Gemeenteraad van 24 mei 2017
PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE 1540 HERNE

Vergadering van 24 mei 2017

Aanwezig: Kris Degroote, voorzitter van de gemeenteraad
Kris Poelaert, burgemeester
Lieven Vandenneucker (aanwezig vanaf agendapunt 4), Carina Ricour, Marie Louise
Devriese, Lieven Snoeks, Patrick De Vos, schepenen
Lieven Vandenbroeck, Sandra Dero, Jordi Cornet, Michaël Schoukens, Paulette Debock,
Eric Eeckhoudt, Vanessa Van Hende, gemeenteraadsleden
Ann Naert, gemeentesecretaris
Verontschuldigd: Thierry Deblander, 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
26 april 2017.
Bevoegdheid
Artikel 33 van het gemeentedecreet
Juridische gronden
Ontwerpnotulen van 26 april 2017
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de notulen, zoals voorgelegd door de
gemeentesecretaris, goed te keuren.
Besluit: met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 : De notulen van 26 april 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. Rapportering interne controle
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Bij besluit van de gemeenteraad van 26 november 2014 werd de bijsturing van het interne
controlesysteem goedgekeurd. Jaarlijks moet de gemeentesecretaris over dit interne
controlesysteem rapporteren aan de gemeenteraad.
De volgende werkzaamheden werden in 2016 uitgevoerd:
 ontwikkeling op niveau van de verschillende diensten en op het niveau van de hele
organisatie van de afgesproken beheersmaatregelen: zie GANTT-rapporten
De volgende werkzaamheden zijn gepland in 2017:
 Ontwikkeling op niveau van de verschillende diensten en op het niveau van de hele
organisatie van de reeds geplande beheersmaatregelen
 Voortgangscontrole van de ontwikkeling van de geplande beheersmaatregelen
 Nieuwe zelfevaluatie om verdere noodzakelijke beheersmaatregelen te plannen
Bevoegdheid
Artikel 101 van het gemeentedecreet
Juridische gronden
Artikel 87 §1, lid 2, 99, 100 en 101 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005
Auditdecreet van 05 juli 2013.
Besluit van de gemeenteraad van 26 november 2014 houdende de bijsturing van het interne
controlesysteem.
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om akte te nemen van de rapportering door de
gemeentesecretaris.

AKTENAME :
Artikel 1: De gemeenteraad neemt akte van de rapportering door de gemeentesecretaris.
Artikel 2: Dit besluit wordt opgenomen in de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet

3. Vervanging Annelies Desmet in diverse intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden, overleg- en adviesorganen
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Tijdens de gemeenteraad van 22 maart 2017 werd het ontslag van raadslid Annelies Desmet
aanvaard.
Betrokkene zetelde ook als gemeentelijke vertegenwoordiger in een aantal adviesraden,
overlegorganen en samenwerkingsverbanden met name
1. Beheersorgaan bibliotheek Petrus Nagel
aangeduid bij besluit van de gemeenteraad van 26 juni 2013 als afgevaardigde van de
CD&V-fractie
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2. LOKO
aangeduid bij besluit van de gemeenteraad van 30 okt 2013 als vertegenwoordiger van de
plaatselijke actoren/ gebruikers
3. VVSG
aangeduid bij besluit van de gemeenteraad van 27 februari 2013: plaatsvervangend
vertegenwoordiger
4. Logo
aangeduid bij besluit van de gemeenteraad van 27 februari 2013 als plaatsvervangend
vertegenwoordiger
5. Pajottenland plus
aangeduid bij besluit van de gemeenteraad van 27 februari 2013 als plaatsvervangend
vertegenwoordiger en bij besluit van de gemeenteraad van 22 mei 2013 als effectief
vertegenwoordiger
Bevoegdheid
Artikel 43§2, 24° van het gemeentedecreet
Juridische gronden
Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om mevrouw Sonja Van den Bossche aan te
duiden als opvolger voor mevrouw Annelies Desmet in het LOKO, de VVSG, Logo en
Pajottenland plus.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de heer Schoukens Michaël aan te duiden als
opvolger voor mevrouw Annelies Desmet in het beheersorgaan van de bibliotheek Petrus
Nagel.
Besluit: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1. Tot het einde van de legislatuur van 2013-2018 wordt Mevrouw Desmet als lid van
het beheersorgaan van de bibliotheek Petrus Nagel namens de CD&V-fractie vervangen
door de heer Schoukens Michaël.
Artikel 2 : Tot het einde van de legislatuur van 2013-2018 wordt mevrouw Annelies Desmet
als lid van de algemene vergadering van het Loko vervangen door mevrouw Sonja Van den
Bossche.
Artikel 3 : Tot het einde van de legislatuur van 2013-2018 wordt mevrouw Annelies Desmet
als plaatsvervangend gemeentelijk vertegenwoordiger in de VVSG vervangen door mevrouw
Sonja Van den Bossche.
Artikel 4 : Tot het einde van de legislatuur van 2013-2018 wordt mevrouw Annelies Desmet
als plaatsvervangend gemeentelijk vertegenwoordiger in het Logo vervangen door mevrouw
Sonja Van den Bossche.
Artikel 5 : Tot het einde van de legislatuur van 2013-2018 wordt mevrouw Annelies Desmet
als effectief gemeentelijk vertegenwoordiger in Pajottenland plus vervangen door mevrouw
Sonja Van den Bossche.
Artikel 6 : Dit besluit wordt meegedeeld aan het secretariaat.
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Lieven Vandenneucker vervoegt de vergadering.

Intergemeentelijke samenwerking
4. De Watergroep - Statutaire 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 aangesloten bij De Watergroep.
Op 9 juni 2017 organiseert De Watergroep haar statutaire algemene vergadering.
De agenda omvat volgende punten :
1. Jaarverslag 2016 van de raad van bestuur
2. Verslag van het college van commissarissen over de jaarrekening 2016
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2016
4. Kwijting aan de bestuurders
5. Kwijting aan de commissarissen
6. Aanstelling van twee bestuurders op voordracht van de provinciale vennoten van VlaamsBrabant
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 statutaire algemene vergadering van De Watergroep
goed te keuren.

