Gemeenteraad van 22 november 2017

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE 1540 HERNE

Vergadering van 22 november 2017

Aanwezig: Kris Poelaert, burgemeester
Carina Ricour, Marie Louise Devriese, Lieven Snoeks, Patrick De Vos, schepenen
Thierry Deblander, Hilde Thiebaut, Lieven Vandenbroeck, Sandra Dero, Jordi Cornet,
Michaël Schoukens, Paulette Debock, Eric Eeckhoudt, Vanessa Van Hende, Sonja Van De
Bossche, gemeenteraadsleden
Ann Naert, gemeentesecretaris
Verontschuldigd: Kris Degroote, voorzitter van de gemeenteraad
Lieven Vandenneucker, eerste schepen
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
25 oktober 2017.
Bevoegdheid
Artikel 33 van het gemeentedecreet
Juridische gronden
Ontwerpnotulen van 25 oktober 2017

Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de notulen, zoals voorgelegd door de
gemeentesecretaris, goed te keuren.

Besluit: Met 14 stemmen voor (Kris Poelaert, Carina Ricour, Marie Louise Devriese, Lieven
Snoeks, Patrick De Vos, Hilde Thiebaut, Lieven Vandenbroeck, Sandra Dero, Jordi Cornet,
Michaël Schoukens, Paulette Debock, Eric Eeckhoudt, Vanessa Van Hende, Sonja Van De
Bossche), 1 onthouding (Thierry Deblander)
Artikel 1 : De notulen van 25 oktober 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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Erediensten
2. Dekenij - Gebruiksovereenkomst - Goedkeuring
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Op 25 maart 2009 keurde de gemeenteraad een gebruiksovereenkomst voor De Dekenij
goed. Deze overeenkomst werd aangepast door de gemeenteraad bij besluit van 22 februari
2012. Om de uitvoering van noodzakelijke verbeteringswerken mogelijk te maken dient de
overeenkomst opnieuw aangepast te worden.
Bevoegdheid
Artikel 42 van het gemeentedecreet
Juridische gronden
Gemeenteraadsbeslissing van 25 maart 2009 en 22 februari 2012
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 8 november 2017

Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de overeenkomst goed te keuren volgens de tekst in
bijlage van dit besluit.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: Keurt de gebruiksovereenkomst met de Dekenij goed, volgens de bij dit besluit
gevoegde bijlage die integraal deel uit maakt van dit besluit.
Artikel 2: Deze beslissing zal worden opgenomen op de overzichtslijst, conform artikel 252
van het gemeentedecreet.

Financiën
3. Budgetwijziging 2017-03
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De gemeenteraad keurde in vergadering van 21/12/2016 de meerjarenplanaanpassing 20142019 en budget 2017 goed.
Een eerste budgetwijziging werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 26/04/2017, een
tweede budgetwijziging op de gemeenteraad van 28/06/2017.
Het college keurde in de zitting van 08/11/2017 het voorontwerp van budgetwijziging 201703 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 06/11/2017
Advies en motivering
Gezien de wijziging in uitgaven en ontvangsten in het lopend boekjaar (naar aanleiding van
de rekening 2016, 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
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
7.653.235,39
8.329.781,95
676.546,56
Investering
2.283.335,06
1.330.096,57
-953.238,49
Liquiditeiten
672.632,53
161.269,54
-510.362,99
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de voorgestelde budgetwijziging 2017-03 goed te
keuren.
Financieel advies en visum
De financiële nota 2017 blijft na de aanpassingen in evenwicht. De autofinancieringsmarge
blijft positief in 2019.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
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Artikel 1: De gemeenteraad keurt de budgetwijziging 2017-03 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.

