Gemeenteraad van 23 november 2016
PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE 1540 HERNE

Vergadering van 23 november 2016

Aanwezig: Kris Degroote, gemeenteraadslid
Kris Poelaert, burgemeester
Lieven Vandenneucker, Carina Ricour, Marie Louise Devriese, Lieven Snoeks, Patrick De
Vos, Schepenen
Thierry Deblander, Lieven Vandenbroeck, Sandra Dero, Jordi Cornet, Annelies Desmet ,
Michaël Schoukens, Paulette Debock, Eric Eeckhoudt, Vanessa Van Hende,
Gemeenteraadsleden
Ann Naert, gemeentesecretaris
Verontschuldigd: Hilde Thiebaut, gemeenteraadslid
Openbaar
AGB
1. Terugvordering werkings- en investeringssubsidies AGB Herne Goedkeuring
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Overwegende dat overeenkomstig art. 182 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 25
juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn de ontvangen investeringssubsidies in
opbrengst genomen worden volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen op het vast actief
waarvoor de investeringssubsidie werd ontvangen;
Overwegende dat uit de jaarrekening 2015 van het AGB blijkt dat op 31 december 2015
47.994,01 EUR investeringssubsidies, verkregen van de gemeente, nog niet in het resultaat
zijn verwerkt en in beginsel vanaf 2016 verder in de opbrengsten van het AGB zouden
moeten worden opgenomen a rato van de afschrijving van de gesubsidieerde activa;
Overwegende dat dezelfde afschrijvingen vanaf 2016 worden opgenomen in de berekening
van de prijssubsidies; dat deze afschrijvingen derhalve twee maal zouden worden
gesubsidieerd door de gemeente;
Overwegende dat de artikelen 3 en 7 van de Wet van 14 november 1983 betreffende de
controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen geen dubbele
subsidiëring, via zowel investerings- of werkingssubsidies als via prijssubsidies, toelaten
vermits dit een afwending van subsidies zou uitmaken;
Overwegende dat artikel 1, 1° van deze wet bepaalt dat ze van toepassing is op elke toelage
verleend door de provincies, de gemeenten, de instellingen van provinciaal of gemeentelijk
belang die rechtspersoonlijkheid bezitten, de agglomeraties, de federaties van gemeenten,
de commissies voor de cultuur, de verenigingen van provincies en de verenigingen van
gemeenten; dat dit betekent dat deze wet ook op subsidies verleend aan autonome
gemeentebedrijven van toepassing is;
Overwegende dat de gemeente derhalve gehouden is tot terugvordering van werkings- en
investeringssubsidies;
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Overwegende dat de liquiditeitspositie van het AGB geen integrale en onmiddellijke
terugbetaling toelaat; dat met het AGB een leningsovereenkomst zal worden gesloten;
Bevoegdheid
Artikel 42 en 43 gemeentedecreet
Juridische gronden
Gemeenteraadsbeslissing van 10 september 2008 waarin de oprichting en de statuten van
het Autonoom Gemeentebedrijf Herne werden goedgekeurd en de latere wijzigingen;
De goedkeuring van de gemeenteraadsbeslissing van 10 september 2008 door de Vlaamse
minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering op 19 december
2008 en de publicatie van deze beslissing in het Belgisch Staatsblad van 14 januari 2009;
Beslissing BTW nr. E.T.129.288 van 19 januari 2016 waarin de fiscus het standpunt inneemt
dat vanaf 2016 enkel met prijssubsidies kan worden gewerkt in het kader van het
winstoogmerk van het AGB;
Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending
van sommige toelagen;
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het voorstel om de investeringssubsidies die in
het verleden werden toegekend terug te vorderen. In ruil hiervoor zal een renteloze lening
toegekend worden aan het AGB Herne.
Financieel advies en visum
De nodige budgetten zijn voorzien in de budgetwijziging 2016-01.
Besluit : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1: De gemeenteraad gaat akkoord om de investeringssubsidies die in het verleden
werden toegekend, terug te vorderen.
Artikel 2: In ruil voor deze goedkeuring zal een renteloze lening worden toegekend aan het
AGB.
Artikel 3: Dit besluit zal opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.

