel 3. De retributie dient te worden betaald aan de financieel beheerder of zijn
afgevaardigde tegen afgifte van een ontvangstbewijs.
Artikel 4 : Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING
4. Toerisme Pajottenland en Zennevallei – Aanduiding plaatsvervangende
vertegenwoordiger
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Bij besluit van de gemeenteraad van 27 februari 2013 werd de heer Patrick De Vos
aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente Herne voor de algemene vergaderingen
van Toerisme Vlaams-Brabant vzw en Toerisme Pajottenland en Zennevallei en dit tot het
einde van de lopende legislatuur.
Toerisme Pajottenland en Zennevallei vraagt nu om ook een plaatsvervanger aan te duiden.
Bevoegdheid
Artikel en 43 §2, 24° van het gemeentedecreet.
Juridische gronden
Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
Schrijven van Pajottenland+ dd. 23 november 2015
Externe adviezen
Niet van toepassing
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Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd over te gaan tot de aanduiding van een
plaatsvervanger voor de algemene vergadering van Toerisme Pajottenland en Zennevallei
tot het einde van de lopende legislatuur.
Financieel advies en visum
Niet van toepassing
GEHEIME STEMMING
BESLUIT : met 16 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen
Artikel 1 : Tot het einde van de lopende legislatuur wordt
- dhr. Michaël Schoukens, wonende Grotestraat 2 te 1540 Herne aangeduid als
plaatsvervangend gemeentelijk vertegenwoordiger vertegenwoordigers voor de algemene
vergadering van Toerisme Pajottenland en Zennevallei
Artikel 2 : Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan Toerisme Pajottenland en
Zennevallei.
Artikel 3: Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.
5. Voordracht van mandaat van lid met raadgevende stem in de raad van bestuur
van Riobra
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
We ontvingen een schrijven van Raf Bellers, directeur van Riobra, dd. 18 december 2015.
De gemeente Herne kan overgaan tot de aanduiding van het mandaat van lid met
raadgevende stem in de raad van bestuur van Riobra.
De 5 huidige leden met raadgevende stem werden bij de algehele hernieuwing van de raad
van bestuur (op de algemene vergadering van 22 maart 2013) aangeduid met de procedure
van rangregeling.
Ingevolge het ontslag van het lid met raadgevende stem van de gemeente Steenokkerzeel
kan de gemeente waartoe de eerstvolgende kandidaat in de rangregeling behoort in de
vervanging voorzien. De heer Thierry Deblander is de eerstvolgende kandidaat in deze
rangregeling zodat de gemeente Herne in de vervanging kan voorzien.
Bevoegdheid
Artikel 57 van het gemeentedecreet
Juridische gronden
Statuten Riobra
Besluit CBS dd. 06 januari 2016
Externe adviezen
/
Advies en motivering
Het staat het bestuur vrij om bij gemeenteraadsbeslissing, te nemen binnen de twee
maanden na dit verzoek, de heer Thierry Deblander voor te dragen als lid met raadgevende
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stem in de raad van bestuur van Riobra ter voltooiing van het mandaat van zijn voorganger
en dit tot de eerste algemene vergadering van 2019. Mocht de gemeente bovengenoemde
kandidaat niet voordragen komt het mandaat toe aan de volgende gemeente in de
rangregeling.
Na het ontvangen van het uittreksel, zal het voorgedragen lid op de eerstvolgende raad van
bestuur uitgenodigd worden.
Financieel advies en visum
/
BESLUIT : met 16 van stemmen, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen
Artikel 1 : De heer Thierry Deblander aanvaardt niet te zetelen als lid met raadgevende stem
in de raad van bestuur met Riobra, omwille van beroepsredenen. Het mandaat zal
overgedragen worden aan de volgende gemeente.
Artikel 2 : Een afschrift van dit besluit wordt meegedeeld aan het secretariaat en aan Riobra
Artikel 3: Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.