Intergemeentelijke samenwerking
4. PBE - Buitengewone Algemene Vergadering van 15 december 2017 Goedkeuring van de agenda en de bepaling van het mandaat
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de Provinciale Brabantse Energiemaatschappij, afgekort PBE, opdrachthoudende vereniging (verder “PBE”) wat betreft de
distributie van elektriciteit;
Overwegende dat de PBE een gewestgrensoverschrijdende opdrachthoudende vereniging is
die optreedt als distributienetbeheerder;
Overwegende dat de Waalse gemeenten Chastre, Incourt, Perwez en Villers-la-Ville
aangesloten zijn bij de PBE voor wat betreft de distributie van elektriciteit;
Overwegende dat de gemeenten Chastre, Incourt en Perwez reeds aangesloten zijn bij de
intercommunale ORES Assets wat betreft de distributie van gas;
Overwegende dat het samenwerkingsakkoord van 13 februari 2014 tussen het Vlaamse
Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de
gewestgrensoverschrijdende intercommunales, bepaalt dat het recht van het Gewest
waartoe de publiekrechtelijke rechtspersonen behoren die samen de meerderheid van de
aandelen bezitten, van toepassing is op de organisatie en de werking van en het bestuurlijk
toezicht op de gewestgrensoverschrijdende intercommunales;
Overwegende dat de PBE bijgevolg onderworpen is aan het toepasselijke recht van het
Vlaamse Gewest en aan het bestuurlijk toezicht van het Vlaamse Gewest;
Overwegende dat de bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde
Staatshervorming het toezicht op de distributienettarieven voor elektriciteit en gas op 1 juli
2014 van de federale regulator naar de gewestelijke regulatoren heeft overgeheveld;
Overwegende dat de volgende regulatoren vanaf 1 juli 2014 bevoegd zijn voor deze
materies: de Commission wallonne pour l’Energie (verder "CWaPE") in het Waalse Gewest
en de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (verder "VREG") in het Vlaamse
Gewest;
Overwegende dat de tariefmethodologieën goedgekeurd door de Waalse en Vlaamse
regulatoren van toepassing zijn op al de gemeenten van het betrokken gewest zodoende dat
de gewestgrensoverschrijdende distributienetbeheerders verschillende tarieven moeten
toepassen in functie van de tarifaire methodologie eigen aan ieder gewest;
Overwegende dat de tariefmethodologieën van de gewestelijke regulatoren verschillend zijn
en aan de gewestgrensoverschrijdende distributienetbeheerders verschillende financiële
dossiereisen en verschillende tarieven worden opgelegd voor de gemeenten van ieder
betrokken gewest;
Overwegende dat de toenemende verschillen tussen de gewesten eveneens merkbaar zijn
in de openbare dienstverplichtingen van de distributienetbeheerders en in de technische
reglementen;
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Overwegende dat de kosten verbonden aan de tariefmethodologie enkel door de betrokken
gemeenten behorend tot het gewest moeten gedragen worden;
Overwegende dat uit de bovenstaande elementen volgt dat gemeenten die lid zijn van een
intercommunale uit een ander gewest daarmee in een ongunstige financiële situatie
terechtkomen aangezien de betrokken intercommunales zich verplicht zien tot het invoeren
van een specifiek voor hen geldende tariefregeling;
Overwegende dat deze eigen tariefregeling voor de inwoners van gemeenten uit een ander
gewest onvermijdelijk een tariefverhoging met zich meebrengt die nu reeds zichtbaar is en
die in de toekomst nog meer uitgesproken zal zijn; dat dit het logische gevolg is van het
verlies aan schaalvoordeel;
Overwegende dat bovendien ATRIAS (een nieuw technisch platform voor de structurering en
uitwisseling van de marktgegevens tussen de spelers van de Belgische energiesector)
verwacht wordt vanaf het derde trimester 2018 live te gaan zodat de PBE met de 4 Waalse
gemeenten in haar midden een grote bijkomende investering zal moeten doen om de
ontwikkeling van voornoemd platform te kunnen toepassen voor de marktwerking van haar