2. Leningsovereenkomst AGB Herne teruggevorderde investeringssubsidies Goedkeuring
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Overwegende dat de liquiditeitspositie van het AGB geen integrale en onmiddellijke
terugbetaling toelaat; dat het aangewezen is dat de gemeente ter financiering een lening
toestaat aan het AGB;
Overwegende dat voorafgaande beslissing nr. 2010.047 dd. 30.03.2010 bevestigt dat het
renteloze karakter van een lening die wordt verstrekt door een gemeente aan een AGB niet
wordt aangemerkt als een verkregen abnormaal of goedgunstig voordeel in hoofde van het
AGB;
Rekening houdende met het feit dat de investeringssubsidies die in het verleden werden
toegekend, teruggevorderd worden.
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Bevoegdheid
Artikel 42 gemeentedecreet
Juridische gronden
Gemeenteraadsbeslissing 10 september 2008 waarin de oprichting en de statuten van het
Autonoom Gemeentebedrijf Herne, afgekort AGB Herne werden goedgekeurd en de latere
wijzigingen;
De goedkeuring van de gemeenteraadsbeslissing van 10 september 2008 door de Vlaamse
minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering op 19 december
2008 en de publicatie van deze beslissing in het Belgisch Staatsblad van 14 januari 2009;
Beslissing BTW nr. E.T.129.288 van 19 januari 2016 waarin de fiscus het standpunt inneemt
dat vanaf 2016 enkel met prijssubsidies kan worden gewerkt in het kader van het
winstoogmerk van het AGB;
Besluit tot terugvordering van 47.994,01 EUR investeringssubsidies in uitvoering van de Wet
van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van
sommige toelagen voorafgaand aan deze beslissing;
Beheersovereenkomst tussen de gemeente en het AGB.
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de onderstaande leningsovereenkomst goed te
keuren :
LENINGSOVEREENKOMST TERUGGEVORDERDE INVESTERINGSSUBSIDIES
Tussen:
De GEMEENTE HERNE, met zetel te 1540 Herne, Centrum 17, hier vertegenwoordigd door:
- De voorzitter van de gemeenteraad, zijnde de heer Kris DEGROOTE;
- De gemeentesecretaris, zijnde mevrouw Ann NAERT;
Tot onderhavige overeenkomst gemachtigd ingevolge besluit van de gemeenteraad van 23
november 2016, waarvan een uittreksel aan deze akte wordt gehecht.
Overeenkomstig artikel 252 e.v. van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 is dit besluit van
de gemeenteraad onmiddellijk uitvoerbaar doch onderworpen aan het algemeen
administratief toezicht van de provinciegouverneur;
hierna genoemd ‘Uitlener’, enerzijds en
Het AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF HERNE, afgekort “AGB Herne”, met zetel te 1540
Herne, Centrum 17 en ondernemingsnummer 0809.154.303, hier vertegenwoordigd door de
voorzitter van de raad van bestuur, zijnde Patrick DE VOS,
Opgericht bij besluit van de gemeenteraad van de Gemeente Herne op 10 september 2008
en goedgekeurd door de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen
en Inburgering op 19 december 2008 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 14
januari 2009;
De voorzitter van de raad van bestuur werd gemachtigd deze overeenkomst te ondertekenen
door de Raad van Bestuur dd. 6 december.
Overeenkomstig artikel 252 e.v. van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 is dit besluit van
de raad van bestuur onmiddellijk uitvoerbaar doch onderworpen aan het algemeen
administratief toezicht van de provinciegouverneur;
hierna genoemd ‘Lener’, anderzijds,
hierna samen genoemd ‘de partijen’
wordt een leningsovereenkomst gesloten met volgende voorwaarden:
Art. 1 – Voorwerp
De Uitlener verleent een lening aan de Lener, die de lening aanvaardt, gelijk aan de
hoofdsom, met de duurtijd en volgens de regeling en de voorwaarden, zoals die hierna
worden bepaald.
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Art. 2 – Hoofdsom
De Lener erkent aan de Uitlener de som van 47.994,01 EUR verschuldigd te zijn.
Art. 3 – Doel van de lening
De lening zal uitsluitend worden aangewend voor de terugbetaling van de
investeringssubsidies die door de gemeenteraad op 23 november 2016 zijn teruggevorderd
bij toepassing van Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en
op de aanwending van sommige toelagen.
Elke aanwending van het ontleende bedrag in strijd met deze overeenkomst heeft van
rechtswege de onmiddellijke opeisbaarheid van het openstaande bedrag voor gevolg.
Art. 4 – Duurtijd
Deze lening is toegestaan voor een termijn tot 31 december 2024.
Tussen partijen is uitdrukkelijk overeengekomen dat al de bepalingen van de huidige
overeenkomst na de vervaltijd van toepassing zullen blijven ingeval de terugbetaling, om het
even welke reden, niet op de vastgestelde datum zou geschieden, en dit zonder alsdan
afbreuk te doen aan de eisbaarheid.
Art. 5 - Vaststelling renteloosheid
Er is door de Lener geen enkele rente verschuldigd gedurende de volledige periode dat de
lening loopt.
Art. 6 – Terugbetaling
De Lener verbindt zich er toe om het ontleende bedrag als volgt terug te betalen:

De terugbetaling gebeurt in eerste instantie door middel van schuldvergelijking met de
prijssubsidies die door de Uitlener aan de Lener verschuldigd zijn. De Lener machtigt de
Uitlener om het passende bedrag op de prijssubsidies in te houden en te boeken als schuld
aan de Lener. Deze inhoudingen worden gelijk gespreid over de vier kwartalen (behoudens
akkoord van het directiecomité met een afwijking op de gelijke spreiding over de kwartalen).
Indien de prijssubsidies, die door de Uitlener aan de Lener worden toegekend, niet volstaan
om de terugbetalingen te voldoen, is het saldo op de vervaldag betaalbaar op rekening BE89
0910 0015 1185 van de Uitlener.
Art. 7 - Boete bij te late terugbetaling
Over te laat terugbetaalde bedragen is door de Lener bij wijze van boete rente verschuldigd
tegen het op dat ogenblik geldende Euribor rentepercentage (minimaal 0,00%), verhoogd
met 100 basispunten, en zulks ten belope van het aantal maanden laattijdigheid waarbij
iedere begonnen maand als een volledige maand zal worden aangerekend. De Uitlener is
bevoegd onmiddellijke betaling daarvan te verlangen.
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Ingeval van niet betaling binnen de vijftien (15) dagen na aanmaning bij ter post
aangetekende brief wordt het volledige bedrag der lening onmiddellijk opeisbaar en zal het
gehele nog verschuldigde bedrag vermeerderd worden met de rente zoals in vorige alinea
berekend.
Art. 8 – Opeisbaarheid
Alle uit hoofde van de lening verschuldigde bedragen kunnen met onmiddellijke ingang
worden opgeëist, en de lening geldt bij opeising als opgezegd indien:
ze overeenkomst en de Lener niet alsnog nagekomen
heeft binnen 30 dagen na sommatie per aangetekend schrijven of een langere termijn in de
sommatie genoemd, zich in regel te stellen.
Bij niet-naleving door de Lener van haar verplichting(en) heeft de Uitlener het recht
onverminderd alle persoonlijk vorderingen en dwangmaatregelen in het algemeen verhaal uit
te oefenen op al de goederen van de Lener zowel roerende als onroerende. Alle kosten van
beslag, inbegrepen van bewarend beslag, zijn ten laste van de Lener.
Art. 9 - Wijzigingen
Deze leningsovereenkomst bevat de integrale overeenkomst tussen de Uitlener en de Lener
en vervangt alle andere mondelinge - of schriftelijke overeenkomsten tussen de Partijen.
Deze overeenkomst kan enkel schriftelijk en via uitdrukkelijk akkoord tussen de Partijen
worden gewijzigd.
Art. 10 - Niet-overdraagbaarheid
Behoudens in gevallen, vermeld in onderhavige overeenkomst, kan deze overeenkomst,
noch enige rechten daarin, geheel of gedeeltelijk worden overgedragen aan derde partijen.
Art. 11 - Toepasselijk recht
Deze Leningsovereenkomst renteloze lening is onderworpen aan het Belgisch recht. Enkel
de Hernen en rechtbanken van de woonplaats van de Uitlener zijn bevoegd.
Art. 12 – Splitsbaarheid
De nietigheid van één der artikelen van deze overeenkomst of een deel daarvan, tast de
geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst niet aan, noch van de
overeenkomst in haar geheel. Hun afdwingbaarheid blijft onverminderd tot wat wettelijk
toegelaten is.
Ingeval van ongeldigheid of onafdwingbaarheid van enige bepaling van de overeenkomst
zullen partijen ter goeder trouw onderhandelen teneinde deze te vervangen door een
bepaling die zoveel mogelijk hetzelfde effect teweegbrengt als de ongeldige of
onafdwingbare bepaling.
Evenzo zullen partijen te goeder trouw onderhandelen teneinde een voor iedere partij
aanvaardbare oplossing te vinden indien zich een situatie voordoet, die niet voorzien is in de
overeenkomst.
Financieel advies en visum
De nodige budgetten zijn voorzien in de budgetwijziging 2016-01.

