Gemeenteraad van 26 april 2017
PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE 1540 HERNE

Vergadering van 26 april 2017

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, Lieven Vandenbroeck, Sandra Dero, Jordi Cornet, Michaël Schoukens,
Paulette Debock, Eric Eeckhoudt, Vanessa Van Hende, gemeenteraadsleden
Ann Naert, gemeentesecretaris
Verontschuldigd: Hilde Thiebaut, Sonja Van De Bossche, gemeenteraadsleden
Openbaar
Algemeen bestuur en interne organisatie
1. 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 maart 2017.
Bevoegdheid
Artikel 33 van het gemeentedecreet
Juridische gronden
Ontwerpnotulen van 22 maart 2017
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de notulen, zoals voorgelegd door de
gemeentesecretaris, goed te keuren.

Besluit: Met 13 stemmen voor en 2 onthoudingen (Kris Degroote, Thierry Deblander)
Artikel 1 : De notulen van 22 maart 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.
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2. Jaarlijkse rapportering klachtenbehandelingssysteem - Kennisgeving
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De gemeenteraad keurde in vergadering van 27 maart 2013 het reglement met betrekking tot
het klachtenbehandelingsysteem goed.
Artikel 5 van het reglement bepaalt dat er van de behandelde klachten jaarlijks een verslag
wordt opgemaakt en aan de gemeenteraad gerapporteerd.
Bevoegdheid
Artikel 5 van het reglement klachtenbehandeling
Juridische gronden
Artikel 197 van het gemeentedecreet
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om akte te nemen van het verslag.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: De gemeenteraad neemt kennis van de rapportering van het
klachtenbehandelingsysteem.
Artikel 2: Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 251 van het
gemeentedecreet