Waalse distributienetgebruikers. Dat deze kosten in zo’n geval ofwel integraal terechtkomen
in de distributienettarieven die van toepassing zouden zijn op het grondgebied van de
Waalse PBE-gemeenten ofwel leiden tot een grotere druk op de vergoeding van de
geïnvesteerde kapitalen en het gemeentelijk dividend;
Overwegende dat verscheidene Waalse gemeenten zich in deze situatie bevinden,
waaronder Chastre, Incourt, Perwez en Villers-la-Ville, aangesloten bij de PBE;
Overwegende dat blijkt dat verscheidene Waalse en Vlaamse gemeenten die zich in de
geschetste situatie bevinden, zich reorganiseren door uit te treden uit de intercommunale
waarvan ze lid zijn en toe te treden tot een intercommunale uit het eigen gewest;
Overwegende dat het bijgevolg aangewezen is dat de gemeenten van het Waals gewest
aangesloten bij PBE uittreden uit deze intercommunale en toetreden tot een Waalse
distributienetbeheerder;
Overwegende dat een vervroegde uittreding mogelijk is op grond van artikel 34 lid 2 van het
Vlaamse decreet van 6 juli 2001 houdende intergemeentelijke samenwerking ten gevolge
van een gebiedsuitwisseling tussen distributienetbeheerders en mits de gemeente en de
betrokken distributienetbeheerders daarmee instemmen en afspraken hebben over de
modaliteiten tot uitvoering ervan;
Overwegende dat de gemeenten Chastre, Incourt, Perwez en Villers-la-Ville de
principebeslissing hebben genomen, onder voorbehoud van onder meer haar definitief
akkoord, toe te treden tot ORES Assets;
Overwegende dat een overgang van de Waalse gemeenten van de PBE naar ORES Assets
toelaat de gebiedsuitwisseling van artikel 34 lid 2 Decreet 6 juli 2001 te realiseren. Dat in dat
kader de nodige afspraken zoals hierna weergegeven worden gemaakt;
Overwegende dat uit besprekingen tussen enerzijds de burgemeesters van de 4 Waalse
gemeenten van de PBE en anderzijds vertegenwoordigers van ORES Assets en de PBE is
gebleken dat zowel ORES Assets als de PBE deze gebiedsuitwisseling willen ondersteunen
en realiseren via een partiële splitsing (artikel 677 en 728 e.v. van het Wetboek van
Vennootschappen) waarbij de PBE een deel van haar patrimonium met name het
distributienetbeheer in haar 4 Waalse gemeenten afsplitst naar ORES Assets en waarbij
enkel de 4 Waalse gemeenten in ruil hiervoor ORES Assets-aandelen ontvangen. Dat
dergelijke partiële splitsing ook in de principebeslissing werd onderschreven;
Overwegende dat de gemeente een oproeping tot de buitengewone algemene vergadering
van 15 december 2017 ontving.
Dat op deze buitengewone algemene vergadering ook de agendapunten aan bod zullen
komen die jaarlijks verplicht moeten voorgelegd aan een buitengewone algemenen
vergadering in het laatste trimester.
Dat de agenda van deze algemene vergadering als volgt luidt:
1. Begroting 2018
2. Te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie
3. Partiële splitsing:
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3.1 Voorstel, verslagen en voorafgaande verklaringen
• Kennisname van:
- het splitsingsvoorstel, gezamenlijk opgesteld door de PBE en ORES Assets;
- het verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de partiële splitsing;
- het verslag van de commissaris;
• In voorkomend geval mededeling van eventuele belangrijke wijzigingen die zich in de activa
en passiva van het vermogen van de betrokken entiteiten hebben voorgedaan sinds de
datum van het splitsingsvoorstel (art. 732 WB Venn.)
3.2 Goedkeuring van de partiële splitsing
- waarbij de vermogensbestanddelen m.b.t. het elektriciteitsdistributienetbeheer op het
grondgebied van de gemeenten Chastre, Incourt, Perwez, Villers-la-Ville, zoals omschreven
in het vermelde splitsingsvoorstel, afgesplitst en overgedragen worden aan de
intercommunale ORES Assets en de aandelen die in ruil daarvoor door ORES Assets
worden uitgekeerd enkel aan die 4 gemeenten worden toebedeeld (wiens aandelen in de