Besluit: met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 : De agendapunten van de statutaire algemene vergadering van De Watergroep dd.
9 juni 2017, zoals opgenomen in de uitnodiging van 9 mei 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 De
Watergroep 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 De Watergroep
Artikel 4 : Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.
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Omgeving
5. Gemeentelijk reglement tot goedkeuring van de Code voor Infrastructuur- en
Nutswerken langs gemeentewegen
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De gemeente en netwerkbeheerders zijn partners bij de aanleg van infrastructuur in het
gemeentelijk openbaar domein. Gemeentewerken en nutswerken, alsook nutswerken
onderling vergen continu afstemming en overleg.
In 2001 stelden de Vlaamse Raad van Netwerkbeheerders (VRN) en de Vereniging van
Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) een code voor infrastructuur - en nutswerken langs
gemeentewegen op met afspraken tussen de nutsbedrijven en gemeenten voor werken in
het openbaar domein. Ondertussen groeide vanuit de ervaringen op het terrein de vraag
naar actualisatie van de code. Zo worden niet alle doelstellingen (oa. kwaliteitsvol herstel,
klachtenbehandeling, communicatie) voldoende gehaald. Er is ook nood aan betere
afdwingbaarheid. De ervaring en vraag naar het ‘minder hinder’ concept nam toe. Er
ontstonden digitale tools (KLIP, KLIM, GIPOD, …) die de afspraken uit de code kunnen
ondersteunen.
Daarom actualiseerden de VVSG en de VRN de code van 2001.
Bevoegdheid
Artikel 44 §3 en 43 §2, 2°van het gemeentedecreet
Juridische gronden
Nieuwe Gemeentewet, onder andere artikel 119 en artikel 135.
Gemeentedecreet, onder andere artikel 2, artikel 42, artikel 43, artikel 57 en 58, artikel 64,
artikel 192.
Advies en motivering
Deze code wil zorgen voor duurzaam beheer en inrichting van het openbaar domein en van
de ondergrondse- en bovengrondse infrastructuur; kwaliteitsvolle uitvoering van werken
(inclusief puntwerken) in het openbaar domein; een goed herstel van het openbaar domein
na nutswerken; een betere afstemming van werken; een betere communicatie; aandacht
voor omwonenden en (zwakke) weggebruikers en een performante opvolging voor
meldingen en klachten.
In de code staan afspraken over de handhaving ervan.
Bij het opstellen van deze code werd ernaar gestreefd om een behoorlijk bestuur door de
overheid en minimale hinder voor de burger zoveel mogelijk te associëren met een
goede dienstverlening aan de klanten van de nutsbedrijven.
Deze code kwam tot stand na intensieve besprekingen tussen een delegatie van
nutsbedrijven, een delegatie van gemeenten (van klein tot groot), de Vlaamse Raad van
Netwerkbeheerders, de VVSG, TedeWest en Igemo.
De VVSG roept alle gemeenten en nutsbedrijven op om deze code te onderschrijven.
Door een standaardisering van de afspraken zullen de nutsmaatschappijen de afspraken
beter kunnen laten doorwerken in hun organisatie en zullen de afspraken beter kunnen
afgedwongen worden bij de uitvoerders op het terrein.
De Raad van Bestuur van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten keurde de
Code voor infrastructuur-en nutswerken langs gemeentewegen goed in de zittingen van 3
februari 2016 en 02 maart 2016.
Het is de bedoeling om de Code voor infrastructuur-en nutswerken langs gemeentewegen
toepasselijk te maken op alle nutsbedrijven werkzaam op het grondgebied van onze
gemeente.
De Code is toegevoegd als bijlage aan dit besluit. Tevens is een presentatie toegevoegd.
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Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de Code voor infrastructuur en nutswerken goed te
keuren.
Financieel advies en visum
De ondertekening van de code op zich heeft geen financiële gevolgen en geen gevolgen
voor het personeelsbestand.
Als de afspraken uit de code worden nageleefd, zullen de afstemming met werken door
derden en de kwaliteit van werken door derden verbeteren. Hierdoor kunnen op termijn de
uitgaven voor de gemeente dalen.
Om te voldoen aan de gemeentelijke engagementen van de code en om de afspraken uit de
code te doen naleven kan er in de dagelijkse werking een impact zijn op het
personeelsbestand.
Besluit: met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: De gemeenteraad keurt de code voor infrastructuur - en nutswerken langs
gemeentewegen goed volgens de tekst opgenomen als bijlage bij dit besluit.
Artikel 2: De bepalingen van de nieuwe code gelden vanaf 1 januari 2018.
Artikel 2: Dit besluit wordt meegedeeld aan de dienst grondgebiedszaken en aan de VVSG.