Besluit : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1: De gemeenteraad gaat akkoord met de leningsovereenkomst tussen de gemeente
en het AGB Herne, zoals hierboven vermeld.
Artikel 2: De beslissing wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet
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3. Leningsovereenkomst AGB Herne transactiekredieten
investeringsenveloppe 2016 - Goedkeuring
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Overwegende het voorstel van budget 2016 en het meerjarenplan 2015 – 2019 van het
Autonoom Gemeentebedrijf Herne;
Overwegende dat de transactiekredieten in de investeringsenveloppe 2016 worden geraamd
op 5.800,00 EUR;
Overwegende dat de liquiditeitspositie van het AGB geen integrale en onmiddellijke
financiering van de transactiekredieten toelaat; dat het aangewezen is dat de gemeente ter
financiering een lening toestaat aan het AGB;
Overwegende dat Voorafgaande beslissing nr. 2010.047 dd. 30.03.2010 bevestigt dat het
renteloze karakter van een lening die wordt verstrekt door een gemeente aan een AGB niet
wordt aangemerkt als een verkregen abnormaal of goedgunstig voordeel in hoofde van het
AGB.
Bevoegdheid
Artikel 42 van het gemeentedecreet
Juridische gronden
Gemeenteraadsbeslissing van 10 september 2008 waarin de oprichting en de statuten van
het Autonoom Gemeentebedrijf Herne, afgekort AGB Herne, werden goedgekeurd en de
latere wijzigingen;
Goedkeuring van de gemeenteraadsbeslissing van 10 september 2008 door de Vlaamse
minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering op 19 december
2008 en de publicatie van deze beslissing in het Belgisch Staatsblad van 14 januari 2009;
Gelet op de beheersovereenkomst tussen de gemeente en het AGB Herne
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om onderstaande leningsovereenkomst goed te
keuren :
LENINGSOVEREENKOMST TRANSACTIEKREDIETEN INVESTERINGSPORTEFEUILLE
2016
Tussen:
De GEMEENTE HERNE, met zetel te te 1540 Herne, Centrum 17, hier vertegenwoordigd
door:
- De voorzitter van de gemeenteraad, zijnde de heer Kris DEGROOTE;
- De gemeentesecretaris, zijnde mevrouw Ann NAERT;
Tot onderhavige overeenkomst gemachtigd ingevolge besluit van de gemeenteraad van 23
november 2016, waarvan een uittreksel aan deze akte wordt gehecht.
Overeenkomstig artikel 252 e.v. van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 is dit besluit van
de gemeenteraad onmiddellijk uitvoerbaar doch onderworpen aan het algemeen
administratief toezicht van de provinciegouverneur;
hierna genoemd ‘Uitlener’, enerzijds en
Het AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF HERNE, afgekort “AGB Herne”, met zetel te 1540
Herne, Centrum 17 en ondernemingsnummer 0809.154.303, hier vertegenwoordigd door de
voorzitter van de raad van bestuur, zijnde Patrick DE VOS,
Opgericht bij besluit van de gemeenteraad van de Gemeente Herne op 10 september 2008
en goedgekeurd door de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen
en Inburgering op 19 december 2008 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 14
januari 2009;
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De voorzitter van de raad van bestuur werd gemachtigd deze overeenkomst te ondertekenen
door de Raad van Bestuur dd. 6 december 2016.
Overeenkomstig artikel 252 e.v. van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 is dit besluit van
de raad van bestuur onmiddellijk uitvoerbaar doch onderworpen aan het algemeen
administratief toezicht van de provinciegouverneur;
hierna genoemd ‘Lener’, anderzijds,
hierna samen genoemd ‘de partijen’
wordt een leningsovereenkomst gesloten met volgende voorwaarden:
Art. 1 – Voorwerp
De Uitlener verleent een lening aan de Lener, die de lening aanvaardt, gelijk aan de
hoofdsom, met de duurtijd en volgens de regeling en de voorwaarden, zoals die hierna
worden bepaald.
Art. 2 – Hoofdsom
De Lener erkent aan de Uitlener de som van 5.800,00 EUR verschuldigd te zijn. Dit bedrag
wordt evenwel aangepast aan het effectief opgenomen bedrag.
Art. 3 – Doel van de lening
De lening zal uitsluitend worden aangewend voor de financiering van de transactiekredieten
van de investeringsenveloppe 2016.
Het bedrag van de lening wordt aan de Lener ter beschikking gesteld door opnamen via de
rekening-courant tussen de Uitlener en de Lener.
Elke aanwending van het ontleende bedrag in strijd met deze overeenkomst heeft van
rechtswege de onmiddellijke opeisbaarheid van het openstaande bedrag voor gevolg.
Art. 4 – Duurtijd
Deze lening is toegestaan voor een termijn tot 31 december 2025.
Tussen partijen is uitdrukkelijk overeengekomen dat al de bepalingen van de huidige
overeenkomst na de vervaltijd van toepassing zullen blijven ingeval de terugbetaling, om het
even welke reden, niet op de vastgestelde datum zou geschieden, en dit zonder alsdan
afbreuk te doen aan de eisbaarheid.
Art. 5 - Vaststelling renteloosheid
Er is door de Lener geen enkele rente verschuldigd gedurende de volledige periode dat de
lening loopt.
Art. 6 – Terugbetaling
De Lener verbindt zich er toe om het ontleende bedrag als volgt terug te betalen:

