Gemeenteraad 23 maart 2016
PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE 1540 HERNE

Vergadering van 23 maart 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.
Ann Naert, gemeentesecretaris

Op vraag van de voorzitter van de gemeenteraad houdt de gemeenteraad een minuut stilte
ter nagedachtenis van de vele onschuldige slachtoffers van de terroristische aanslagen in
het centrum van Brussel en op de luchthaven van Zaventem en ter nagedachtenis van het
overlijden van Albert Vandenneucker, vader van schepen Lieven Vandenneucker.

GOEDKEURING NOTULEN VORIGE VERGADERING
De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.
FINANCIEN
1. Brandweerkosten - eindafrekening bijdrage 2014
De Gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 10 van de wet van 31 december 1963 ontvingen
we een schrijven van Lodewijk De Witte, provinciegouverneur, met de berekening en de nog
te betalen eindafrekening van bijdrage 2014 (op basis van de kosten van 2013).
De berekening van de bijdrage is identiek als de voorbije jaren. De bijdrage bedraagt
19.327,86 euro.
Bevoegdheid
Artikel 43 van het gemeentedecreet;
Juridische gronden
Brief dd. 16 februari 2016
Wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming.
Externe adviezen
Niet van toepassing
Advies en motivering
Het college adviseert aan de gemeenteraad om de eindafrekening bijdrage 2014 van de
brandweerkosten van provincie Vlaams-Brabant goed te keuren.
Financieel advies en visum
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Het nodige budget werd voorzien onder GBB – 0410-00 – 6494000.

Besluit : met 15 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen
Artikel 1. :

De eindafrekening van bijdrage 2014 van de brandweerkosten goed te
keuren.

Artikel 2. :
Dit dossier wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet

2. Vaststelling begrip “dagelijks bestuur”
Het College
Aanleiding en doel
In beginsel is de gemeenteraad bevoegd voor de vaststelling van de wijze waarop de
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten worden toegewezen en het
vaststellen van de voorwaarden van de opdracht (artikel 43, §2, 11° gemeentedecreet).
Een uitzondering hierop zijn de opdrachten van dagelijks bestuur (artikel 43, §2, 11°, a
gemeentedecreet). Deze opdrachten vallen rechtstreeks onder de bevoegdheid van het
college van burgemeester en schepenen, met mogelijkheid van delegatie aan de
gemeentesecretaris (artikel 57, §3, 5° en 58, derde lid gemeentedecreet).
Het is aan de gemeenteraad om te bepalen wat onder het begrip dagelijks bestuur moet
worden verstaan (artikel 43, §2, 9° gemeentedecreet).
Bij besluit van de gemeente raad van 8 februari 2008 werd beslist om het begrip dagelijks
bestuur als volgt in te vullen :
Artikel 1 :
Alle verrichtingen van het exploitatiebudget (gewone dienst) behoren tot het dagelijks
bestuur.
Artikel 2 :
Alle verrichtingen van minder dan 5.500 euro (excl. BTW) (oorspronkelijk gunningsbedrag +
bijkomende verrichtingen) van het investeringsbudget (buitengewone dienst) behoren tot het
dagelijks bestuur.
Artikel 3 :
Bijkomende uitgaven van het investeringsbudget die meer dan 10% bedragen van het
oorspronkelijk gunningsbedrag vallen niet onder de definitie dagelijks bestuur.
Ondertussen is de wetgeving op overheidsopdrachten gewijzigd en werd de grens van het
bedrag waarbij kan gegund worden tegen aangenomen factuur opgetrokken tot 8.500 euro
excl. BTW. Het is wenselijk om het begrip “dagelijks bestuur” hierop af te stemmen.
Bevoegdheid
- Artikel 43 §2 9° van het Gemeentedecreet.
Juridische gronden
Artikel 43, §2, 11°, a van het gemeentedecreet, waarin bepaald wordt dat het college van
burgemeester en schepenen bevoegd is voor het vaststellen van de wijze van gunning en
het vaststellen van de voorwaarden van overheidsopdrachten, wanneer de opdracht past
binnen het begrip dagelijks bestuur;
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Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen;
Titel VIII, hoofdstuk I van het Gemeentedecreet, houdende bestuurlijk toezicht;
Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur
Externe adviezen
Niet van toepassing.
Advies en motivering
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om volgende
opdrachten/verbintenissen als dagelijks bestuur te beschouwen:
- Alle uitgaven waarvoor kredieten zijn voorzien op het exploitatiebudget;
- Alle uitgaven waarvoor kredieten zijn voorzien op het investeringsbudget, waarvan
het bedrag niet hoger is dan 8.500 euro excl. BTW (huidig bedrag vermeld in artikel
105, § 1, 4° van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende de plaatsing van
overheidsopdrachten in de klassieke sectoren).
o In geval de investeringsuitgave nominatief opgenomen is in het budget, wordt
deze, conform art. 43, §2, 11°b, gedelegeerd aan het college van
burgemeester en schepenen, ongeacht het bedrag van de uitgave;
o Bijkomende uitgaven op het investeringsbudget die meer dan 10% bedragen
van het oorspronkelijke gunningsbedrag, vallen niet onder het begrip
“dagelijks bestuur”;
- In gevallen van dringende spoed, die voortvloeien uit niet te voorziene
omstandigheden, kan het college van burgemeester en schepenen op eigen initiatief
de bevoegdheden betreffende de vaststelling van de wijze van gunning en het
vaststellen van de voorwaarden van de opdracht, het voeren van de
gunningsprocedure, de gunning en de uitvoering van de overheidsopdracht
uitoefenen (art. 58 paragraaf 4 gemeentedecreet);
- Het toekennen van investeringssubsidies in het kader van een door de gemeenteraad
goedgekeurd subsidiereglement met een maximum van 30.000 euro.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het begrip “dagelijks bestuur” aan te passen.
BESLUIT: met 14 stemmen voor en 1 onthouding
Artikel 1: Onder het begrip “dagelijks bestuur”, conform 43 §2,9° van het gemeentedecreet
wordt verstaan :
- Alle uitgaven waarvoor kredieten zijn voorzien op het exploitatiebudget;
- Alle uitgaven waarvoor kredieten zijn voorzien op het investeringsbudget, waarvan
het bedrag niet hoger is dan 8.500 euro excl. BTW (huidig bedrag vermeld in artikel
105, § 1, 4° van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende de plaatsing van
overheidsopdrachten in de klassieke sectoren).
o In geval de investeringsuitgave nominatief opgenomen is in het budget, wordt
deze, conform art. 43, §2, 11°b, gedelegeerd aan het college van
burgemeester en schepenen, ongeacht het bedrag van de uitgave;
o Bijkomende uitgaven op het investeringsbudget die meer dan 10% bedragen
van het oorspronkelijke gunningsbedrag, vallen niet onder het begrip
“dagelijks bestuur”;
- In gevallen van dringende spoed, die voortvloeien uit niet te voorziene
omstandigheden, kan het college van burgemeester en schepenen op eigen initiatief
de bevoegdheden betreffende de vaststelling van de wijze van gunning en het
vaststellen van de voorwaarden van de opdracht, het voeren van de
gunningsprocedure, de gunning en de uitvoering van de overheidsopdracht
uitoefenen (art. 58 paragraaf 4 gemeentedecreet);
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-

Het toekennen van investeringssubsidies in het kader van een door de gemeenteraad
goedgekeurd subsidiereglement met een maximum van 30.000 euro.