Vrije tijd
6. AANLEG van een KUNSTGRAS(voetbal)VELD op de terreinen van F.C. Herne
– Gemeentelijk Sportcomplex “De Hernekouter”, Hernekouter z/n, te 1540
Herne.
A/.
Het verlenen van een “in-house” opdracht aan Haviland
Intercommunale IgSv.
B/.
Goedkeuring van de voorwaarden voorzien in de overeenkomst
“Studieopdracht”.
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Voetbalvereniging FC Herne kende de afgelopen jaren een belangrijke ledengroei. Deze
groei en het feit dat nog andere verenigingen het tweede veld gebruiken heeft tot gevolg dat
dit veld te hoog wordt belast. In de zomer ligt het veld er stofferig bij en in de winter
modderig. Een terrein in kunstgras kan intensiever gebruikt worden en is minder onderhevig
aan de weersomstandigheden. Om die reden is het noodzakelijk om te investeren in de
aanleg van een kunstgrasveld.
In het college gaf in vergadering van 8 maart 2017 het mandaat aan gemeente Galmaarden
om de opdracht 'aanleg kunstgrasveld' uit te voeren, rekening houdend met de wetgeving
overheidsopdrachten.
Tijdens het overleg met de gemeente Galmaarden werd voorgesteld om Haviland aan te
stellen voor de studie, het ontwerp, de (werf)opvolging en de veiligheidscoördinatie ontwerp
& verwezenlijking inzake de aanleg van een kunstgras(voetbal)veld op de terreinen van de
gemeente, Hernekouter 1.
Bevoegdheid
Artikel 43 van het gemeentedecreet
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Juridische gronden
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 42
en 43 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad en inzonderheid artikels 248 tot
en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het
administratief toezicht;
Gelet op de bepalingen vervat in de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke
motiveringsplicht van bestuurshandelingen en latere wijzigingen;
Gelet op de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie en van de Raad van
State volgens welke de gunning van overheidsopdrachten door een aanbestedende overheid
aan een andere aanbestedende overheid van de toepassing van de
overheidsopdrachtenregelgeving is vrijgesteld indien (1) de opdrachtgevende entiteit op de
opdrachtnemende entiteit toezicht uitoefent zoals op haar eigen diensten en (2) de
opdrachtnemende entiteit het merendeel van haar werkzaamheden verricht ten behoeve van
het lichaam of de lichamen die haar beheersen (“(quasi-)inhouse-opdrachten”);
Gelet op Rondzendbrief LNE/2007/1 van 14 september 2007 betreffende toepassing
wetgeving overheidsopdrachten – “in house”-aanbestedingen – implicaties van het
gelijkheidsbeginsel bij toekennen van overheidsopdrachten, waarin voormelde rechtspraak
nader toegelicht wordt;
Gelet op de thans van kracht zijnde statuten van Haviland Intercommunale igSv van 22 juni
2016 zoals gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 augustus 2016,
waaruit blijkt dat in hoofde van de deelnemers aan Haviland Intercommunale IgSv voldaan is
aan boven vermelde jurisprudentiële voorwaarden om aan deze laatste overheidsopdrachten
te gunnen zonder toepassing van de overheidsopdrachtenregelgeving;
Overwegende dat uit deze statuten in de eerste plaats blijkt dat de deelnemers aan Haviland
Intercommunale IgSv toezicht uitoefenen zoals op hun eigen diensten;
Overwegende dat Haviland Intercommunale IgSv immers tot doel heeft het leveren van
diensten van algemeen belang aan haar deelnemers, ten aanzien van dewelke zij een
ondersteunende functie heeft in hun uitvoerende taken evenals een bevorderende functie
van de onderlinge samenwerking en ontwikkeling - artikel 4;
Overwegende dat, voorts, enkel openbare besturen en geen private entiteiten kunnen
toetreden als aandeelhouder van Haviland Intercommunale IgSv - artikel 6;
Overwegende dat, nog, de territoriale werking en het aandeelhouderschap van Haviland
Intercommunale IgSv beperkt is tot de openbare besturen van het arrondissement HalleVilvoorde - artikel 6;
Overwegende dat, tenslotte, de raad van bestuur van Haviland Intercommunale IgSv