3. Informatieveiligheidsbeleid - goedkeuring
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Om een voldoende niveau van informatieveiligheid te kunnen garanderen dient elk openbaar
bestuur te beschikken over een ICT-veiligheidsconsulent en een jaarlijks geactualiseerd
informatieveiligheidsplan.
Voorafgaandelijk dient het bestuur het beleid inzake informatieveiligheid vast te stellen. In dit
document worden de beleidsdoelstellingen inzake informatiebeveiliging vastgelegd. Met dit
document kan de gemeente verdere in- en aanvulling geven aan haar beleid, o.m via het
jaarlijks geactualiseerd ICTveiligheidsplan.
Het beleid inzake informatieveiligheid werd opgesteld door Yvan Gielens,
informatieveiligheidsconsulent voor onze gemeente en goedgekeurd door het college in
vergadering van 5 april 2017.
Bevoegdheid
Artikel 42 van het gemeentedecreet
Juridische gronden
Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van
de verwerking van persoonsgegevens (kortweg: privacywet)
Decreet van 18 juli 2008 betreffende elektronisch bestuurlijk gegevensverkeer
(kortweg:eGovdecreet)
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Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 juli
2008betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de veiligheidsconsulenten, vermeld in artikel 9
van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke
gegevensverkeer
Decreet betreffende de openbaarheid van bestuur
Decreet houdende de oprichting en organisatie van een Vlaamse dienstenintegrator van 13
juli 2012
Koninklijk Besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de Wet van 8 december 1992 tot
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van
persoonsgegevens
Besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende de veiligheidsconsulenten,
vermeld in artikel 9 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische
bestuurlijke gegevensverkeer
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 5 april 2017 houdende de
vaststelling van het informatieveiligheidsbeleid
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om het beleidsplan goed te keuren volgens de
bijgevoegde tekst.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: De gemeenteraad keurt het informatieveiligheidsbeleidsplan goed volgens de
bijgevoegde tekst.
Artikel 2: Dit besluit wordt meegedeeld aan het secretariaat.
Financiën
4. Budgetwijziging 2017-01
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De gemeenteraad keurde in vergadering van 21/12/2016 de meerjarenplanaanpassing 20142019 en budget 2017 goed.
Het college keurde in de zitting van 05/04/2017 het voorontwerp van budgetwijziging 201701 goed.
Bevoegdheid
titel IV van het gemeentedecreet - artikel 154§2
Juridische gronden
titel IV van het gemeentedecreet
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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.
Omzendbrief BB 2016/2 van betreffende de meerjarenplannen 2014-2019 en budgetten
2017.
Externe adviezen
Gunstig advies managementteam dd 03/04/2017
Advies en motivering
Gezien de wijziging in uitgaven in het lopend boekjaar (naar aanleiding van nieuwe
ontwikkelingen) 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
Schema BW 2 Indien gewijzigd
investeringsenveloppe
Wijziging van de transactiekredieten Schema BW 3 Indien gewijzigd
voor investeringsverrichtingen
Wijziging van het liquiditeitenbudget Schema BW 4 Indien gewijzigd
Het budget 2017 wordt, na budgetwijziging, vastgesteld als volgt:
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
Exploitatie
7.628.447,90
8.220.664,48
592.216,58
Investering
1777.885,00
383.725,00
-1.394.160,00
Liquiditeiten
666.632,53
161.669,36
-504.963,17
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de voorgestelde budgetwijziging 2017-01 goed te
keuren.
Financieel advies en visum
De financiële nota 2017 blijft na de aanpassingen in evenwicht. De autofinancieringsmarge
blijft positief in 2019.
Besluit: Met 14 stemmen voor en 1 onthouding (Thierry Deblander)
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Artikel 1: De gemeenteraad keurt de budgetwijziging 2017-01 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.
5. Meerjarenplan 2014-2019 – aanpassing 5
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Naar aanleiding van de geplande budgettaire wijzigingen in 2017 dient het meerjarenplan
aangepast te worden.
Bevoegdheid
Artikel 42, 43 en art 57 van het gemeentedecreet.
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.
Omzendbrief BB 2016/2 van betreffende de meerjarenplannen 2014-2019 en budgetten
2017.
Externe adviezen
Gunstig advies managementteam dd 03/04/2017
Advies en motivering
Het meerjarenplan bevat de beleidskeuzes van het bestuur voor de periode 2014-2019.
De beleidsdoelstellingen opgenomen in de strategische nota van het meerjarenplan 20142019 blijven ongewijzigd. Aan de lange termijn beleidskeuzes worden dus geen wijzigingen
doorgevoerd.
De financiële nota, die bestaat uit het financiële doelstellingenplan (M1) en de staat van het
financiële evenwicht (M2), moet wel worden gewijzigd. Deze nota werd aangepast met
geactualiseerde ramingen en aan de budgetwijziging(en) 2016.
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Het ontwerp van het aangepast meerjarenplan wordt veertien dagen vóór de vergadering
aan ieder lid van de gemeenteraad bezorgd.
De gemeenteraad dient te stemmen over het meerjarenplan in zijn geheel. Elk
gemeenteraadslid kan echter de afzonderlijke stemming eisen over een of meer onderdelen
van het meerjarenplan 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 meerjarenplanaanpassing goed te keuren.
Besluit: Met 14 stemmen voor en 1 onthouding (Thierry Deblander)
Artikel 1. De aanpassing 5 van het meerjarenplan 2014 – 2019 wordt goedgekeurd.
Artikel 2. Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de provinciegouverneur.
Artikel 3. De gegevens van de beleidsrapporten zullen digitaal gerapporteerd worden aan de
Vlaamse overheid.
Artikel 4. Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.
Intergemeentelijke samenwerking
6. Intercommunale Haviland - Statutaire gewone algemene vergadering van 21
juni 2017 - 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 21 juni 2017 organiseert de intercommunale Haviland haar statutaire gewone algemene
vergadering.
De agenda omvat volgende punten :
1. notulen van de buitengewone algemene vergadering van 26 april 2017: goedkeuring
2. verslag der activiteiten van het afgelopen boekjaar 2016;
3. jaarrekening 2016 met balans, resultatenrekening, sociale balans per 31.12.2016, het
voorstel van bestemming van het resultaat en toelichting: goedkeuring (art. 44);
4. verslag van de raad van bestuur: goedkeuring (art. 40)
5. verslag van de commissaris over het 51ste maatschappelijke dienstjaar: goedkeuring (art.
40);
6. bestuur: kwijting aan bestuurders,
commissaris (art. 40);
7. vaststelling resultaatsbestemming (art. 45);
8. vaststelling bijdrage vanwege de houders van A- en B-aandelen in de werkingskosten (art.
15);
9. Varia.
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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 21 juni
2017 goed te keuren. Tevens dienen de vertegenwoordigers van onze gemeente
gemandateerd te worden om de agendapunten van de statutaire gewone algemene
vergadering van Haviland Intercommunale goed te keuren.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 : De agendapunten van de statutaire gewone algemene vergadering van Haviland
Intercommunale dd. 21 juni 2017 worden goedgekeurd.
Artikel 2 : De vertegenwoordiger van de gemeente Herne is gemandateerd om de
agendapunten van de statutaire gewone algemene vergadering van Haviland
Intercommunale dd. 21 juni 2017 goed te keuren.
Artikel 3 : Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit
besluit.
Artikel 4 : Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.

