Gemeenteraad van 22 maart 2017
PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE 1540 HERNE

Vergadering van 22 maart 2017

Aanwezig: Kris Poelaert, burgemeester
Lieven Vandenneucker, Carina Ricour, Marie Louise Devriese, Lieven Snoeks, Patrick De
Vos, schepenen
Sandra Dero, Jordi Cornet, Michaël Schoukens, Paulette Debock, Eric Eeckhoudt, Vanessa
Van Hende, Sonja Van Den Bossche (vanaf agendapunt 4), gemeenteraadsleden
Ann Naert, gemeentesecretaris
Verontschuldigd: Kris Degroote, Thierry Deblander, Hilde Thiebaut, Lieven Vandenbroeck,
Annelies Desmet, gemeenteraadsleden
Openbaar
Algemeen bestuur en interne organisatie
Goedkeuring notulen van de vorige gemeenteraad
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De gemeentesecretaris legt de notulen voor van de vergadering van de gemeenteraad van
22 februari 2017.
Bevoegdheid
Artikel 33 van het gemeentedecreet
Juridische gronden
Ontwerpnotulen van 22 februari 2017
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de notulen, zoals voorgelegd door de
gemeentesecretaris, goed te keuren.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 : De notulen van 22 februari 2017 worden goedgekeurd.
Artikel 2 : Deze notulen worden elektronisch ter beschikking gesteld van de
gemeenteraadsleden.
Artikel 3 : Deze beslissing zal voor passend gevolg overgemaakt worden aan de dienst
secretariaat.

Ontslag gemeenteraadslid - kennisgeving
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Bij schrijven van 17 februari 2017, ontvangen op 23 februari 2017 dient raadslid Annelies
Desmet bij de voorzitter van de gemeenteraad haar ontslag in als gemeenteraadslid.
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Bevoegdheid
Artikel 57 van het gemeentedecreet
Juridische gronden
Artikel 15 en 16 van het gemeentedecreet
Advies en motivering
Artikel 15 van het gemeentedecreet bepaalt dat het gemeenteraadslid dat ontslag wil
nemen, dit schriftelijk meedeelt aan de voorzitter van de gemeenteraad. Het ontslag is
definitief na de ontvangst van de kennisgeving door de voorzitter van de gemeenteraad. Het
lid van de gemeenteraad blijft zijn mandaat uitoefenen tot zijn opvolger is geïnstalleerd,
behoudens als het ontslag het gevolg is van een onverenigbaarheid.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: De gemeenteraad neemt akte van het ontslag van Annelies Desmet als lid van de
gemeenteraad.
Artikel 2: Het ontslag van mevrouw Annelies Desmet wordt in uitvoering van artikel 74bis van
het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 meegedeeld aan de Vlaamse Regering binnen een
termijn van twintig kalenderdagen door middel van het elektronisch invullen van de
gegevens, vermeld in artikel 74bis van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, in de
mandatendatabank.
Artikel 3: Dit besluit wordt meegedeeld aan het secretariaat.

Vervanging gemeenteraadslid - onderzoek van de geloofsbrieven +
eedaflegging
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Bij schrijven van 17 februari 2017, ontvangen op 23 februari 2017 diende raadslid Annelies
Desmet bij de voorzitter van de gemeenteraad haar ontslag in als gemeenteraadslid.
Bevoegdheid
Artikel 57 van het gemeentedecreet
Juridische gronden
Artikel 7 §3, 16 en 74bis van het gemeentedecreet
Advies en motivering
Artikel 16 van het gemeentedecreet bepaalt dat het gemeenteraadslid dat ontslag genomen
heeft, wordt vervangen door zijn opvolger, die wordt aangewezen overeenkomstig het Lokaal
en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011, zijnde Mevrouw Sonja Van Den Bossche.
De gemeenteraad dient de geloofsbrieven van Mevrouw Sonja Van Den Bossche te
onderzoeken en indien deze worden goedgekeurd moet zij in openbare vergadering de eed
afleggen in handen van de voorzitter van gemeentevergadering.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: De gemeenteraad beslist de geloofsbrieven van mevrouw Sonja Van Den Bossche,
Liezebeekwijk 53, 1540 Herne goed te keuren.