7

Gemeenteraad van 23 november 2016

Afhankelijk van het bedrag dat effectief door de Lener wordt opgenomen, wordt de definitieve
aflossingstabel opgesteld. De eerste vervaldag is 31 december van het jaar van
ingebruikname van het actief.
De terugbetaling gebeurt in eerste instantie door middel van schuldvergelijking met de
prijssubsidies die door de Uitlener aan de Lener verschuldigd zijn. De Lener machtigt de
Uitlener om het passende bedrag op de prijssubsidies in te houden en te boeken als schuld
aan de Lener. Deze inhoudingen worden gelijk gespreid over de vier kwartalen (behoudens
akkoord van het directiecomité met een afwijking op de gelijke spreiding over de kwartalen).
Indien de prijssubsidies, die door de Uitlener aan de Lener worden toegekend, niet volstaan
om de terugbetalingen te voldoen, is het saldo op de vervaldag betaalbaar op rekening BE89
0910 0015 1185 van de Uitlener.
Art. 7 - Boete bij te late terugbetaling
Over te laat terugbetaalde bedragen is door de Lener bij wijze van boete rente verschuldigd
tegen het op dat ogenblik geldende Euribor rentepercentage (minimaal 0,00%), verhoogd
met 100 basispunten, en zulks ten belope van het aantal maanden laattijdigheid waarbij
iedere begonnen maand als een volledige maand zal worden aangerekend. De Uitlener is
bevoegd onmiddellijke betaling daarvan te verlangen.
Ingeval van niet betaling binnen de vijftien (15) dagen na aanmaning bij ter post
aangetekende brief wordt het volledige bedrag der lening onmiddellijk opeisbaar en zal het
gehele nog verschuldigde bedrag vermeerderd worden met de rente zoals in vorige alinea
berekend.
Art. 8 – Opeisbaarheid
Alle uit hoofde van de lening verschuldigde bedragen kunnen met onmiddellijke ingang
worden opgeëist, en de lening geldt bij opeising als opgezegd indien:
en de Lener niet alsnog nagekomen
heeft binnen 30 dagen na sommatie per aangetekend schrijven of een langere termijn in de
sommatie genoemd, zich in regel te stellen.
Bij niet-naleving door de Lener van haar verplichting(en) heeft de Uitlener het recht
onverminderd alle persoonlijk vorderingen en dwangmaatregelen in het algemeen verhaal uit
te oefenen op al de goederen van de Lener zowel roerende als onroerende. Alle kosten van
beslag, inbegrepen van bewarend beslag, zijn ten laste van de Lener.
Art. 9 - Wijzigingen
Deze leningsovereenkomst bevat de integrale overeenkomst tussen de Uitlener en de Lener
en vervangt alle andere mondelinge - of schriftelijke overeenkomsten tussen de Partijen.
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Deze overeenkomst kan enkel schriftelijk en via uitdrukkelijk akkoord tussen de Partijen
worden gewijzigd.
Art. 10 - Niet-overdraagbaarheid
Behoudens in gevallen, vermeld in onderhavige overeenkomst, kan deze overeenkomst,
noch enige rechten daarin, geheel of gedeeltelijk worden overgedragen aan derde partijen.
Art. 11 - Toepasselijk recht
Deze Leningsovereenkomst renteloze lening is onderworpen aan het Belgisch recht. Enkel
de hoven en rechtbanken van de woonplaats van de Uitlener zijn bevoegd.
Art. 12 – Splitsbaarheid
De nietigheid van één der artikelen van deze overeenkomst of een deel daarvan, tast de
geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst niet aan, noch van de
overeenkomst in haar geheel. Hun afdwingbaarheid blijft onverminderd tot wat wettelijk
toegelaten is.
Ingeval van ongeldigheid of onafdwingbaarheid van enige bepaling van de overeenkomst
zullen partijen ter goeder trouw onderhandelen teneinde deze te vervangen door een
bepaling die zoveel mogelijk hetzelfde effect teweegbrengt als de ongeldige of
onafdwingbare bepaling.
Evenzo zullen partijen te goeder trouw onderhandelen teneinde een voor iedere partij
aanvaardbare oplossing te vinden indien zich een situatie voordoet, die niet voorzien is in de
overeenkomst.
Financieel advies en visum
De nodige budgetten zijn voorzien in de budgetwijziging 2016-01.
Besluit : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1: De gemeenteraad gaat akkoord met de leningsovereenkomst tussen de gemeente
en het AGB Herne, zoals hierboven vermeld.
Artikel 2 : Deze beslissing wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van
het gemeentedecreet.

4. Aanduiding van een vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van het
autonoom gemeentebedrijf
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
In vergadering van 22 juni 2016 nam de gemeenteraad akte van het ontslag van mevrouw
Franciska Dekens 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
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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 22 juni 2016 houdende aktename van het ontslag van
mevrouw Franciska Dekens;
Artikel 6 ev van de statuten van het autonoom gemeentebedrijf Herne
Advies en motivering
CD&V draagt de heer Brent Roobaert voor als nieuw lid van de Raad van Bestuur van het
autonoom gemeentebedrijf Herne ter vervanging van mevrouw Franciska Dekens.
Gaat bij geheime stemming over tot de verkiezing van een lid van de Raad van bestuur van
het AGB

Besluit : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1: De gemeenteraad wijst de heer Brent Roobaert, wonende Breemstraat 16, 1540
Herne 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.

Erediensten
5. Kerkfabriek Sint-Pieter - Budgetwijziging 2016 - Goedkeuring
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Vanwege het centraal kerkbestuur ontvingen we de budgetwijziging 2016 van de kerkfabriek
Sint-Pieter te Sint-Pieters-Kapelle.
In de budgetwijziging is een extra gemeentelijke toelage voorzien van 15.000,00 euro voor
het uitvoeren van investeringen aan de bliksemafleiders op de kerk Sint-Pieters-Kapelle.
Bevoegdheid
Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten
Juridische gronden
Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten
Besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement
op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale
besturen van de erkende erediensten (hierna reglement te noemen),
Ministerieel besluit van 27 november 2006 werden ook de bijbehorende modellen
vastgesteld.
Beslissing van de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Pieter te Sint-Pieters-Kapelle van 27 juni
2016
Advies en motivering
10
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Wanneer de budgetwijziging de grenzen van het bedrag opgenomen in het goedgekeurde
meerjarenplan overschrijdt, moet de gemeenteraad zich uitspreken over de goedkeuring van
deze budgetwijziging.
Vermits de voorgelegde budgetwijziging niet binnen de meerjarenplanning blijft wordt aan de
gemeenteraad voorgesteld de budgetwijziging goed te keuren.
Besluit : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 : De budgetwijziging 2016 van de kerkfabriek Sint-Pieter te Sint-Pieters-Kapelle
wordt goedgekeurd.
Artikel 2 : Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan het centraal kerkbestuur, de
kerkfabriek in kwestie, het erkend representatief orgaan en de gouverneur.
Artikel 3 : Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet

6. Kerkfabriek Sint-Petrus en Paulus - Budget 2017 - Aktename
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Vanwege het centraal kerkbestuur ontvingen we het coördinatiebudget 2017 en de
budgetten 2017 van de kerkfabrieken Sint Petrus & Paulus Herne, Sint-Niklaas Herfelingen,
OLV Kokejane en Sint Pieter te Sint Pieters-Kapelle.
Bevoegdheid
Artikel 47 en 48 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en
werking van de erkende erediensten
Juridische gronden
Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten
Algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de eredienst gewijzigd bij
besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2012
Besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement
op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale
besturen van de erkende erediensten (hierna reglement te noemen),
Ministerieel besluit van 27 november 2006 werden ook de bijbehorende modellen
vastgesteld.
Omzendbrief BB2013 betreffende de strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 20142019) en budgettering (budget 2014) volgens de beleids- en beheerscyclus.
Omzendbrief BB 2013/01 betreffende de boekhouding besturen erediensten.
Beslissing van de Kerkraad van de kerkfabriek dd 16 juni 2016

Advies en motivering
Het decreet van 7 mei 2004 bepaalt dat de kerkraad jaarlijks op basis van het meerjarenplan
het budget van de kerkfabriek voor het volgende boekjaar moet vaststellen en indienen bij
het centraal kerkbestuur.
Het centraal kerkbestuur moet de budgetten jaarlijks voor 1 oktober gecoördineerd bij de
gemeenteoverheid indienen.
Als de gemeentelijke bijdrage in het budget binnen de grenzen blijft van het bedrag,
11
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opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan, neemt de gemeenteraad er akte van.
Vermits het budget 2017 van de kerkfabriek Sint-Petrus en Paulus binnen de
meerjarenplanning blijft wordt aan de gemeenteraad voorgesteld akte te nemen van dit
budget.

Besluit : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 : Akte te nemen van het budget 2017 van de kerkfabriek Sint-Petrus en Paulus te
Herne.
Artikel 2 : Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan het centraal kerkbestuur, de
kerkfabrieken in kwestie, het erkend representatief orgaan en de gouverneur.
Artikel 3 : Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.

7. Kerkfabriek Sint-Niklaas - Budget 2017 - Aktename
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Vanwege het centraal kerkbestuur ontvingen we het coördinatiebudget 2017 en de
budgetten 2017 van de kerkfabrieken Sint Petrus & Paulus Herne, Sint-Niklaas Herfelingen,
OLV-Kokejane en Sint Pieter te Sint-Pieters-Kapelle.
Bevoegdheid
Artikel 47 en 48 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en
werking van de erkende erediensten
Juridische gronden
Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten
Algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de eredienst gewijzigd bij
besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2012
Besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement
op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale
besturen van de erkende erediensten (hierna reglement te noemen),
Ministerieel besluit van 27 november 2006 werden ook de bijbehorende modellen
vastgesteld.
Omzendbrief BB2013 betreffende de strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 20142019) en budgettering (budget 2014) volgens de beleids- en beheerscyclus.
Omzendbrief BB 2013/01 betreffende de boekhouding besturen erediensten.
Beslissing van de Kerkraad van de kerkfabriek dd 15 juli 2016
Advies en motivering
Het decreet van 7 mei 2004 bepaalt dat de kerkraad jaarlijks op basis van het meerjarenplan
het budget van de kerkfabriek voor het volgende boekjaar moet vaststellen en indienen bij
het centraal kerkbestuur.
Het centraal kerkbestuur moet de budgetten jaarlijks voor 1 oktober gecoördineerd bij de
gemeenteoverheid indienen.
Als de gemeentelijke bijdrage in het budget binnen de grenzen blijft van het bedrag,
opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan, neemt de gemeenteraad er akte van.
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Vermits het budget 2017 van de kerkfabriek Sint-Niklaas binnen de meerjarenplanning blijft
wordt aan de gemeenteraad voorgesteld akte te nemen van dit budget.
Besluit : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 : Akte te nemen van het budget 2017 van de kerkfabriek Sint-Niklaas te Herfelingen.
Artikel 2 : Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan het centraal kerkbestuur, de
kerkfabrieken in kwestie, het erkend representatief orgaan en de gouverneur.
Artikel 3 : Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.

8. Kerkfabriek Sint-Pieter - Budget 2017 - Aktename
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Vanwege het centraal kerkbestuur ontvingen we het coördinatiebudget 2017 en de
budgetten 2017 van de kerkfabrieken Sint Petrus & Paulus Herne, Sint-Niklaas Herfelingen,
OLV Kokejane en Sint Pieter te Sint Pieters-Kapelle.
Bevoegdheid
Artikel 47 en 48 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en
werking van de erkende erediensten
Juridische gronden
Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten
Algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de eredienst gewijzigd bij
besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2012
Besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement
op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale
besturen van de erkende erediensten (hierna reglement te noemen),
Ministerieel besluit van 27 november 2006 werden ook de bijbehorende modellen
vastgesteld.
Omzendbrief BB2013 betreffende de strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 20142019) en budgettering (budget 2014) volgens de beleids- en beheerscyclus.
Omzendbrief BB 2013/01 betreffende de boekhouding besturen erediensten.
Beslissing van de Kerkraad van de kerkfabriek 27 juni 2016
Advies en motivering
Het decreet van 7 mei 2004 bepaalt dat de kerkraad jaarlijks op basis van het meerjarenplan
het budget van de kerkfabriek voor het volgende boekjaar moet vaststellen en indienen bij
het centraal kerkbestuur.
Het centraal kerkbestuur moet de budgetten jaarlijks voor 1 oktober gecoördineerd bij de
gemeenteoverheid indienen.
Als de gemeentelijke bijdrage in het budget binnen de grenzen blijft van het bedrag,
opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan, neemt de gemeenteraad er akte van.
Vermits het budget 2017 van de kerkfabriek Sint-Pieter binnen de meerjarenplanning blijft
wordt aan de gemeenteraad voorgesteld akte te nemen van dit budget.
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Besluit : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 : Akte te nemen van het budget 2017 van de kerkfabriek Sint-Pieter.
Artikel 2 : Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan het centraal kerkbestuur, de
kerkfabrieken in kwestie, het erkend representatief orgaan en de gouverneur.
Artikel 3 : Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.