7. Infrax West - Algemene vergadering van 6 juni 2017 - Goedkeuring agenda +
bepalen mandaat van de afgevaardigde en de plaatsvervanger
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De gemeente Herne is deelnemer van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Infrax
West.
Op 23 februari 2017 ontving ons bestuur een aangetekende oproepingsbrief met de agenda
van de algemene vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Infrax West
van 6 juni 2017 die de volgende agendapunten bevat :
1. Verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering
2. Balans en resultatenrekening 2016
3. Verslag van de commissaris aan de Algemene Vergadering
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
5. Statutenwijziging
6. Statutaire benoemingen en verlenging van het mandaat van de commissaris
7. Kennisgeving (onder voorbehoud)
8. Statutaire mededelingen (onder voorbehoud)
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Bevoegdheid
Artikel 57 van het gemeentedecreet
Juridische gronden
Omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet van
6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
Omzendbrief BA 2003/09 betreffende de toepassing van artikel 11 van het decreet van 6 juli
2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
Artikel 33 van de statuten van Infrax West
Advies en motivering
Artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene
vergadering. Tevens dienen ook de agendapunten van de algemene vergadering van 6 juni
2017 goedgekeurd te worden.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 : De agendapunten van de algemene vergadering van Infrax West van 6 juni 2017,
zoals opgenomen in de uitnodiging van 23 februari 2017, worden op basis van de bekomen
toelichting goedgekeurd.
Artikel 2 : Aan de effectieve volmachtdrager en in voorkomend geval de plaatsvervangende
volmachtdrager wordt mandaat verleend om op de algemene vergadering van 6 juni 2017 te
handelen en te beslissen conform de beslissingen van de gemeenteraad.
Artikel 3 : Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van
de hierbij genomen beslissingen en deze over te maken aan de toezichthoudende overheid
en er kennis van te geven aan Infrax West.

8. PBE - Jaarvergadering van 19 mei 2017 - Goedkeuring van de agenda en de
bepaling van het mandaat
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De gemeente Herne is bij PBE aangesloten. Ons bestuur kreeg reeds een aangetekende
brief op 17 februari 2017, waarbij het voorstel tot statutenwijziging werd toegezonden.
Op 19 mei 2017 organiseert PBE haar jaarvergadering.
De agenda omvat volgende punten :
1. Verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering
2. Balans en resultatenrekening 2016
3. Verslag van commissaris aan de Algemene Vergadering
4. Kwijting aan bestuurders en de commissaris
5. Statutenwijziging
6. Statutaire benoemingen
7. Kennisgeving (onder voorbehoud)
8. Statutaire mededelingen (onder voorbehoud)
De afgevaardigden werden eerder aangeduid voor de volledige legislatuur. De bepaling van
het mandaat moet voor iedere algemene vergadering worden herhaald.
Bevoegdheid
Artikel 42 van het gemeentedecreet
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Juridische gronden
Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de agendapunten van de vergadering van 19 mei
2017 goed te keuren. Tevens dienen de vertegenwoordigers van onze gemeente
gemandateerd te worden om de agendapunten van de jaarvergadering van PBE goed te
keuren.