PBE zullen worden vernietigd);
bijgevolg goedkeuring van uittreding uit de PBE en toetreding tot ORES Assets van de
gemeenten Chastre, Incourt, Perwez, Villers-la-Ville op grond van artikel 34 lid 2 van het
Vlaamse decreet van 6 juli 2001 houdende intergemeentelijke samenwerking;
3.3 Vaststelling van de kapitaalswijzigingen binnen de bij de partiële splitsing betrokken
opdrachthoudende vereniging
3.4 Vaststelling van de wijziging van de lijst van deelnemers in addendum I van de statuten
3.5 Opdracht aan de raad van bestuur van PBE tot uitvoering van de genomen besluiten en
volmachten tot uitvoering
3.6 Opdracht aan de notaris tot het verrichten van de nodige publicaties
4. Uittreding provincie Waals-Brabant en vaststelling wijziging van lijst van deel-nemers in
addendum I van de statuten
5. Uittreding PBE uit INTER-REGIES cvba
6. Ontslag van bestuurders
7. Statutaire benoemingen (onder voorbehoud)
Overwegende dat met de oproeping tot de buitengewone algemene vergadering de volgende
stukken werden meegedeeld: toelichting budget, het splitsingsvoorstel, het omstandig
schriftelijk verslag van de raad van bestuur van de PBE i.v.m. de partiële splitsing, het
verslag van de commissaris.
Gelet dat ORES Assets en de PBE aan de gemeenten voorstellen om de transfert naar
ORES Assets via een partiële splitsing mogelijk te maken per 1 januari 2018 waarbij de
buitengewone algemene vergadering die over de splitsing beslist, wordt gehouden op 15
december 2017. De partiële splitsing zal uitvoering kennen onder voorbehoud van eenzelfde
besluitvorming door de algemene vergadering van ORES Assets.
Overwegende dat dan ook een definitieve beslissing van de gemeenteraad over de partiële
splitsing nodig is teneinde de gemeente toe te laten als vennoot te stemmen over de agenda
van de buitengewone algemene vergadering.
Overwegende dat werkmaatschappij INFRAX nog tijdens een overgangsperiode na 1 januari
2018 het distributienetbeheer zal uitvoeren in naam en voor rekening van ORES/ORES
Assets. Dat de werkmaatschappijen en de betrokken distributienetbeheerders afspraken
maakten over de operationele uitvoering en de werking op het terrein.
Bevoegdheid
Artikel 42 van het gemeentedecreet
Juridische gronden
Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
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Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de agendapunten van de vergadering van 15
december 2017 goed te keuren. Tevens dienen de vertegenwoordigers van onze gemeente
gemandateerd te worden om de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering
van PBE goed te keuren.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: De punten van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 15
december 2017 van de PBE inhoudelijk goed te keuren met inbegrip van de goedkeuring van
de partiële splitsing.
Artikel 2: De uittreding van de gemeenten Chastre, Incourt, Perwez en Villers-La-Ville per 1
januari 2018 uit de PBE voor de activiteit elektriciteitsdistributie op grond van artikel 34 lid 2
van het Vlaamse decreet van 6 juli 2001 houdende intergemeentelijke samenwerking, goed
te keuren conform de voorwaarden opgenomen in het splitsingsvoorstel en onder
voorbehoud van goedkeuring van de partiële splitsing door de algemene vergadering van de
bij de splitsing betrokken distributienetbeheerders.
Artikel 3: De volmachtdrager die voorheen reeds aangeduid werd voor de ganse legislatuur,
mandaat te verlenen om op genoemde buitengewone algemene vergadering te handelen en
te beslissen conform de beslissingen van deze gemeenteraad en al het nodige te doen in
verband met deze handelingen en beslissingen.
Artikel 4: Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van de
hierbij genomen beslissingen en een afschrift van de beslissing te bezorgen aan de PBE,
Diestsesteenweg 126 te 3210 Lubbeek.
Artikel 5 : Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.