9. Kerkfabriek OLV Kokejane - Budget 2017 - Aktename
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Vanwege het centraal kerkbestuur ontvingen we het coördinatiebudget 2017 en de
budgetten 2017 van de kerkfabrieken Sint Petrus & Paulus Herne, Sint-Niklaas Herfelingen,
OLV Kokejane en Sint Pieter te Sint Pieters-Kapelle.
Bevoegdheid
Artikel 47 en 48 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en
werking van de erkende erediensten
Juridische gronden
Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten
Algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de eredienst gewijzigd bij
besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2012
Besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement
op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale
besturen van de erkende erediensten (hierna reglement te noemen),
Ministerieel besluit van 27 november 2006 werden ook de bijbehorende modellen
vastgesteld.
Omzendbrief BB2013 betreffende de strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 20142019) en budgettering (budget 2014) volgens de beleids- en beheerscyclus.
Omzendbrief BB 2013/01 betreffende de boekhouding besturen erediensten.
Beslissing van de Kerkraad van de kerkfabriek 30 juni 2016
Advies en motivering
Het decreet van 7 mei 2004 bepaalt dat de kerkraad jaarlijks op basis van het meerjarenplan
het budget van de kerkfabriek voor het volgende boekjaar moet vaststellen en indienen bij
het centraal kerkbestuur.
Het centraal kerkbestuur moet de budgetten jaarlijks voor 1 oktober gecoördineerd bij de
gemeenteoverheid indienen.
Als de gemeentelijke bijdrage in het budget binnen de grenzen blijft van het bedrag,
opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan, neemt de gemeenteraad er akte van.
Vermits het budget 2017 van de kerkfabriek OLV Kokejane binnen de meerjarenplanning
blijft wordt aan de gemeenteraad voorgesteld akte te nemen van dit budget.
Besluit : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 : Akte te nemen van het budget 2017 van de kerkfabriek OLV Kokejane.
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Artikel 2 : Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan het centraal kerkbestuur, de
kerkfabrieken in kwestie, het erkend representatief orgaan en de gouverneur.
Artikel 3 : Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.

10. Centraal Kerkbestuur - Coördinatiebudget 2017 - Aktename
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Vanwege het centraal kerkbestuur ontvingen we het coördinatiebudget 2017 en de
budgetten 2017 van de kerkfabrieken Sint Petrus & Paulus Herne, Sint Niklaas Herfelingen,
OLV Kokejane en Sint Pieter te Sint Pieters-Kapelle.
Bevoegdheid
Artikel 47 en 48 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en
werking van de erkende erediensten
Juridische gronden
Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten
Algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de eredienst gewijzigd bij
besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2012
Besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement
op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale
besturen van de erkende erediensten (hierna reglement te noemen),
Ministerieel besluit van 27 november 2006 werden ook de bijbehorende modellen
vastgesteld.
Omzendbrief BB2013 betreffende de strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 20142019) en budgettering (budget 2014) volgens de beleids- en beheerscyclus.
Omzendbrief BB 2013/01 betreffende de boekhouding besturen erediensten.
Besluit van het centraal kerkbestuur van 5 oktober 2016
Advies en motivering
Het decreet van 7 mei 2004 bepaalt dat de kerkraad jaarlijks op basis van het meerjarenplan
het budget van de kerkfabriek voor het volgende boekjaar moet vaststellen en indienen bij
het centraal kerkbestuur.
Het centraal kerkbestuur moet de budgetten jaarlijks voor 1 oktober gecoördineerd bij de
gemeenteoverheid indienen.
Als de gemeentelijke bijdrage in het budget binnen de grenzen blijft van het bedrag,
opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan, neemt de gemeenteraad er akte van.
Vermits het coördinatiebudget binnen de meerjarenplanning blijft wordt aan de
gemeenteraad voorgesteld akte te nemen van het coördinatiebudget 2016 van het centraal
kerkbestuur Herne.

Besluit : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
Herne.

Akte te nemen van het coördinatiebudget 2017 van het centraal kerkbestuur
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Artikel 2
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan het centraal kerkbestuur,
de kerkfabrieken in kwestie, het erkend representatief orgaan en de gouverneur.
Artikel 3
Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.
Financiën
11. Budgetwijziging 2016-01
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De gemeenteraad keurde in vergadering van 30 december 2015 de
meerjarenplanaanpassing 2014-2019 en budget 2016 goed.
Het college keurde in de zitting van 26 oktober 2016 het voorontwerp van budgetwijziging
2016-01 goed.
Bevoegdheid
titel IV van het gemeentedecreet - artikel 154§2
Juridische gronden
titel IV van het gemeentedecreet
Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus
van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn,
gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2013.
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,
gewijzigd bij ministerieel besluit van 26 november 2012
Omzendbrief BB 2013/4 van betreffende de strategische meerjarenplanning (meerjarenplan
2014-2019) en budgettering (budget 2014) volgens de beleids- en beheerscyclus.
Omzendbrief BB 2013/8 betreffende de veralgemeende invoering van de beleids- en
beheerscyclus.
Omzendbrief BB 2013/7 betreffende "Digitale rapportering over de beleids- en
beheerscyclus"
Omzendbrief BB 2014/4 van betreffende de meerjarenplannen 2014-2019 en budgetten
2015.
Omzendbrief BB 2015/2 van betreffende de meerjarenplannen 2014-2019 en budgetten
2016.
Externe adviezen
Advies MAT dd. 14 november 2016
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Advies en motivering
Gezien de jaarcijfers van 2015 gekend zijn en gezien de wijziging in uitgaven en ontvangsten
in het lopend boekjaar (naar aanleiding van de rekening 2015, nieuwe ontwikkelingen,
nieuwe wetgeving, ...) is een budgetwijziging vereist.
De organieke decreten bepalen dat de raad de budgetwijzigingen vaststelt op basis van de
‘voorgelegde cijfers’ en ‘ de verklarende nota’ ervan.
De financiële nota van een budgetwijziging moet alle onderdelen van de financiële nota van
het budget bevatten waarop de wijziging een weerslag heeft. Die wijzigingen worden
weergeven in de modelschema’s die in het MB BBC zijn opgenomen. Concreet gaat het over
de volgende onderdelen:
Wijziging van het exploitatiebudget Schema BW 1 Indien gewijzigd
Wijziging van een investeringsenveloppe Schema BW 2 Indien gewijzigd
Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Schema BW 3 Indien
gewijzigd
Wijziging van het liquiditeitenbudget Schema BW 4 Indien gewijzigd
Het budget 2016 wordt, na budgetwijziging, vastgesteld als volgt:
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
Exploitatie
7.467.769,37
8.127.494,74 659.725,37
Investering
1.665.408,78
1.621.393,57 -44.015,21
Liquiditeiten
746.585,11
158.473,00 -588.112,11
Het ontwerp van budgetwijziging werd samen met de agenda waarop ze wordt besproken
aan ieder lid van de gemeenteraad bezorgd.
De gemeenteraad stemt over het budget in zijn geheel. Elk gemeenteraadslid kan echter de
afzonderlijke stemming eisen over een of meer onderdelen van het budget die hij aanwijst. In
dat geval mag over het geheel pas gestemd worden na de stemming over een of meer
onderdelen die aldus zijn aangewezen. De stemming over het geheel heeft dan betrekking
op de onderdelen waarover geen enkel gemeenteraadslid afzonderlijk wil stemmen, en op de
onderdelen die al bij een afzonderlijke stemming zijn aangenomen.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de voorgestelde budgetwijziging 2016-01 goed te
keuren.
Financieel advies en visum
De financiële nota 2016 blijft na de aanpassingen in evenwicht. De autofinancieringsmarge
blijft positief in 2019.
Besluit : met 15 stemmen voor (CD&V-fractie) en 1 onthouding (VLD-fractie)
Artikel 1: De gemeenteraad keurt de budgetwijziging 2016-01 goed.
Artikel 2: Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de provinciegouverneur.
Artikel 3: De gegevens van het beleidsrapport zullen digitaal gerapporteerd worden aan de
Vlaamse overheid
Artikel 4: Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.
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Intergemeentelijke samenwerking
12. Intercommunale Haviland - Buitengewone Algemene Vergadering van 14
december 2016 - Goedkeuring van de agenda en de bepaling van het
mandaat
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De gemeente Herne is bij Haviland Intercommunale aangesloten. Deze werd opgericht op 24
maart 1965 bij oprichtingsakte, verschenen in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16
april 1965 onder het nummer 8226.
Haviland Intercommunale is een intergemeentelijk samenwerkingsverband voor de
ruimtelijke ordening en de economische sociale expansie van het arrondissement HalleVilvoorde, een dienstverlenende vereniging die wordt beheerst door het decreet van 6 juli
2001, houdende de intergemeentelijke samenwerking
Op 14 december 2016 organiseert de intercommunale Haviland haar buitengewone
algemene vergadering.
De agenda omvat volgende punten :
1. notulen van de buitengewone algemene vergadering van 22 juni 2016 goedkeuring
(een exemplaar van deze notulen werd per brief op 4 juli 2016 aan de deelnemers bezorgd.);
2. de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie + begroting 2017: goedkeuring;
3. toetreding autonome gemeentebedrijven (art. 8): goedkeuring;
4. oprichting opdrachthoudende afvalintercommunale: status
De afgevaardigden werden eerder aangeduid voor de volledige legislatuur.
Bevoegdheid
Artikel 42 van het gemeentedecreet
Juridische gronden
Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
Artikel 44 van het Decreet
Beslissing van de algemene vergadering van 10 december 2003 om de duurtijd van Haviland
Intercommunale te beperken tot 18 jaar, ingaand op de datum van inwerkingtreding van het
Decreet, zijnde 10 november 2001, om te eindigen op 10 november 2019.
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de agendapunten van de vergadering van 14
december 2016 goed te keuren. Tevens dienen de vertegenwoordigers van onze gemeente
gemandateerd te worden om de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering
van Haviland Intercommunale goed te keuren.
Besluit : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 : De agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Haviland
Intercommunale dd. 14 december 2016 worden goedgekeurd.
Artikel 2 : De vertegenwoordiger van de gemeente Herne is gemandateerd om de
agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale
dd. 14 december 2016 goed te keuren.
Artikel 3 : Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gelast met de uitvoering van
dit besluit.
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Artikel 4 : Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.