OCMW
6. OCMW-raad
- Kennisgeving beëindiging OCMW-mandaat van OCMW-raadslid Ronny
Noynaert
- Kennisgeving verzaking opvolgers
- Kennisgeving aanstelling opvolger Guido Van Cutsem
De Raad,
Aanleiding en doel
Op de installatievergadering van 2 januari 2013 werd de heer Ronny Noynaert aangesteld
als OCMW-raadslid. De einddatum van zijn mandaat werd toen vastgesteld op 31 december
2015, wat dus betekent dat het raadslid van rechtswege ontslagnemend is op de
aangegeven einddatum.
Ter zitting werden ook 3 opvolgers aangeduid voor de heer Noynaert, zijnde Jonas
Verschuere, Hilda De Pauw en Guido Van Cutsem. De voorzitter van de gemeenteraad
ontving op 29 december 2015 een schrijven van de heer Jonas Verschuere en mevrouw
Hilda De Pauw waarin zij meedelen hun ambt als OCMW-raadslid niet te zullen opnemen.
Daarom werd overgegaan tot het onderzoek van de geloofsbrieven van de derde opvolger,
de heer Guido Van Cutsem.
Het onderzoek van de geloofsbrieven heeft tot doel na te gaan of de opvolger nog aan de
verkiesbaarheidsvoorwaarden voldoet en zich niet bevindt in één van de gevallen van
onverenigbaarheid.
Raadslid Ronny Noynaert blijft zijn mandaat uitoefenen tot zijn opvolger geïnstalleerd is.
Bevoegdheid
Artikel 43 van het gemeentedecreet
Artikel 16 §4 van het OCMW-decreet
Juridische gronden
Artikel 7, 20, 21, 25 en 26 van het OCMW-decreet
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Besluit van de gemeenteraad dd. 2 januari 2013 betreffende de verkiezing van de OCMWraadsleden
Schrijven van Jonas Verschuere dd. 29 december 2015
Schrijven van Hilda De Pauw dd. 29 december 2015
Externe adviezen
Niet van toepassing
Advies en motivering
De heer Van Cutsem Guido legde de volgende documenten voor :
- Een recent uittreksel uit het bevolkings- en rijksregister
- Een recent uittreksel uit het bevolkings- en rijksregister
- Een verklaring op eer dat hij zich niet bevindt in één van de gevallen ban
onverenigbaarheid, bepaald in artikel 20 van het OCMW-decreet
Uit deze documenten blijkt dat de heer Guido Van Cutsem sedert de gemeenteraad van 2
januari 2013 nog steeds voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden en er bovendien geen
onverenigbaarheden kunnen worden vastgesteld. Hierdoor kan hij dus zijn eed afleggen in
handen van de voorzitter van de gemeenteraad. Aan de heer Van Cutsem zal gevraagd
worden de voorgeschreven eed af te leggen : “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat
trouw na te komen”.
Aan de gemeenteraad wordt dus gevraagd kennis te nemen van de beëindiging van het
OCMW-mandaat van Ronny Noynaert en de verzaking aan het ambt van de opvolgers Jonas
Verschuere en Hilda De Pauw. Tevens dient de gemeenteraad kennis te nemen van de
aanstelling van de heer Guido Van Cutsem als OCMW-raadslid.
Financieel advies en visum
Niet van toepassing
KENNISNAME :
Artikel 1 :
Neemt akte van de beëindiging van het mandaat als OCMW-raadslid van Noynaert Ronny.
Artikel 2 :
Neemt kennis van de verzaking van de opvolgers, zijnde de heer Verschuere Jonas en
mevouw Hilda De Pauw, voor de aanstelling als OCMW-raadslid.
Artikel 3 :
Neemt kennis van de aanstelling van Guido Van Cutsem als OCMW-raadslid.
Artikel 4 :
Dit besluit wordt opgenomen in de overzichtslijst overeenkomstig artikel 252 van het
gemeentedecreet.