5. Intercommunale Haviland - Buitengewone Algemene Vergadering van 13
december 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 13 december 2017 organiseert de intercommunale Haviland haar buitengewone
algemene vergadering.
De agenda omvat volgende punten :
1. notulen van de bijzondere algemene vergadering van 6 september 2017 goedkeuring
2. de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie + begroting 2018: goedkeuring;
3. toetreding autonome gemeentebedrijven (art. 8): goedkeuring;
4. toetreding hulpverleningszones (art.8) : goedkeuring
5. toetreding politiezones (art.8) : goedkeuring
6. 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 13
december 2017 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: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 : De agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Haviland
Intercommunale dd. 13 december 2017 worden goedgekeurd.
Artikel 2 : De vertegenwoordiger van de gemeente Herne is gemandateerd om de
agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale
dd. 13 december 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.

6. Intradura - Statutaire buitengewone algemene vergadering van 20
december 2017 - Goedkeuring van de agenda en de bepaling van het
mandaat
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De gemeente Herne is bij Intradura aangesloten. Deze werd opgericht op 27 april 2017.
Intradura is een intergemeentelijke opdrachthoudende vereniging die wordt beheerst door
het decreet van 6 juli 2001, houdende de intergemeentelijke samenwerking
Op 20 december 2017 organiseert Intradura een statutaire buitengewone algemene
vergadering.
De agenda omvat volgende punten :
1. Notulen van de bijzondere algemene vergadering van 6 september 2017: goedkeuring
(een exemplaar van deze notulen werd per brief op 21 september 2017 aan de deelnemers
bezorgd)
2. Aanvaarding toetreding intergemeentelijke samenwerkingsverbanden tot Intradura (art. 8):
goedkeuring
3. Toetreding Intradura tot Ecowerf, Incovo en Interza (art. 6 en 12): goedkeuring
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4. De te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie + begroting 2018 (art. 40):
goedkeuring
5. Verslagen bestuur en commissaris mbt de inbreng in natura: kennisname
6. Kapitaalverhoging door inbreng in natura obligaties: bevestiging
7. Bepaling presentiegelden en andere vergoedingen ikv de bestuurlijke werking (art. 42)
8. Varia
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
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de agendapunten van de vergadering van 20
december 2017 goed te keuren. Tevens dienen de vertegenwoordigers van onze gemeente
gemandateerd te worden om de agendapunten van de statutaire buitengewone algemene
vergadering van Intradura goed te keuren.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 : De agendapunten van de statutaire buitengewone algemene vergadering van
Intradura dd. 20 december 2017 worden goedgekeurd.
Artikel 2 : De vertegenwoordiger van de gemeente Herne is gemandateerd om de
agendapunten 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 - Buitengewone Algemene Vergadering van 4 december 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 24 oktober 2017 ontving ons bestuur een brief met de agenda van de Buitengewone
Algemene Vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Infrax West van 4
december 2017 die de volgende agendapunten bevat :
1. Te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie in 2018
2. Begroting 2018 (presentatie als bijlage)
3. Voorlopige resultaten 2017 (presentatie als bijlage)
4. Goedkeuring toetreding gemeenten voor warmte (bijlage)
5. Vervanging bestuurders met raadgevende stem - mededeling (bijlage)
6. Vervanging mandaat lid Sectorcomité Vlaams-Brabant (bijlage)
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7. Toetreding Infra-GIS – mededeling (bijlage)
8. Toetreding Infra-X-net – mededeling (bijlage)
9. Uittreding Infrax West uit Inter-Regies (bijlage)
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 Buitengewone Algemene
Vergadering van 4 december 2017 goedgekeurd te worden.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 : De agendapunten van de Buitengewone Algemene Vergadering van Infrax West
van 4 december 2017, zoals opgenomen in de uitnodiging van 24 oktober 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 Buitengewone Algemene Vergadering
van 4 december 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. CBBA Inter-Regies - Beslissing tot uittreding
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van cvba Inter-Regies met één aandeel ter
waarde van 24,79€ ;
Gelet op het feit dat, sedert de oprichting van Infrax in 2006 de bijdrage van Inter-Regies
vanuit oogpunt van de Vlaamse deelnemers beperkt werd aangezien de operationele
activiteiten intern binnen Infrax werden georganiseerd en er daardoor minder beroep moest
gedaan worden op Inter-Regies.
Gelet op het feit dat in 2014 de VREG onze bevoegde regulator werd, waardoor overleg met
Brussel en Wallonië binnen Inter-Regies niet langer een directe noodzaak vormde.
Gelet op het feit dat Infrax cvba en Eandis System Operator cvba momenteel de nodige
voorbereidingen treffen om in de toekomst als één gefuseerde vennootschap verder op te
treden voor hun Opdrachthoudende Verenigingen. De formalisering en realisatie van de fusie
tussen beide werkmaatschappijen is, onder voorbehoud van het verkrijgen van een gunstige
beoordeling door de Belgische Mededingingsautoriteiten, gepland in de loop van juni 2018.
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De versmelting van beide bedrijven betekent een hertekening van de huidige structuren met
effect op het deelnemerschap en de vertegenwoordiging binnen koepelorganisaties. In dit
kader en aansluitend bij de Visienota van de Vlaamse Regering, in combinatie met de
verdere regionalisering van het energielandschap, is deelname aan structurele nationale
overlegplatformen zoals Inter-Regies en Intermixt niet langer noodzakelijk.
Gelet op de brief d.d. 6 november 2017 vanwege Infrax West waarin de gemeente formeel
gevraagd wordt om de uittredingsprocedure uit Inter-Regies op te starten.
Gelet op de eerder beperkte impact van een uittreding uit Inter-Regies voor de gemeente ;
Overwegende dat de gemeente machtiging kan verlenen aan het College van Burgemeester
en Schepenen om de nodige beslissingen te nemen tot uitvoering van de onderhavige
principebeslissing;
Bevoegdheid
Artikel 43 van het gemeentedecreet

Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd principieel akkoord te gaan om uit te treden uit cvba
Inter-Regies en om de uittredingsprocedure die daartoe moet leiden, op te starten na 1
januari 2018.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: De gemeente beslist principieel om uit te treden uit cvba Inter-Regies en om de
uittredingsprocedure die daartoe moet leiden, op te starten na 1 januari 2018.
Artikel 2: Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gemachtigd om de nodige
beslissingen te nemen tot uitvoering van de onderhavige principebeslissing, zoals onder
meer de aanstelling van een expert in het kader van de uittredingsprocedure en het verlenen
van mandaat aan Infrax om namens de gemeente de beslissing tot uittreding aan InterRegies te betekenen.
Artikel 3: Een afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan het secretariaat van
Infrax West, Noordlaan 9 te 8820 Torhout.

Onderwijs
9. Gemeentelijke Basisschool De Regenboog – Capaciteitsbepaling
basisonderwijs / inschrijvingsperiodes
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Overwegende dat elk schoolbestuur de capaciteit voor elke school, onderwijsniveau en
vestigingsplaats moet bepalen;
Overwegende dat de capaciteit van de school, het niveau en de vestigingsplaats maximaal
wordt vastgelegd voor zover de veiligheid van de kinderen niet in het gedrang komt (geen
pedagogische luxe);
Overwegende dat de capaciteit van de leerlingen bepaald wordt aan de hand van de
leerlingenaantallen van de voorbije jaren, de verwachtingen betreffende de toekomstige
leerlingenaantallen en de capaciteit van de schoolgebouwen;
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Overwegende dat het schoolbestuur ondanks het bereiken van de capaciteit toch bepaalde
leerlingen kan inschrijven (conform het decreet basisonderwijs van 25/02/1997
art.37novies§5;
Overwegende dat scholen die niet gelegen zijn in een werkingsgebied van een LOP kunnen
kiezen om niet met de dubbele contingentering te werken op voorwaarde dat ze geen
leerlingen weigeren;
Overwegende dat scholen buiten het LOP die absoluut geen enkel capaciteitsprobleem
hebben kunnen inschrijven vanaf de eerste schooldag van september op voorwaarde dat er
geen leerling geweigerd wordt;
Bevoegdheid
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikelen 42;
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, artikel 117
Juridische gronden
Gelet op het decreet van 30 mei 2012 houdende technische en praktische aanpassingen aan
het decreet van 25 november 2011 betreffende het inschrijvingsrecht
Gelet op het decreet van 25 november 2011 betreffende het inschrijvingsrecht
Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, artikelen 3, 15, 18, 21, 22, 25, 26,
27, 28, 29, 32, 37, hoofdstuk IV afdeling 3. Recht op inschrijving de artikelen 37bis-37
duodevicies en afdeling 4. Aanmeldingsprocedures art. 37 undevicies-art. 37vicies septies
Gelet op het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse
Onderwijsraad, artikel 21;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 27 september 2017 tot goedkeuring van het
schoolreglement;
Externe adviezen
Gelet op het overleg in de schoolraad van 18 september 2017
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met het voorstel.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1:
Capaciteitsbepaling
§1 De capaciteit wordt vanaf 1 oktober 2017 tot anders bepaald, beperkt tot de volgende
maximumaantallen (in functie van de inschrijvingen voor het daarop volgende schooljaar)
• School: GBS De Regenboog, Steenweg Asse 162, 1540 Herfelingen:
Maximum aantal 200 leerlingen
- Kleuterschool: maximum aantal 80 leerlingen
- Lagere school: maximum aantal 120 leerlingen
§2 De capaciteitsbepaling wordt bekend gemaakt aan alle belanghebbenden via de website
van de school en de infobrochure
Artikel 2:
Inschrijvingsperiode en voorrangsperiode
§1 De inschrijvingsperiode start ten vroegste vanaf de eerste schooldag van september van
het voorgaande schooljaar
§2 De directeur bepaalt de inschrijvingsperiodes rekening houdend met art.2 van dit besluit
§3 De inschrijvingsperiodes bekend te maken via website van de school en de infobrochure
Artikel 3:
De directeur kan in bepaalde situaties leerlingen toch inschrijven als de maximumcapaciteit
bereikt is.
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Artikel 4 :
Deze beslissing zal opgenomen worden op de overzichtslijst, conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.