13. Beslissing over het voorstel van 17 oktober 2016 van het overlegorgaan
houdende intergemeentelijke samenwerking voor afvalbeheer middels een
opdrachthoudende vereniging - Goedkeuring
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Op 24 februari 2016 besliste de gemeenteraad om in te stemmen met de oprichting van een
overlegorgaan dat de mogelijkheden en voorwaarden voor samenwerking via een nieuwe
opdrachthoudende vereniging zou onderzoeken.
Dit overlegorgaan beschikt over een periode van maximaal één jaar, ingaand op zijn
installatievergadering om zijn studieopdracht te vervullen;
De installatievergadering van het overlegorgaan vond plaats op 20 april 2016 en ging over
tot grondige besprekingen op basis van ontwerpdocumenten, die later werden verfijnd als
gevolg van die besprekingen;
De studieopdracht van het overlegorgaan leidde tot het voorstel van het overlegorgaan van
17 oktober 2016 dat is uiteengezet in een bundel bestaande uit een motiveringsnota, een
bestuursplan, een ondernemingsplan en een ontwerp van statuten, en dat ter beschikking
van de deelnemende gemeenten is gesteld overeenkomstig artikel 26 DIS;
Bevoegdheid
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 35, 42 en
43 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad en artikels 248 tot en met 264
betreffende het bestuurlijk toezicht;
Juridische gronden
Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna kortweg
,,DIS");
Gemeenteraadsbesluit van 24 februari 2016 tot deelname aan het overlegorgaan houdende
intergemeentelijke samenwerking voor afvalbeheer middels een opdrachthoudende
vereniging;
Beslissing van het schepencollege van 26 oktober 2016
Advies en motivering
Overeenkomstig artikel 27, eerste lid DIS dient de gemeenteraad zich nu in het kader van de
voorbereidende fase tot de eventuele oprichting van de opdrachthoudende vereniging, over
het voorstel dient uit te spreken;
Hierbij dient de gemeenteraad te beslissen ofwel om af te zien van verdere deelname aan
het oprichtingsproces, ofwel om akkoord te gaan met het voorstel van het overlegorgaan,
waarbij wel als voorwaarde voor dit akkoord kan meegegeven worden dat bepaalde
wijzigingen aan het voorstel moeten worden aangebracht;
Zelfs bij een onvoorwaardelijke goedkeuring van hoger vermelde documenten is de
gemeente nog niet definitief gehouden tot toetreding tot de intergemeentelijke
samenwerking. De beslissingen van alle betrokken gemeenteraden moeten immers eerst
nog worden voorgelegd aan het overlegorgaan dat in consensus zal beslissen over
eventuele aanpassingen van de documenten. Hierbij zullen de vertegenwoordigers van de
afhakende gemeenten geen deel meer nemen aan deze besluitvorming van het
overlegorgaan. De eventueel aangepaste documenten zullen vervolgens nogmaals eerst ter
goedkeuring aan de overblijvende gemeenten moeten worden voorgelegd, waarbij de
gemeenteraad dan enkel nog zal kunnen beslissen die documenten goed te keuren of af te
keuren
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Uit de motiveringsnota die deel uitmaakt van het oprichtingsdossier, blijkt dat de
opdrachthoudende vereniging de beste beheersvorm is voor de op te richten
intergemeentelijke samenwerking;
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het voorstel tot oprichting van een opdrachthoudende
vereniging voor afvalbeheer, zoals uiteengezet in de motiveringsnota, het bestuursplan, het
ondernemingsplan en het ontwerp van statuten goed te keuren.
Besluit : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1: De gemeenteraad keurt het voorstel tot oprichting van een opdrachthoudende
vereniging voor afvalbeheer, zoals uiteengezet in de motiveringsnota, het bestuursplan, het
ondernemingsplan en het ontwerp van statuten goed.
Artikel 2 : Deze beslissing wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.
Artikel 3: Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid
Onderwijs
14. OVSG - Beginselverklaring neutraliteit gemeentelijk onderwijs - Goedkeuring
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Eind juni heeft de algemene vergadering van OVSG, de Onderwijskoepel van Steden en
Gemeenten vzw, de beginselverklaring neutraliteit goedgekeurd. Ook VVSG, de Vereniging
van Vlaamse Steden en Gemeenten, sloot zich hierbij aan.
Met deze beginselverklaring wil het gemeentelijk onderwijs zich duidelijker profileren als
neutrale onderwijsverstrekker. De toelichting die u vindt in de bijlage, legt de beweegredenen
uit en geeft de wettelijke basis mee. De principes van wat neutraliteit betekent in een school,
een academie of een centrum van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs, vindt u in de
beginselverklaring zelf.
Het formuleren van een lokaal gedragen pedagogisch, artistiek of agogisch project behoort
tot de autonomie van het schoolbestuur. Het is echter de bedoeling om hier een
gemeenschappelijke noemer voor het hele stedelijk en gemeentelijk onderwijs aan toe te
voegen, waaronder de lokale projecten een plek vinden.
Bevoegdheid
Artikel 42 van het gemeentedecreet
Juridische gronden
Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de
onderwijswetgeving, artikelen 6 en 6bis;1
Gelet op het Decreet Basisonderwijs van 25 februari 1997, artikelen 3, 42° en 62;2
Gelet op de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, artikelen 3, 33°/1 en 15;3
Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, artikel 56;4
Beslissing van het cbs van 9 november 2016
Advies en motivering
De algemene vergadering van OVSG vzw heeft op donderdag 9 juni 2016 de
beginselverklaring neutraliteit heeft goedgekeurd. Ook de algemene vergadering van VVSG
vzw heeft zich hierbij aangesloten.
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Het gemeentelijk onderwijs is een openbare dienst die moet beantwoorden aan de principes
van neutraliteit. Met deze beginselverklaring wil het gemeentelijk onderwijs zich nog
duidelijker profileren als neutrale onderwijsverstrekker. De beginselverklaring is als bijlage
toegevoegd bij dit besluit, evenals een toelichting die de beweegredenen uitlegt en de
wettelijke basis meegeeft.
De beginselverklaring bevat de principes van wat neutraliteit betekent in een school, een
academie of een centrum van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs.
Overwegende dat het formuleren van een lokaal gedragen pedagogisch, artistiek of agogisch
project tot de autonomie van het schoolbestuur behoort. De beginselverklaring vormt daarbij
de gemeenschappelijke noemer voor het hele stedelijk en gemeentelijk onderwijs, waaronder
de lokale projecten een plek vinden.
Door de goedkeuring gaat het gemeentebestuur het engagement aan om het eigen
pedagogisch project, het eigen schoolreglement en de eigen onderwijspraktijk hiermee in
overeenstemming te brengen;
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze beginselverklaring goed te keuren.