Besluit : Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 : De agendapunten van de jaarvergadering van PBE worden goedgekeurd.
Artikel 2 : De vertegenwoordiger van de gemeente Herne is gemandateerd om de
agendapunten van de jaarvergadering van PBE van 19 mei 2017 goed te keuren.
Artikel 3 : Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gelast met de uitvoering van
dit besluit.
Artikel 4 : Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.

9. CREADIV - Algemene Vergadering van 9 juni 2017 - Goedkeuring van de
agenda en de bepaling van het mandaat
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De gemeente Herne is vennoot van Creadiv NV.
Op 9 juni 2017 organiseert CREADIV NV haar algemene vergadering.
De agenda omvat volgende punten :
1. Jaarrekening 2016
- Bespreking van het verslag van de raad van bestuur
- Bespreking van het verslag van de commissaris
- Goedkeuring van de jaarrekening en de bestemming van het resultaat
2. Kwijting aan de bestuurders
3. Kwijting aan de commissaris-revisor
4. Statutaire benoemingen (onder voorbehoud)
5. Rondvraag
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
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de agendapunten van de vergadering van 9 juni 2017
goed te keuren. Tevens dienen de vertegenwoordigers van onze gemeente gemandateerd te
worden om de agendapunten van de algemene vergadering van CREADIV goed te keuren.
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Besluit : Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 : De agendapunten van de algemene vergadering van CREADIV NV dd. 9 juni
2017, zoals opgenomen in de uitnodiging van 31 maart 2017, worden op basis van de
bekomen documenten goedgekeurd.
Artikel 2 : Aan de effectieve volmachtdrager en in voorkomend geval de plaatsvervangende
volmachtdrager wordt mandaat verleend om op de algemene vergadering van CREADIV NV
van 9 juni 2017 te handelen en te beslissen conform de beslissingen van deze
gemeenteraad.
Artikel 3 : Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van
de hierbij genomen beslissingen en deze over te maken aan de toezichthoudende overheid
en er kennis van te geven aan CREADIV NV, ter attentie van de heer Paul Bouwens,
Diestesteenweg 126 te 3210 Lubbeek.
Artikel 4 : Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.

10. Intergas -Jaarvergadering van 9 juni 2017 - Goedkeuring van de agenda en
de bepaling van het mandaat
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De gemeente Herne is aangesloten bij de opdrachthoudende verenging Intergas.
Op 9 juni 2017 organiseert Intergas haar jaarvergadering.
De agenda omvat volgende punten :
1. Verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering
2. Balans en resultatenrekening 2016
3. Verslag van commissaris aan de Algemene Vergadering
4. Kwijting aan bestuurders en de commissaris
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
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de agendapunten van de vergadering van 9 juni 2017
goed te keuren. Tevens dienen de vertegenwoordigers van onze gemeente gemandateerd te
worden om de agendapunten van de algemene vergadering van Intergas goed te keuren.

Besluit : Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 :De punten vermeld op de agenda van de jaarvergadering van 9 juni 2017 goed te
keuren en de aangestelde volmachtdragers te mandateren om op de laatstgenoemde
jaarvergadering te handelen en te beslissen overeenkomstig de onderhavige beslissing van
de gemeenteraad.
Artikel 2 : Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van
de hierbij genomen beslissing en deze over te maken aan de toezichthoudende overheid en
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er kennis van te geven aan Intergas, tav de heer Paul Bouwens, Diestsesteenweg 126 te
3210 Lubbeek.
Artikel 4 : Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.