Gemeenteraad van 22 maart 2017

Met het oog op haar aanstelling als titelvoerend lid van de gemeenteraad wordt zij
uitgenodigd om de eed als gemeenteraadslid af te leggen.
Op verzoek van de voorzitter treedt mevrouw Sonja Van Den Bossche in de vergaderzaal en
legt in uitvoering van artikel 7 §3 van het gemeentedecreet in handen van de voorzitter de
volgende eed af : „ Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen”.
Betreffende het vervullen van deze formaliteit wordt een afzonderlijke akte opgemaakt.
Artikel 2: Mevrouw Sonja Van den Bossche wordt aangesteld als effectief gemeenteraadslid
en wordt toegelaten tot deelname aan de beraadslagingen van de gemeenteraad. Zij zal het
mandaat van mevrouw Annelies Desmet voleindigen.
Artikel 3: De tabel van rangorde van de gemeenteraadsleden wordt aangepast als volgt:

RANGORDE VAN DE GEMEENTERAADSLEDEN INGEVOLGE DE
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
VAN 14 OKTOBER 2012 (*)
Rangorde Naam
Naamstemmen Gemeenteraadslid sinds
1
DE VOS Patrick
646
2/01/1995
2
DEBLANDER Thierry
274
2/01/1995
3
POELAERT Kris
3.102
3/01/2001
4
VANDENNEUCKER
875
3/01/2001
Lieven
5
RICOUR Carina
869
3/01/2001
6
DEVRIESE Marie-Louise 721
3/01/2001
7
SNOEKS Lieven
689
2/01/2007
8
DEGROOTE Kris
605
2/01/2007
9
THIEBAUT Hilde
347
2/01/2007
10
VAN DEN BROECK
566
2/01/2013
Lieven
11
DERO Sandra
523
2/01/2013
12
CORNET Jordi
433
2/01/2013
13
SCHOUKENS Michaël
391
2/01/2013
14
DEBOCK Paulette
378
2/01/2013
15
EECKHOUDT Eric
353
2/01/2013
16
VAN HENDE Vanessa
322
2/01/2013
17
VAN DEN BOSSCHE
208
22/03/2017
Sonja

Geboortedatum
23/12/1964
26/01/1966
27/03/1972
5/10/1973
11/03/1963
9/05/1943
18/01/1970
27/06/1973
14/03/1972
4/08/1967
15/03/1972
4/04/1986
19/07/1980
18/07/1958
18/12/1958
23/06/1977
07/04/1961

(*) op basis van basis van anciënniteit, en bij gelijke anciënniteit op basis van naamstemmen
zonder overdracht lijststemmen
Artikel 4: De wijziging van de samenstelling van de gemeenteraad wordt in uitvoering van
artikel 74bis van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 meegedeeld aan de Vlaamse
Regering binnen een termijn van twintig kalenderdagen door middel van het elektronisch
invullen van de gegevens, vermeld in artikel 74bis van het Gemeentedecreet van 15 juli
2005, in de mandatendatabank.
Artikel 5: Dit besluit wordt meegedeeld aan het secretariaat.
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Gemeenteraadslid Sonja Van Den Bossche vervoegt de vergadering.

Intergemeentelijke samenwerking
Beslissing houdende het bestendigen van de deelname in de Interlokale
Vereniging “Woonwinkel Pajottenland”, de goedkeuring van het
subsidiedossier 2017 – 2019 en een kennisname van de verwachte subsidies
vanuit de Vlaamse overheid en de Provincie Vlaams-Brabant.
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
“Woonproject Pajottenland ” is een samenwerking van de gemeenten Bever, Galmaarden,
Gooik, Herne, Lennik, Pepingen, vzw 3Wplus met als doel:
het verbeteren en uitbouwen van een regionale samenwerking ter ontwikkeling van
een beleidsvisie betreffende wonen;
het organiseren van woonoverleg;
het uitbouwen van een klantgerichte dienstverlening ivm wonen
het verbeteren van de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving.
Voor het realiseren van dit project werd een Interlokale Vereniging opgericht die van start
ging op 1 november 2008 en reeds 2 maal hernieuwd werd respectievelijk met ingang van 1
november 2011 en 1 november 2014, telkens met een duurtijd van 3 jaar.
De Woonwinkel behaalde tot op heden goede resultaten.
Bevoegdheid
Artikel 57 van het gemeentedecreet
Juridische gronden
 Het gemeentedecreet;
 Besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2016 houdende subsidiëring van
intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid;
 Decreet van 6 juli 2011, houdende de intergemeentelijke samenwerking;
 Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, inzonderheid op artikel
28, paragraaf 2, gewijzigd bij decreten van 19 maart 2004, 24 maart 2006, 29 juni
2007 en alle latere aanpassingen;
 Advies 4344/IV van de Raad van State, gegeven op 16 augustus 2007, met
toepassing van artikel 84, paragraaf 1, eerste lid, van de gecoördineerde wetten op
de Raad van State;
 Besluit van de gemeenteraad van 22 juni 2011 en 26 februari 2014 houdende het
bestendigen van de deelname in de Interlokale vereniging “Woonwinkel Pajottenland”
Advies en motivering
Het Pajottenland heeft ten opzichte van de rest van Vlaanderen een aantal extra
moeilijkheden op vlak van huisvesting. Een verlenging van het project is dan ook
aangewezen.
Uit de toelichting in het subsidiedossier blijkt dat de intergemeentelijke samenwerking rond
wonen een wettelijk en maatschappelijk antwoord biedt op de nood aan samenwerking op
het vlak van woonbeleid in het Pajottenland. Ze vormt ook een meerwaarde voor de
inwoners onze gemeente.
Uit het financieel plan dat opgenomen is in het subsidiedossier blijkt dat het project financieel
haalbaar is op voorwaarde dat de deelnemende gemeenten voldoen aan de gevraagde
engagementen.
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Het project wordt uitgevoerd met het oog op de realisatie, in elk van de deelnemende
gemeenten, van elk van de volgende doelstellingen:
1° zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod;
2° werken aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving;
3° informeren, adviseren en begeleiden van inwoners met woonvragen;
4° ondersteunen van de lokale private huurmarkt.
Bij de uitvoering van het project wordt, voor elk van de doelstellingen, bijzondere aandacht
besteed aan de meest woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om:
- in te stemmen met de deelname van de Interlokale vereniging “Woonwinkel Pajottenland”
- in te stemmen met de nieuwe statuten en de nieuwe samenwerkingsovereenkomst
- in te stemmen met het hernieuwen van een subsidieaanvraag voor de woonwinkel
Pajottenland