Besluit : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 : De beginselverklaring neutraliteit van het gemeentelijk onderwijs, zoals
opgenomen in bijlage, wordt goedgekeurd.
Artikel 2 : Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast let de uitvoering van dit
besluit.
Artikel 3 : Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan OVSG vzw.
Artikel 4 : Deze beslissing wordt opgenomen op de overzichtslijst conform 252 van het
gemeentedecreet.

SCHRIFTELIJKE EN MONDELINGE VRAGEN
1. Vraag van gemeenteraadslid Thierry Deblander : “Ik heb vernomen dat er problemen
zijn om met de bus naar Edingen te gaan. Er zou maar één bus naar Edingen meer
rijden.
Vraag 1 : Is deze informatie correct?
Vraag 2 : Kan de gemeente daar een bemiddelende rol in spelen?”
Burgemeester Kris Poelaert antwoordt het volgende : “ De dienstregelingen zijn
inderdaad veranderd. Dit werd ook besproken op het burgemeestersoverleg. Er werd
een kosten-batenanalyse gemaakt voor deze lijn. Zo werden sommige lijnen
afgeschaft en andere versterkt. Indien u dit wil kan ik je de nodige gegevens
hieromtrent verstrekken. Aan het bestuur werd gevraagd deze maatregelen te
ondersteunen. Ik heb wel gevraagd garanties te hebben dat de mensen nog altijd
naar de markt in Edingen kunnen blijven gaan. Er is wel een versterking van de lijn
naar Geraardsbergen.
Maar de basismobiliteit is er niet op verbeterd. Zo kan de basismobiliteit binnen de
300 meter van je woning niet meer gegarandeerd worden, omdat dit gewoon
onbetaalbaar is voor De Lijn. Dit is dus louter gebeurd op basis van een analyse van
De Lijn.”
Thierry Deblander antwoordt hierop : “Het is erg dat men constant vraagt om je
wagen meer thuis te laten, maar dat men dan tegelijkertijd het aanbod vermindert.
Het is ook erg dat het communautaire hier een rol speelt. Ik bergrijp niet dat de
overheid hierin geen rol speelt”
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Kris Poelaert antwoordt hierop dat de TEC zijn dienstregeling niet heeft aangepast,
wat dus gunstig is voor de mensen uit Sint-Pieters-Kapelle.

2. Kris Poelaert stelt aan Thierry Deblander de vraag waarom de kubus niet geliefd is.
Hij vraagt of hieromtrent opmerkingen zijn.
Thierry Deblander antwoordt : “Er zijn verschillende opmerkingen. Mensen vinden het
storend in het landschap. Anderzijds spelen er ook persoonlijke argumenten een rol,
wat ik hier niet kan zeggen. Sommigen vragen zich ook af hoe de locatie bepaald is
geweest.
Kris Poelaert antwoordt hierop dat hij verbaasd is dit te horen, want de
buurtbewoners zijn heel enthousiast. Er is ook geen vervuiling ter plaatse.
3. De voorzitter van de gemeenteraad Kris Degroote deelt mee dat de volgende
vergadering doorgaat op 21 december 2016.

Namens de gemeenteraad

Ann Naert
gemeentesecretaris

Kris Degroote
voorzitter van de gemeenteraad
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