AGB
7. Ontslag lid van de Raad van Bestuur – Aktename
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Bij aangetekend schrijven van 14 juli 2015 dient mevrouw Annelies Desmet haar ontslag in
als lid van de Raad van Bestuur van het AGB Herne.
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De statuten van het AGB bepalen dat een lid van de Raad van Bestuur zijn mandaat kan
opzeggen door kennisgeving via aangetekend schrijven aan de gemeenteraad. De
gemeenteraad neemt kennis van het ontslag. Tenzij het ontslagnemend lid daardoor zelf een
aanmerkelijke schade mocht lijden die niet louter financieel van aard is, volbrengt hij zijn
mandaat tot de eerstvolgende gemeenteraad die volgt op de kennisgeving.
Bevoegdheid
Artikel 7 van de statuten van het AGB Herne
Juridische gronden
Statuten van het AGB Herne
Schrijven van Desmet Annelies dd. 13 mei 2015
Externe adviezen
/
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het ontslag van mevrouw
Annelies Desmet als lid van de Raad van Bestuur van het AGB Herne.
KENNISNAME :
Artikel 1: Kennis te nemen van het ontslag van mevrouw Annelies Desmet als lid van de
Raad van Bestuur van het AGB Herne.
Artikel 2: Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.
8. Aanduiding vertegenwoordiger gemeenteraadsleden in raad van bestuur
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
In vergadering van 27 januari 2016 nam de gemeenteraad akte van het ontslag van
mevrouw Annelies Desmet als lid van de Raad van Bestuur van het autonoom
gemeentebedrijf Herne.
Bevoegdheid
 Artikel 8 van de statuten van het autonoom gemeentebedrijf Herne
 Artikel 236 van het gemeentedecreet
 Artikel 43, 22° van het gemeentedecreet
Juridische gronden
 Besluit van de gemeenteraad van 10 september 2008 houdende de goedkeuring van
de oprichting en de vaststelling van de statuten van het autonoom gemeentebedrijf
Herne
 Besluit van de gemeenteraad van 30 december 2014 houdende de goedkeuring van
de gewijzigde statuten van het autonoom gemeentebedrijf Herne
 Besluit van de gemeenteraad van 27 januari 2016 houdende akte name van het
ontslag van mevrouw Annelies Desmet;
 Artikel 6 ev van de statuten van het autonoom gemeentebedrijf Herne
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Externe adviezen
/
Advies en motivering
CD&V draagt mevrouw Vanessa Van Hende voor als nieuw lid van de Raad van Bestuur van
het autonoom gemeentebedrijf Herne ter vervanging van mevrouw Annelies Desmet.
Gaat bij geheime stemming over tot de verkiezing van een lid van de Raad van bestuur van
het AGB
Stelt vast dat het resultaat van de stemming als volgt kan worden vastgesteld :
Mevrouw Vanessa Van Hende bekomt 16 stemmen vóór, 0 stemmen tegen en er zijn 0
onthoudingen

BESLUIT: met 16 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen
Artikel 1: De gemeenteraad wijst mevrouw Vanessa Van Hende, wonende Edingsesteenweg
76a, 1541 Sint-Pieters-Kapelle aan als vertegenwoordiger van CD&V in de Raad van
Bestuur van het autonoom gemeentebedrijf Herne:
Artikel 2 : Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.
Artikel 3 : Dit besluit wordt meegedeeld aan het AGB en aan de toezichthoudende overheid.

AANVULLENDE AGENDAPUNTEN
Intercommunale Haviland – Statutenwijziging - Aanpassing - Goedkeuring
De gemeenteraad,
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 HalleVilvoorde, 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 gemeenteraadsbeslissing van 30 december 2016 waarin de agenda werd
goedgekeurd en de afgevaardigden werden aangeduid voor de buitengewone algemene
vergadering dd. 17 februari 2016;
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Overwegende dat op deze vergadering ook de aanpassing van de statuten zal worden
goedgekeurd;
Overwegende dat elk gemeenteraadslid het voorstel van statutenwijziging kon raadplegen;
Gelet op het voorstel van de raad van bestuur van Haviland Intercommunale;
Na beraadslaging en stemming;
BESLUIT : met 16 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen
Artikel 1 : De aanpassingen van de statuten van Haviland Intercommunale worden
goedgekeurd.
Artikel 2 : Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gelast met de uitvoering van
dit besluit.
Artikel 3 : Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.