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1.- De gemeente wenst deel uit te maken van de Interlokale Vereniging “Woonwinkel
Pajottenland”, waarvan de samenstelling ongewijzigd is ten opzichte van de huidige
samenstelling.
Artikel 2.- De gemeente keurt de nieuwe statuten en de nieuwe
samenwerkingsovereenkomst goed van de Interlokale vereniging “Woonwinkel
Pajottenland”, dewelke in werking treedt op 1 november 2017.
Artikel 3.- De gemeente keurt het in bijlage bijgevoegde subsidiedossier integraal goed.
Artikel 4.- De gemeente neemt kennis van de voorlopige begroting, de mogelijke subsidies
vanuit Vlaanderen en de Provincie Vlaams-Brabant en voorziet de nodige kredieten in de
begrotingsjaren 2018 en 2019 voor de gemeentelijke bijdragen verbonden aan de werking
van de Interlokale Vereniging “Woonwinkel Pajottenland”. Dit ter verwezenlijking van de
gestelde woonbeleidsdoelstellingen en eventueel aangepast door een begrotingswijziging.
Artikel 5.- Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform 252 van het
gemeentedecreet.
Artikel 6.- Dit besluit wordt meegedeeld aan de Woonwinkel.
Politie en veiligheid
Project Certificaat Inbraak Veilig - Oproep tot deelname
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De provincie Vlaams-Brabant wordt al jaren geconfronteerd met te veel woninginbraken
mede doordat er nog steeds te weinig aandacht besteed wordt aan inbraakwerend materiaal
waardoor veel woningen onvoldoende beveiligd zijn.
In Nederland is het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) opgestart in de jaren '90. Om het
keurmerk te krijgen moet een huis voldoen aan een aantal inbraakpreventieve eisen. Ook
geldt er in Nederland een Nederlands Bouwbesluit. Beiden werpen hun vruchten af.
In Vlaanderen zijn dergelijke inbraakwerende normen niet verplicht. Het is wel mogelijk om
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via een gemeentelijke politieverordening inbraakpreventieve maatregelen te voorzien.
Er wordt in ons land ook gepleit voor een politiekeurmerk veilig wonen. Tot op heden is er op
federaal niveau nog geen concreet initiatief over genomen.
Daarom heeft de Provinciegouverneur Lodewijk De Witte heeft een "Certificaat Inbraak
Veilig" uitgewerkt.
Het project "Certificaat Inbraak Veilig" werd goedgekeurd door de provinciale commissie
criminaliteitspreventie, door het provinciaal veiligheidsoverleg en afgesproken met de lokale
en federale politie. Het project kan gekoppeld worden aan preventieve initiatieven (bvb
inbraakpremie).
De doelstellingen en meerwaarde van het Certificaat zijn:
o aantal diefstallen in woningen doen dalen en de buurt veiliger maken
o veiligheidsgevoel verhogen door het uitreiken van het Certificaat "Inbraak
Veilig" naar analogie met het politiekeurmerk van Nederland
o inwoners sensibiliseren tot aanvraag diefstalpreventief advies en aanzetten tot
het uitvoeren van het advies
o van bij de start van een nieuw of verbouwing inzetten op inbraakpreventie
o motiveren en sensibiliseren van professionele partners tot het gebruik van
inbraakvertragend materiaal
o inbrekers ontraden door het Certificaat "Inbraak Veilig"