rechtstreeks wordt samengesteld uit bestuurders die allen democratisch verkozen zijn in de
aandeelhouders van Haviland Intercommunale IgSv - artikel 18;
Overwegende dat hieruit volgt dat de deelnemers aan Haviland Intercommunale IgSv
gezamenlijk een doorslaggevende invloed kunnen uitoefenen op haar strategische
doelstellingen en de belangrijke beslissingen;
Overwegende dat, ten tweede, uit de statuten van Haviland Intercommunale IgSv blijkt dat zij
het merendeel van haar werkzaamheden verricht ten behoeve van het lichaam of de
lichamen die haar beheersen;
Overwegende dat uit het voorgaande immers blijkt dat het doel en de werking van Haviland
Intercommunale IgSv er op gericht is om enkel werkzaamheden te verrichten voor haar
aandeelhouders;
Overwegende dat deze werkzaamheden bovendien in het verlengde liggen van de
opdrachten die verricht worden door het eigen personeel van de aandeelhouders van
Haviland Intercommunale IgSv;
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Overwegende dat bijgevolg de aandeelhouders van Haviland Intercommunale IgSv
gerechtigd zijn om aan deze laatste overheidsopdrachten te gunnen zonder toepassing van
de overheidsopdrachtenregelgeving (“(quasi-)inhouse-opdrachten”);
Overwegende dat het feit dat Haviland Intercommunale IgSv bij de uitvoering van deze
opdrachten er zelf toe gehouden zal zijn om de overheidsopdrachtenregelgeving toe te
passen hieraan geen afbreuk doet, eveneens op grond van boven vermelde rechtspraak van
het Hof van Justitie van de Europese Unie en van de Raad van State;
Advies en motivering
Haviland Intercommunale IgSv kan omwille van jarenlange ervaring in de begeleiding van de
bouw van gemeentelijke gebouwen en infrastructuurwerken haar technische expertise
binnen het personeelsbestand de gemeente Herne het best bijstaan in de studieopdracht
met betrekking tot de AANLEG van een KUNSTGRAS(voetbal)VELD op de terreinen van
F.C. Herne – Gemeentelijke Sportcomplex “De Hernekouter”, Hernekouter z/n, te 1540
Herne;
De opdracht van Haviland Intercommunale IgSv zal erin bestaan om in te staan voor het
projectbeheer inzake de AANLEG van een KUNSTGRAS(voetbal)VELD op de terreinen van
F.C. Herne – Gemeentelijke Sportcomplex “De Hernekouter”, Hernekouter z/n, te 1540
Herne;en meer bepaald voor:
De studie, het ontwerp en de (werf)opvolging van de infrastructuurwerken;
De veiligheidscoördinatie ontwerp & –verwezenlijking;
De nodige kredieten betreffende de uitvoering van dit samenwerkingsakkoord met
Intercommunale Haviland IgSv zullen aangepast worden bij de eerstvolgende
budgetwijziging.
Een ontwerp van overeenkomst tussen de gemeente Herne en Haviland intercommunale is
te vinden als bijlage.
Financieel advies en visum
Visum 2017-05 werd afgeleverd door de financieel beheerder.

Besluit: met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: Gelet op de voorgaande overwegingen die hier als integraal hernomen worden,
gaat de raad over tot het verlenen van een “in-house“ opdracht aan Haviland
Intercommunale IgSv met betrekking tot de AANLEG van een KUNSTGRAS(voetbal)VELD
op de terreinen van F.C. Herne – Gemeentelijke Sportcomplex “De Hernekouter”,
Hernekouter z/n, te 1540 Herne, waarbij Haviland Intercommunale IgSv zal instaan voor de
studie, het ontwerp, de (werf)opvolging van de infrastructuurwerken en de
veiligheidscoördinatie ontwerp & - verwezenlijking.
Artikel 2: De raad keurt de voorwaarden goed vermeld in de overeenkomst “Studieopdracht”
tussen de gemeente Herne en Haviland Intercommunale IgSv.
Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met het aangaan van de
nodige verbintenissen aan de hier bijgevoegde en goedgekeurde voorwaarden.
Artikel 4: Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst overeenkomstig art 252 van het
gemeentedecreet
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Schriftelijke en mondelinge vragen
7. Schriftelijke en mondelinge vragen
/

Namens de gemeenteraad

Ann Naert
gemeentesecretaris

Kris Degroote
voorzitter van de gemeenteraad
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