11. Riobra - Jaarvergadering van 23 juni 2017 - Goedkeuring van de agenda en
de bepaling van het mandaat
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De gemeente Herne is aangesloten bij de opdrachthoudende vereniging Riobra.
Op 23 juni 2017 organiseert Riobra haar jaarvergadering.
De agenda omvat volgende punten :
1. Verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering
2. Balans en resultatenrekening 2016
3. Verslag van de commissaris aan de Algemene Vergadering
4. Kwijting aan bestuurders en de commissaris
5. Statutaire benoemingen
- verlenging van het mandaat van de commissaris Ernst & Young
- ontslagen en benoemingen (onder voorbehoud
6. Kennisgeving (onder voorbehoud)
7. Statutaire mededelingen (onder voorbehoud)
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
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de agendapunten van de vergadering van 23 juni
2017 goed te keuren. Tevens dienen de vertegenwoordigers van onze gemeente
gemandateerd te worden om de agendapunten van de jaarvergadering van Riobra goed te
keuren.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 : De agendapunten van de jaarvergadering van Riobra dd. 12 juni 2017, zoals
opgenomen in de uitnodiging van 3 april 2017, worden op basis van de bekomen
documenten goedgekeurd.
Artikel 2 : Aan de effectieve volmachtdrager en in voorkomend geval de plaatsvervangende
volmachtdrager wordt mandaat verleend om op de jaarvergadering van Riobra van 23 juni
2017 te handelen en te beslissen conform de beslissingen van deze gemeenteraad.
Artikel 3 : Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van
de hierbij genomen beslissingen en deze over te maken aan de toezichthoudende overheid
en er kennis van te geven aan Riobra, Oude Baan 148 te 3210 Lubbeek.
Artikel 4 : Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.
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Politie en veiligheid
12. Aanvullend reglement betreffende de Kerkstraat
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;
Overwegende dat de Kerkstraat in het mobiliteitsplan van gemeente Herne is
gecategoriseerd als een lokale weg type III - erftoegangsweg gelegen in het
verblijfsgebied;
Overwegende dat de rijbaan onvoldoende breed is om tweerichtingsverkeer voor
gemotoriseerde voertuigen toe te staan;
Overwegende dat de Kerkstraat als een slimme doorsteek kan fungeren voor fietsers, onder
meer in het kader van woon-schoolverkeer;
Overwegende dat in de Kerkstraat een kerk is gelegen, plaats waar erediensten
plaatsvinden;
Overwegende dat de kerk bezocht wordt door personen met een handicap;
Overwegende dat het noodzakelijk is de nodige verkeersmaatregelen te treffen voor het
veilig en vlot verloop van het verkeer;
Overwegende dat het aanvullend reglement enkel gemeentewegen betreft.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: Op de Kerkstraat van het kruispunt met de Kapellestraat tot het kruispunt met het
Centrum in de richting van het Centrum geldt:
 verboden rijrichting voor iedere bestuurder;
 de maatregel geldt niet voor fietsers.
In de tegenovergestelde richting geldt:
 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 Kerkstraat ter hoogte van een van de parkeerplaatsen tegenover het
kerkgebouw geldt:
 het parkeren is toegelaten;
 het parkeren is voorbehouden voor volgende categorie van voertuigen:
ceremoniewagens.
Dit wordt gesignaleerd door:
 verkeersborden E9a
 de verkeersborden worden aangevuld met onderborden Type VIId
Artikel 3: Op de Kerkstraat, ter hoogte van de parkeerplaatsen tegenover het kerkgebouw
wordt op een parkeerplaats volgende maatregel ingevoerd:
 Het parkeren is toegelaten;
 Het parkeren is voorbehouden voor de voertuigen die gebruikt worden door personen
met een handicap.
Dit wordt gesignaleerd door:
 De verkeersborden E9a
 De verkeersborden worden aangevuld met onderborden type VIId
Artikel 4: Volgende aanvullende reglementen worden opgeheven:
 Alle voorgaande aanvullende verkeersreglementen met betrekking tot de Kerkstraat,
met uitzondering van gebiedsdekkende aanvullende reglementen waarin de
Kerkstraat is opgenomen.
Artikel 5: Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling
Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid.
Vrije tijd
13. Huishoudelijk reglement jeugdraad Herne - aanpassingen
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Bij besluit van de gemeenteraad van 22 februari 2017 werden de aanpassingen aan de
statuten van de jeugdraad goedgekeurd. Gezien de statuten aangepast werden, werd ook
het huishoudelijk reglement aangepast. Een versie van het vroegere huishoudelijk reglement
met aanduiding van de wijzigingen wordt als bijlage ter beschikking gesteld via de e-notulen.
Bevoegdheid
artikel 43 van het gemeentedecreet
artikel 200 van het gemeentedecreet
Juridische gronden
 Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 25 januari 2017
 Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 29 maart 2017
Externe adviezen
 Advies van de jeugdraad d.d. 17 december 2016
 Advies van de jeugdraad d.d. 4 februari 2017
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om het aangepaste huishoudelijk reglement van de
jeugdraad goed te keuren.
13