SCHRIFTELIJKE EN MONDELINGE VRAGEN


Op vraag van de Open VLD-fractie

Vraag 1 : Vredegerecht
Op de gemeenteraad van april 2014 stelde de Open VLD-fractie de vraag : “Welke is de
huidige regeling voor wat het gebouw van het Vredegerecht te HERNE betreft? Wordt er
huur en/of een tussenkomst in de kosten betaald door de regie der Gebouwen of de FOD
Justitie?”
Op de gemeenteraad van 28 mei 2014 werd er schriftelijk geantwoord op andere
deelaspecten van de vraag maar niet op het hoger vermelde onderdeel.
Op de gemeenteraad van 25 november 2015 stelde de Open VLD-fractie een vraag over de
beslissing van het CBS van 16 augustus 2015 om de huurgelden voor het Vredegerecht
oninbaar te verklaren voor een periode van zes jaren. Het gaat over een bedrag van
6.603,88 euro x 6 = 39.623,28 euro.
Het antwoord van schepen SNOEKS op de gemeenteraad van november 2015 is
zondermeer sibillijns.
Enerzijds is er geantwoord dat “de oninbaarverklaring betreft de jaren 1999 tot 2004”, maar
anderzijds blijkt uit zijn antwoord dat er na de vervanging van de verwarmingsketel in 2014
“een nieuwe poging werd ondernomen om alsnog huurgeld te bekomen van de Regie der
Gebouwen”.