Het certificaat is officieel gelanceerd op 13 februari in Tienen en op 15 februari in Dilbeek en
het Provinciaal Charter "Veiliger Wonen met het Certificaat Inbraak Veilig" werd
ondertekend. Elke partner van de veiligheidsketen neemt hierin engagementen op van
preventie tot repressie.
De gemeenten kunnen zich achter het project scharen door:
 het lokaal charter veiliger wonen met certificaat inbrak veilig te laten ondertekenen
door de burgemeester
 een gemeentelijke politieverordening technopreventie maatregelen tegen inbraak
vast te stellen
Bevoegdheid
Artikel 43 van het gemeentedecreet
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om akte te nemen van het project en van de
bijgevoegde documenten en de ondertekening van het lokaal charter te ondersteunen.
Het vaststellen van een gemeentelijke politieverordening technopreventie maatregelen wordt
nog nader onderzocht.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: De gemeenteraad neemt akte van het schrijven van Lodewijk De Witte,
provinciegouverneur, in verband met het project "Certificaat Inbraak Veilig".
Artikel 2: De gemeenteraad ondersteunt de ondertekening door de burgemeester van het
lokale charter.
Artikel 3: Dit besluit wordt meegedeeld aan het secretariaat.
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Aanvullend reglement betreffende de Oude Stationsstraat
De gemeenteraad,
Advies en motivering
De gemeenteraad
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk
besluit van 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare
weg;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens
worden bepaald;
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen
op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de
verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 22 februari 2012, waarbij het gemeentelijk
mobiliteitsplan definitief werd vastgesteld;
Overwegende dat de Oude Stationsstraat in het gemeentelijk mobiliteitsplan gecategoriseerd
is als een lokale weg type 3 of erftoegangsweg, gelegen in
het verblijfsgebied, subtype woonstraat;
Overwegende dat het alignement van de Oude Stationsstraat gekenmerkt wordt door een
scherpe horizontale boog met kleine zichtafstand;
Overwegende dat een maximaal toegelaten snelheid van 30 km/uur wenselijk is voor een
veilige afwikkeling van het verkeer;
Overwegende dat het invoeren van eenrichtingsverkeer voor gemotoriseerd verkeer
wenselijk is voor een veilige afwikkeling van het verkeer;
Overwegende dat het toelaten van tweerichtingsverkeer voor fietsers de routekeuzevrijheid
voor fietsers maximaliseert en op een veilige wijze kan
geschieden;
Overwegende dat het aanvullend reglement enkel gemeentewegen betreft.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: Op de Oude Stationsstraat vanaf het kruispunt met de Stationsstraat en de
Hernekouter in de richting van het kruispunt met de Stationsstraat wordt volgende maatregel
ingevoerd:
 verboden rijrichting voor iedere bestuurder;
 de maatregel geldt niet voor fietsers.
In de tegenovergestelde richting wordt volgende maatregel ingevoerd:
 toegelaten rijrichting op de openbare weg met eenrichtingsverkeer;
 fietsers mogen in beide richtingen rijden.
Dit wordt gesignaleerd door:
 verkeersborden C1
 de verkeersborden worden aangevuld met onderborden M2
 verkeersborden F19
 de verkeersborden worden aangevuld met onderborden M4
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Artikel 2: Op de Oude Stationsstraat van het kruispunt met de Stationsstraat en de
Hernekouter tot het kruispunt met de Stationsstraat in beide richtingen wordt volgende
maatregel ingevoerd:
 het is verboden voor bestuurders sneller te rijden dan 30 km per uur.
Dit wordt gesignaleerd door:
 verkeersborden C43
Artikel 3: Volgende aanvullende reglementen worden opgeheven:
 alle voorgaande aanvullende verkeersreglementen met betrekking tot de Oude
Stationsstraat.
Artikel 4: Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling
Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid.

Schriftelijke en mondelinge vragen
Schriftelijke en mondelinge vragen

Er zijn geen mondelingen en schriftelijke vragen.

Namens de gemeenteraad

Ann Naert
gemeentesecretaris

Kris Poelaert
voorzitter van de gemeenteraad