Gemeenteraad van 26 april 2017

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: De gemeenteraad keurt de aanpassingen aan het huishoudelijk reglement goed
zoals hierna vermeld:
HUISHOUDELIJK REGLEMENT JEUGDRAAD HERNE
Het huishoudelijk reglement geeft een beschrijving van de dagelijkse werking van de
jeugdraad. Het regelt de interne kant van de zaak, bepaalt het verloop van de vergaderingen,
interne procedures en gewoontes.
SAMENSTELLING VAN ALGEMENE VERGADERING EN DAGELIJKS BESTUUR
Artikel 1
1. Jaarlijks jaar wordt de Algemene Vergadering van de Jeugdraad Herne in het begin
van het werkjaar opnieuw samengesteld.
2. In het betrokken jaar wordt op de jeugddienst een lijst aangelegd met de
stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde kandidaten. Er wordt onderscheid gemaakt
tussen:
- afgevaardigden van jeugdverenigingen en socio-culturele jongerenverenigingen. Elke
jeugdorganisatie heeft recht op twee afgevaardigde stemgerechtigde leden en 2
plaatsvervangende leden.
Plaatsvervangende leden zijn pas stemgerechtigd bij afwezigheid van de stemgerechtigde
afgevaardigden van de vereniging.
- elke geïnteresseerde jongere die geen lid is van een erkende jeugdorganisatie kan zich
bij de gemeentelijke jeugddienst melden als kandidaat – stemgerechtigd lid.
Deze namen moeten bij de gemeentelijke jeugddienst bekend zijn voor de eerste Algemene
vergadering van het nieuwe werkjaar.
ARTIKEL 2
Aan het mandaat van de stemgerechtigde leden kan een einde gesteld worden door:
a) het verstrijken van de termijn van het mandaat;
b) de intrekking van hun opdracht door de organisatie, vereniging of instelling die zij
vertegenwoordigen.
c) Door het ontslag van de betrokkene zelf uit de jeugdraad of de organisatie. Dit ontslag
moet schriftelijk meegedeeld worden door de betrokkene. De organisatie kan een ander lid
aanduiden.

ARTIKEL 3
De leden van het Dagelijks Bestuur worden door de Algemene vergadering verkozen met
gewone meerderheid van stemmen, bij geheime stemming.
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VERLOOP VAN DE ALGEMENE VERGADERING (AV)
ARTIKEL 4
1. De AV komt minstens vijf keer per werkjaar samen.
2. De stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde leden worden schriftelijk uitgenodigd tot
de Algemene Vergadering.
3. De uitnodiging vermeldt de agenda en wordt minstens 7 dagen voor de vergadering
verzonden.
4. Elk voorstel dat schriftelijk aan de voorzitter werd meegedeeld, minstens zeven
dagen voor de vergadering, moet aan de agenda van de Algemene Vergadering
worden toegevoegd.
5. Het niet opnemen van een voorstel op de agenda wordt door het Dagelijks Bestuur
gemotiveerd op de Algemene Vergadering en schriftelijk aan de indieners er van.
6. Elke vergadering begint met de goedkeuring van het verslag van de vorige
vergadering.
7. Van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt, dat na goedkeuring door de
voorzitter wordt verstuurd naar alle leden en dit ten laatste met de uitnodiging van de
volgende Algemene Vergadering. Het secretariaat wordt waargenomen door een
ambtenaar die door het College van Burgemeester en Schepenen is aangeduid voor
het bijwonen van de vergadering.
VERLOOP VAN HET DAGELIJKS BESTUUR (DB)
ARTIKEL 5
1. Het dagelijks bestuur komt minstens vijf maal per werkjaar samen.
2. Indien één vierde van de leden van het dagelijks bestuur een Algemene Vergadering
vraagt, moet deze worden bijeen gebracht.
3. Van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt, dat na goedkeuring door de
voorzitter wordt verstuurd naar alle leden en dit ten laatste met de uitnodiging van de
volgende Algemene Vergadering. Het secretariaat wordt waargenomen door een
ambtenaar die door het College van Burgemeester en Schepenen is aangeduid voor
het bijwonen van de vergadering.
4. De uitnodiging vermeldt de agenda en wordt minstens 7 dagen voor de vergadering
verzonden.
5. Elke vergadering begint met de goedkeuring van het verslag van de vorige
vergadering.
6. Het dagelijks bestuur verloopt enkel geldig wanneer minstens de helft van de
stemgerechtigde leden aanwezig is.
7. Het dagelijks bestuur coördineert de werking van de jeugdraad en voert de
beslissingen uit van de Algemene Vergadering en van het College van Burgemeester
en Schepenen.
8. Bij hoogdringendheid kan het dagelijks bestuur een advies per mail verstrekken aan
het College van Burgemeester en Schepenen. Deze adviezen worden op de
volgende vergadering bekrachtigd.