Artikel 2: Dit dossier wordt opgenomen op de overzichtslijst, conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.
Raadslid Thierry Deblander verklaart de onthouding omdat zijn partij voorstander is om het
initiële bedrag van 5.500 euro te behouden.
De burgemeester vindt dit een terechte opmerking, maar het is een voorstel van de
administratie om de administratieve procedure te vergemakkelijken. De burgemeester stelt
daarenboven dat de notulen van het schepencollege aan de gemeenteraadsleden worden
overgemaakt, waardoor de genomen beslissingen door de gemeenteraadsleden kunnen
gevolgd worden.
3. Visumplicht en vrijstellingen – Aanpassing - Goedkeuring
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Artikel 160 §2, lid 1 van het gemeentedecreet bepaalt dat de voorgenomen financiële
verbintenissen die resulteren in een uitgaande netto-kassastroom, onderworpen zijn aan een
voorafgaandelijk visum van de financieel beheerder.
Artikel 160 §2 lid 2 van het gemeentedecreet bepaalt dat de financieel beheerder deze
verbintenissen dient te onderzoeken op hun wetmatigheid en regelmatigheid.
Op basis van het besluit van de Vlaamse regering van 24 november 2006 betreffende de
inwerkingtreding van sommige bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en ter
uitvoering van artikel 160 en 179 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 kon de
gemeenteraad, binnen de grenzen bepaald door de Vlaamse regering, bepaalde categorieën
van verrichtingen van dagelijks bestuur uitsluiten van deze visumverplichting.
De gemeenteraad van Herne besliste op 24 februari 2010 dat de volgende verrichtingen
uitgesloten waren van het voorafgaandelijke visum van de financieel beheerder:
- Alle verrichtingen met uitzondering van investeringssubsidies waarvan het bedrag
niet hoger is dan 7.500 euro, belasting over de toegevoegde waarde niet inbegrepen;
- Alle aanstellingen waarvan de duur niet meer bedraagt dan één jaar. Contracten van
onbepaalde duur worden voor de toepassing van deze bepaling gelijkgesteld met een
aanstelling van meer dan één jaar. Bij opeenvolgende contracten voor dezelfde
functie moet de totale duur worden aangenomen voor de toepassing van deze
bepaling.
Art.121 van het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus
van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (van
kracht vanaf 1 januari 2014 bij invoering BBC) bepaalt:
De raad kan de volgende categorieën van verrichtingen niet uitsluiten van de
visumverplichting:
1° de aanstelling van statutaire personeelsleden;
2° de aanstelling van contractuele personeelsleden voor onbepaalde duur;
3° de aanstelling van contractuele personeelsleden voor een periode van één jaar of meer;
4° de verbintenissen waarvan het bedrag hoger is dan het bedrag, bepaald door de minister;
5° de verbintenissen die een contractuele looptijd hebben van meer dan één jaar en waarvan
het jaarlijkse bedrag hoger is dan het bedrag, bepaald door de minister;
6° de investeringssubsidies.
Bij opeenvolgende contracten voor de aanstelling van contractuele personeelsleden voor
dezelfde functie moet de totale duur worden aangenomen voor de toepassing van deze
bepaling.

Gemeenteraad 23 maart 2016
Art.19 van het Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de
nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn (van kracht vanaf 1 januari 2014 bij invoering BBC) bepaalt:
De raad kan de volgende categorieën van verrichtingen niet uitsluiten van de
visumverplichting:
1° de verbintenissen waarvan het bedrag hoger is dan vijftigduizend euro;
2° de verbintenissen die een contractuele looptijd hebben van meer dan één jaar en waarvan
het jaarlijkse bedrag hoger is dan vijfentwintigduizend euro.
Het voorstel is om volgende financiële verbintenissen met uitgaande kassastroom te
onderwerpen aan een voorafgaand visum:
- Alle verrichtingen (exploitatie en investeringen) waarvan het bedrag hoger is dan
8.500 euro (excl. BTW);
- Aanwerving van personeel, met name:
o Statutair personeel
o Contractueel personeel voor onbepaalde duur
o Contractueel personeel waarbij de aanstellingstermijn meer dan 1 jaar
bedraagt; bij opeenvolgende contracten voor dezelfde functie moet de totale
duur worden aangenomen;
- Investeringssubsidies (ongeacht het bedrag).
Volgende verrichtingen zijn uitgesloten van een voorafgaand visum:
- Alle verrichtingen (exploitatie en investeringen) waarvan het bedrag lager is dan
8.500 euro (excl. BTW);
- Aanstellingen van personeel waarvan de duur niet meer dan 1 jaar bedraagt en die
voorzien zijn in de personeelsformatie. Bij opeenvolgende contracten voor dezelfde
functie moet de totale duur worden aangenomen;
- Dotaties aan OCMW, politiezone, brandweerzone, kerkfabrieken, en andere toelagen
nominatief opgenomen in het budget;
- Schulduitgaven die voortvloeien uit regelmatig aangegane verbintenissen.
Bevoegdheid
Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikelen 42; 43; 94,1°; 160, §2 ;
Juridische gronden
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de inwerkingtreding van diverse bepalingen
van het decreet van 23 januari 2009 tot wijziging van het Gemeentedecreet, de uitvoering en
inwerkingtreding van diverse bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en de
wijziging van diverse bepalingen betreffende personeel, financiën en organisatie van de
gemeente;
Besluit van de Vlaamse regering van 24 november 2006 betreffende de inwerkingtreding van
sommige bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en ter uitvoering van artikel
160 en 179 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de
gemeentelijke comptabiliteit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 29 oktober 1990, 24
mei 1994, 20 augustus 1996 en 20 juli 2000 en bij het besluit van de Vlaamse Regering van
24 november 2006;
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (van kracht
vanaf 1 januari 2014 bij invoering BBC);
Gemeenteraadsbeslissing van 24 februari 2010;
Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur

Gemeenteraad 23 maart 2016
Externe adviezen
Niet van toepassing.
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om voorgestelde aanpassingen goed te keuren.
BESLUIT: met 15 stemmen voor, 0 onthoudingen en 0 stemmen tegen
Artikel 1: De gemeenteraad gaat akkoord om de visumplicht en de aanpassingen als volgt
goed te keuren :
Volgende financiële verbintenissen met uitgaande kassastroom te onderwerpen aan een
voorafgaand visum:
- Alle verrichtingen (exploitatie en investeringen) waarvan het bedrag hoger is dan
8.500 euro (excl. BTW);
- Aanwerving van personeel, met name:
o Statutair personeel
o Contractueel personeel voor onbepaalde duur
o Contractueel personeel waarbij de aanstellingstermijn meer dan 1 jaar
bedraagt; bij opeenvolgende contracten voor dezelfde functie moet de totale
duur worden aangenomen;
- Investeringssubsidies (ongeacht het bedrag).
Volgende verrichtingen zijn uitgesloten van een voorafgaand visum:
- Alle verrichtingen (exploitatie en investeringen) waarvan het bedrag lager is dan of
gelijk is aan 8.500 euro (excl. BTW);
- Aanstellingen van personeel waarvan de duur niet meer dan 1 jaar bedraagt en die
voorzien zijn in de personeelsformatie. Bij opeenvolgende contracten voor dezelfde
functie moet de totale duur worden aangenomen;
- Dotaties aan OCMW, politiezone, brandweerzone, kerkfabrieken, en andere toelagen
nominatief opgenomen in het budget;
- Schulduitgaven die voortvloeien uit regelmatig aangegane verbintenissen.
Artikel 2: Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.

GRONDGEBIEDSZAKEN
4. Kippenactie 2016 – Toekennen van een toelage - Goedkeuring
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Om te komen tot een verdere afname van de hoeveelheid groeten-, fruit- en tuinafval in het
restafval wenst het college van burgemeester en schepenen opnieuw een kippenactie te
organiseren en deze financieel te ondersteunen.
Via het toekennen van een toelage worden de inwoners van Herne de mogelijkheid geboden
om in het kader van afvalpreventie kippen aan te kopen tegen een voordelige kostprijs.
Bevoegdheid
- Artikel 42 en 43 van het Gemeentedecreet
Juridische gronden
- Artikel 42, §3 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005
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Externe adviezen
Niet van toepassing
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan om aan de inwoners van Herne een
toelage te geven van 2,55 euro voor de aankoop van kippen, beperkt tot 3 kippen per
huishouden.
Financieel advies en visum
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2016.
Beleidsitem : 0349-00 rek. 6150001
0349-00 rek. 7040999

BESLUIT :

met 15 stemmen voor, 0 tegen en 0 onthoudingen

Artikel 1 :
Voor het jaar 2016 een toelage toe te kennen aan de inwoners van Herne die kippen
aankopen in het kader van de kippenactie.
Artikel 2 :
De toelage bedraagt 2,55 euro per kip echter met een maximumtoelage voor 3 kippen per
huishouden.
Artikel 3:
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de praktische uitvoering van
dit besluit.
Artikel 4:
Dit besluit wordt opgenomen in de overzichtslijst overeenkomstig art 252 van het
gemeentedecreet.