12

Gemeenteraad van 27 januari 2016
Vraag 1 A : Impliceert het antwoord van schepen SNOEKS dat er over de periode 1999
tot januari 2016 geen huurgelden of kostenvergoedingen werden geïnd voor het
gebouw van het Vredegerecht?
Antwoord Lieven Snoeks : “Ze betaalden inderdaad geen huurgelden, dat is correct. Maar ze
betaalden wel een deel van de onkosten (bv. verwarming). De reden is, zoals ik vorige keer
ook al antwoordde, de kosten voor de renovatie liggen vele malen hoger dan de mogelijke
huurinkomsten.”
Vraag 1B : Zo ja, hoeveel bedraagt het precieze bedrag aan gederfde geïndexeerde
huurinkomsten? Zo neen, hoeveel huurgeld werd er betaald over de laatste 17 jaar en
door wie?
Schepen SNOEKS stelde op de gemeenteraad van november 2015 : “De slotsom is dat de
oninbaarstelling een louter boekhoudkundige ingreep is en dat de gemeente wel de
noodzakelijke of verplichte ingrepen deed aan het gebouw, maar geen grote
herstellingswerken uitvoerde omdat de kost hiervan de mogelijke huurgelden meermaals zou
overtreffen, en dit aan een gebouw waarvan het al een hele tijd onzeker was dat het de
huidige functie zou behouden. Dit laatste is nu wel duidelijk gebleken met een nakende
sluiting van het vredegerecht in Herne. Achteraf gezien was het dus de juiste beslissing om
geen grote renovatiewerken uit te voeren aan het vredegerecht.”
Schepen SNOEKS beschikt manifest over een glazen bol om 17 jaar van tevoren te weten
wat de Minister van Justitie zou beslissen in 2016 en dat men blijkbaar geen enkele poging
heeft ondernomen om dit te vermijden. Vast staat evenwel dat de afdeling HERNE van het
Vredegerecht van het kanton HERNE – SINT-PIETERS-LEEUW per 1 februari 2016 verhuist
naar SINT-PIETERS-LEEUW. Het is een evidentie dat bij een beter onderhoud of het
terbeschikking stellen van een moderne infrastructuur het wellicht vermijdbaar was om de
zetel van het Vredegerecht gelegen te HERNE te verplaatsen naar SINT-PIETERS-LEEUW.
We kunnen hieruit enkel maar besluiten dat het blijkbaar doelbewust de intentie is geweest
van het gemeentebestuur om het bestaande patrimonium ter beschikking gesteld aan de
regie der gebouwen of de FOD Justitie te laten verloederen waardoor men nu al onze
inwoners verplicht om de verre verplaatsing naar SINT-PIETERS-LEEUW te maken. De
Open VLD-fractie is dan ook uitermate benieuwd naar de voorziene alternatieve functie
dewelke aan het betreffende pand gegeven zal worden.
Antwoord Lieven Snoeks : ”Er werden nooit echte bedragen afgesproken tussen de Regie
der Gebouwen en de gemeente; zelfs die €6603,00 was een schatting van de financieel
beheerder. Wie zegt dat ik een glazen bol heb al 17 jaar, moet ik teleurstellen want mijn
glazen bol is nog maar 3 jaar oud. Ook mijn voorgangers bevestigden mij dat het
Vredegerecht van Herne altijd een wisselende toekomst gehad heeft. Er zijn ook gesprekken
geweest met andere gemeenten, maar dat heeft nooit resultaat opgeleverd. Eerst was het
asbest, dan was het opzettelijke verloedering, wat zal het volgende keer zijn? Is het de
bedoeling dat jullie de sluiting van het Vredegerecht in onze schoenen probeert te schuiven?
De reden van de sluiting is gewoon louter economisch. Het is een besparingsmaatregel en
de reden om te kiezen voor Sint-Pieters-Leeuw is dat er bijna 10.000 inwoners meer wonen
dan hier en dat het Vredegerecht in Herne werkelijk minder dossiers heeft dan in SintPieters-Leeuw.
Ik citeer hierbij de Vrederechter in Het Laatste Nieuws : “Er is nog maar net een nieuwe
verwarmingsinstallatie gezet, niemand klaagt hier over de werkomstandigheden. De verhuis
naar Sint-Pieters-Leeuw is enkel het gevolg van een centralisatie van de gerechtelijke
diensten”
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Vraag 1 C : Welke nieuwe bestemming zal er aan dit gemeentelijk patrimonium, dat
volgens schepen SNOEKS voor een veelvoud van 125.000 EUR aan renovatiewerken
vereist, worden gegeven ?
Antwoord Lieven Snoeks : “Dit weten we nu nog niet, gezien daar ook een deel van de
muziekacademie in zit. Wat de toekomst ook zal zijn, het zal een weloverwogen beslissing
zijn.”
Repliek Thierry Deblander : “De mensen die het gebouw konden huren en het ook gehuurd
hebben, die stonden er wel voor open om het gebouw te gebruiken in de toestand dat het
zich bevond. Moest het in mijn geval zijn en ik denk economisch dan zou ik zeggen : ‘ik
wens niet te betalen, maar ik wens het ook niet te gebruiken. Als ik iets gebruik, dan staat
daar een vergoeding tegenover. Ik snap niet dat je iets 17 jaar gebruikt, maar er niet voor
moet betalen.’
Repliek van Lieven Vandenneucker : ‘Ik vind het raar dat je nu pas na 17 jaar deze vraag
stelt’.
Repliek van de burgemeester : ‘Als je zo bekommerd bent om onze gemeente, dan had je
dat eerder uit de begroting en rekening kunnen afleiden en had je die discussie dan ook
kunnen voeren. Maar je deed dan geen andere voorstellen, omdat je dan dezelfde visie had
dan wij.’

Bijkomende mondelinge vraag van Thierry Deblander :
‘Het staat dus vast dat het Vredegerecht verhuist naar een andere locatie, maar dan zal er
ook geen lokaal meer zijn voor maandelijkse vergaderingen in de eerste- of tweedelijnsbijstand. Is er daar al naar een oplossing gezocht?’
De burgemeester deelt mee dat er op 2 februari ’16 een persmoment zal zijn, waarop
meegedeeld wordt dat deze bijstand verleend zal worden in de lokalen van het OCMW. De
eerste donderdag van elke maand zullen deze vergaderingen doorgaan. Dit werd eerder
reeds goedgekeurd op het cbs.
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gemeentesecretaris
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voorzitter van de gemeenteraad
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