ONDERSTEUNING DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
ARTIKEL 6
Het college van Burgemeester en Schepenen zal de JR-Herne ondersteunen door:
Op de gemeentelijke begroting jaarlijks een budget te voorzien voor de werking en
programmatie.
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Administratieve en logistieke steun te verlenen.
Een ambtenaar ter beschikking te stellen voor het bijwonen van de vergaderingen en
het secretariaatswerk waar te nemen.
Het ter beschikking stellen van een vergaderlokaal voor de samenkomsten van de JRHerne.
INTERNE STRUCTUUR JEUGDRAAD HERNE
ARTIKEL 7
De voorzitter: bereidt de vergaderingen voor en zit het Dagelijks Bestuur en de Algemene
vergadering voor.
De ondervoorzitter: neemt de taak van de voorzitter over bij diens afwezigheid
De secretaris: staat in voor het administratieve werk. Hij/zij volgt de uitvoering van de taken
op die onder de leden van de Algemene Vergadering worden verdeeld. De secretaris
ondertekent samen met de voorzitter de officiële documenten die uitgaan van de jeugdraad
Herne.
Werkgroepen: De werking van de jeugdraad Herne kan ondersteund worden door vorming
van werkgroepen. Deze werkgroepen worden voorgesteld door het Dagelijks Bestuur en
bekrachtigd door de Algemene Vergadering.
BEPALINGEN BETREFFENDE HET GELDIG STEMMEN EN VERGADEREN
ARTIKEL 8
De Algemene Vergadering kan slechts geldig vergaderen indien minstens de helft van de
stemgerechtigde leden aanwezig is. Wanneer dit aantal niet wordt bereikt, wordt binnen de
14 dagen een buitengewone Algemene Vergadering samengeroepen met dezelfde agenda,
welke geldig beslist met gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal
aanwezigen.
ARTIKEL 9
Beslissingen van de Algemene Vergadering worden genomen bij gewone meerderheid van
stemmen. Met onthoudingen wordt geen rekening gehouden voor het bepalen van het
quorum inzake gewone meerderheid.
Gewone meerderheid geldt niet voor wijziging van statuten, uitsluiting van leden of
ontbinding van de jeugdraad.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend. Indien deze staking van
stemmen zich voordoet bij een geheime stemming, volgt een herstemming. Bij een nieuwe
staking van stemmen wordt de stemming verwezen naar de volgende buitengewone
Algemene Vergadering, en dit binnen de 14 dagen.
ARTIKEL 10
Er kan enkel gestemd worden over onderwerpen die op de verzonden agenda staan.
ARTIKEL 11
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De stemming is geheim telkens als het om personen gaat.
BEPALINGEN BETREFFENDE HET WIJZIGEN VAN STATUTEN, UITSLUITING VAN
LEDEN OF ONTBINDING VAN DE JEUGDRAAD
ARTIKEL 12
De Algemene Vergadering kan pas geldig stemmen over de wijziging van statuten, uitsluiting
van leden of ontbinding van de jeugdraad bij een twee derden aanwezigheid van de
stemgerechtigde leden en op voorwaarde dat dit agendapunt vermeld stond in de
uitnodiging.
Wordt aan deze vereiste niet voldaan, dan kan binnen de termijn van 14 dagen een
buitengewone Algemene Vergadering worden bijeengeroepen die geldig stemt, ongeacht het
aantal stemgerechtigden.
ARTIKEL 13
De uitsluiting van een vereniging kan slechts door de Algemene Vergadering en met een
tweederde meerderheid worden uitgesproken.
Een vereniging kan uitgesloten worden omwille van volgende redenen:
a) het niet respecteren van de universele verklaring van de rechten van het kind
b) het driemaal achtereenvolgens afwezig blijven van alle afgevaardigden van een
vereniging op de Algemene Vergadering van de Jeugdraad
c) het niet voldoen aan de statuten en/of de erkenningvoorwaarden voor gemeentelijke
jeugdraadinitiatieven
Artikel 2: Deze beslissing wordt opgenomen op de overzichtslijst conform art. 252 van het
gemeentedecreet