POB
5. OB Herne – Bibliotheken Pajottenland & Zennevallei – Samenwerking als
regiobibliotheek – Afsprakennota 2016
De Gemeenteraad,
Aanleiding en doel
In de regio Pajottenland & Zennevallei bestaat sinds vele jaren een samenwerking tussen de
lokale bibliotheken. Dit resulteerde onder meer in kennis- en ervaringsuitwisseling, in
gezamenlijke vormingstrajecten en in verschillende gemeenschappelijke projecten, hierbij
ondersteund door de provincie.
Bevoegdheid
Artikel 57 van het Gemeentedecreet
Juridische gronden
BBC beleidsplan 2014-2019: actie 444 Regionale projecten met de bibliotheken van het
Pajottenland.
Externe adviezen
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Gunstig advies van het beheersorgaan (vergadering van 16/02/2016).
Advies en motivering
Recente ontwikkelingen zorgen voor een toenemende noodzaak aan een brede en
intensieve regionale samenwerking:
-

De toenemende complexiteit van onze samenleving en de grote maatschappelijke
uitdagingen waar de bibliotheken voor staan.
Het wijzigende verwachtingspatroon van de bibliotheekgebruikers.
De gewijzigde regelgeving m.b.t. het lokaal cultuurbeleid.
Het verlies van de persoonsgebonden bevoegdheden van de provincie vanaf 2017,
met als gevolg het wegvallen van de provinciale subsidies en personele
ondersteuning.
De evolutie in tal van sectoren naar schaalvergroting en samenwerking.

Het Pajottenland & Zennevallei is één van de eerste Vlaamse regio’s die wil anticiperen op
de aankomende uitdagingen door in te zetten op een sterke intergemeentelijke
samenwerking. Wij worden hierbij ondersteund door de provincie Vlaams-Brabant en
aangemoedigd door de Minister van Cultuur, het Vlaams steunpunt Locus/Bibnet en de
Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten.
De bibliothecarissen Pajottenland & Zennevallei vragen aan alle betrokken lokale besturen
de goedkeuring om te evolueren naar meer intergemeentelijke samenwerking, waarbij
backofficetaken en -diensten bovenlokaal worden georganiseerd met het oog op een grotere
efficiëntie- en effectiviteitswinst.
Financieel advies en visum
Er wordt voor 2016 een budget voorzien van 500 euro (ACT 444).
BESLUIT : met 15 stemmen voor, 0 tegen en 0 onthoudingen
Artikel 1: De afsprakennota 2016 van de bibliotheken van Pajottenland & Zennevallei goed te
keuren volgens tekst gevoegd bij dit besluit.
Artikel 2: Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.
Artikel 3: Deze beslissing zal als volgt gecommuniceerd worden
- Mededeling besluit aan de bibliotheek.

MONDELINGE VRAGEN
Raadslid Annelies Desmet stelt vast dat er veel onduidelijkheid heerst over de doelstellingen
van de trajectcontrole Kokejane-Eizeringen. Er rijzen desbetreffend heel veel vragen. Gaat
hieromtrent nog meer duidelijkheid komen, want op de websites van de gemeente en de
politie vindt men hierover geen informatie.
De burgemeester stelt dat op het moment van de inwerkingtreding zal dit gecommuniceerd
worden via de pers. Dit zal gebeuren van zodra de homologatie van het systeem is
goedgekeurd.
Het voornaamste doel is het gebruik vast te stellen van snelheidsovertredingen op een
geautomatiseerde manier. Daarnaast wordt op een geautomatiseerde manier het rijden
zonder schouwvergunning vastgesteld. Gezien de nummerplaten van de voorbijrijdende
voertuigen worden herkend en beperkte tijd worden opgeslagen kunnen deze vergeleken
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worden met de database voor geseinde voertuigen, zoals gestolen of verdachte voertuigen.
Dit gebeurt via het netwerk op de server van Kester. Er wordt eveneens een telmodule
geïnstalleerd die aangeeft wanneer, hoeveel en welke categorie van voertuigen er voorbij
komen. Bedoeling is om op die manier het sluipverkeer van vrachtwagen in kaart te brengen.