Schriftelijke en mondelinge vragen
14. Schriftelijke en mondelinge vragen
Raadslid Thierry Deblander stelt volgende vraag : “Welke richting gaat het nu uit met het
dossier van de windmolens. Wat is nu het standpunt van de gemeente in dit dossier? Ik word
immers constant geconfronteerd met vragen naar het standpunt van de gemeente en dat kon
toch niet de bedoeling kan zijn".
Schepen Lieven Vandenneucker antwoordt het volgende : “ We hebben in eerste instantie
samen gezeten met de milieuraad. De MAR heeft een voorwaardelijk gunstig advies
gegeven. Het college van burgemeester en schepenen daarentegen gaf een negatief advies
maar nam wel een beslissing om mee te werken aan strategisch onderzoek. De adviezen
van de twee organen liggen dus niet ver uit elkaar.
De burgemeester voegt hier aan toe : “Ik verwijs naar het overleg met de politieke fracties
waarin werd gesteld dat de voorgestelde inplanting niet OK was. Daar was een consensus
over. Ondertussen is er wat veranderd in die zin dat Eoly zijn project wil herzien op
voorwaarde dat er een engagement is vanuit de gemeente. Dit werd bevestigd in een
schrijven van Eoly.
Wat er nu zal gebeuren is dat het actiecomité uitgenodigd wordt om te zien of zij bereid zijn
mee rond te tafel te zitten.
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Wij hebben een verantwoordelijkheid te dragen om iets te doen voor het milieu, maar we
willen dat doen met zoveel mogelijk draagvlak én ook zeker met een menselijk gelaat. Hierbij
moet je rekening houden met de mensen die er het meest mee geconfronteerd worden. Ook
de klimaatactiewerkgroep wordt hierin betrokken.
Het dossier loopt nog, dit wil zeggen dat er nog steeds geen intrekking is gebeurd van het
dossier. Die stap willen we zetten met jullie indien dit kan.”
Raadslid Deblander meldt dat dit de bedoeling is van zijn vraag: collectief een eenduidig
standpunt vertolken ipv steeds te antwoorden op de talloze vragen en de verschillende
signalen die worden gegeven.
De burgemeester antwoordt dat hij enigszins teleurgesteld is omdat er na het overleg met de
politieke fracties een eenduidig standpunt was, wat naderhand niet werd behouden.

Kris Degroote kondigt aan dat hij de opdracht kreeg om Annelies Desmet, gewezen raadslid,
te bedanken. Hij geeft hierop het woord aan burgemeester Kris Poelaert die Annelies
Desmet dankt voor haar jarenlange inzet.

Namens de gemeenteraad

Ann Naert
gemeentesecretaris

Kris Degroote
voorzitter van de gemeenteraad
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