GESLOTEN ZITTING
PERSONEEL
6. Vaste benoeming financieel beheerder
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Bij besluit van de gemeenteraad van 28 januari 2015 werd mevrouw Julie Somers op proef
benoemd als voltijdse financieel beheerder.
De proeftijd van de decretale graden bedraagt 12 maanden. Mevrouw Somers kwam in
dienst op 1 maart 2015. Bijgevolg loopt de proeftijd af op 29 februari 2016.
Bevoegdheid
Artikel 83 van het gemeentedecreet
Artikel 2, 11° rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel
Artikel 27 rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel
Juridische gronden
 Het gemeentedecreet;
 Het besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007 houdende de minimale
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het
mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende
enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger
van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
 Besluit van de gemeenteraad van 22 december 2008, gewijzigd bij besluit van 1 juli
2009, 29 september 2010 en 30 april 2014 houdende vaststelling van de
rechtspositieregeling van toepassing op het gemeentepersoneel; .
 Besluit van de gemeenteraad van 25 juni 2014 houdende wijziging van de
personeelsformatie;
 Besluit van de gemeenteraad van 22 oktober 2014 houdende de vacantverklaring
van de functie van de financieel beheerder en de vastlegging van de
selectieprocedure.
 Besluit van de gemeenteraad van 22 oktober 2014 houdende vaststellen van de
functiebeschrijving van de financieel beheerder;
 Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 22 oktober 2014
houdende de vastlegging van de selectiecommissie voor de selectieproef van
financieel beheerder
 Besluit van de gemeenteraad van 28 januari 2015 houdende de benoeming op proef
van Julie Somers als financieel beheerder;
 Voorbereidend evaluatierapport opgesteld door externe deskundigen in het
personeelsbeleid
 Besluit van de evaluatiecommissie van 9 maart 2016 houdende de gunstige evaluatie
van Julie Somers als financieel beheerder
Externe adviezen
Niet van toepassing
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Advies en motivering
Artikel 115 gemeentedecreet bepaalt dat de financieel beheerder wordt geëvalueerd door
een evaluatiecomité, bestaande uit het college van burgemeester en schepenen en de
voorzitter van de gemeenteraad op basis van een voorbereidend rapport, opgesteld door
externe deskundigen in het personeelsbeleid. Het voorbereidend rapport wordt opgemaakt
op basis van een evaluatiegesprek tussen de externe deskundigen en de functiehouder en
op basis van een onderzoek over de wijze van functioneren van de functiehouder, waarbij de
burgemeester, de leden van het managementteam en de voorzitter van de gemeenteraad
betrokken worden.
Het resultaat van de eindevaluatie van mevrouw Somers door het evaluatiecomité is gunstig.
Gezien mevrouw Somers voldoet aan alle voorwaarden voor een vaste benoeming als
financieel beheerder wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om in gesloten zitting en bij
geheime stemming over te gaan tot de benoeming van Mevrouw Julie Somers tot voltijdse
financieel beheerder en dit vanaf 1 maart 2016.
Financieel advies en Visum:
/
Geheime stemming:
15 raadsleden nemen deel aan de stemmingen
15 stembiljetten werden in de stembus aangetroffen
De stemopneming van deze biljetten geeft volgend resultaat:
14 ja-stemmen, 1 neen-stemmen, 0 blanco/ongeldige stemmen.
BESLUIT : 14 ja-stemmen, 1 neen-stem, 0 blanco/ongeldige stemmen
Artikel 1: Mevrouw Julie Somers, geboren te Edingen op 21/09/1983 en wonende Hollestraat
126, 1570 Tollembeek wordt met ingang van 1 maart 2016 definitief benoemd tot voltijdse
financieel beheerder van de gemeente.
Artikel 2: Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.
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