Politie en veiligheid
10. Algemeen politiereglement PZ Pajottenland (Bever, Galmaarden, Gooik,
Herne, Lennik, Pepingen)
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De gemeenten moeten, ten behoeve van de inwoners, waken over de openbare orde met
name de openbare rust, de openbare veiligheid, de openbare gezondheid, de openbare
overlast en de zindelijkheid op de openbare wegen, plaatsen en in openbare gebouwen.
In zitting van 22 maart 2007 besliste het politiecollege van de politiezone Pajottenland om
over te gaan tot de opmaak van een uniform gemeentelijke politieverordening voor de 6
gemeenten van de politiezone. Dit uniform politiereglement werd goedgekeurd door de
gemeenteraad op 25 april 2007.
Omwille van de wijzigingen in de hogere wetgevingen (wet van 24 juni 2013 betreffende de
gemeentelijke administratieve sancties, aanpassingen VLAREM en Regelgeving Ruimtelijke
Ordening). en omwille van de aanpassing aan de maatschappelijke evolutie moet het
reglement periodiek bijgewerkt worden.
Het ontwerp van uniform algemeen politiereglement werd op 10 oktober 2016 in een
overlegvergadering besproken met de gemeenteraadsleden.
Ondertussen ontvingen we het definitief ontwerp van algemeen politiereglement voor de
politiezone Pajottenland.
Bevoegdheid
Artikel 42 van het gemeentedecreet
Juridische gronden
Gelet op artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de bevoegdheden van de gemeenteraad, zoals bepaald in artikel 119 en 119bis
van de Nieuwe Gemeentewet en gewijzigd door de Wet van 24 juni 2013 betreffende de
gemeentelijke administratieve sancties;
Gelet op de artikelen 186 en 187 van het Gemeentedecreet;
Gelet op artikel 133 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op artikel 134sexies van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;
Gelet op de Wet van 19 juli 2013 tot wijziging van de Wet van 8 april 1965 betreffende de
jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven
feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade;
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Gelet op het Decreet van 21 december 2007 tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995
houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XVI “Toezicht, handhaving
en veiligheidsmaatregelen”;
Gelet het Besluit van de Vlaamse regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het
Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (VLAREM I);
Gelet het Besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale
bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II);
Gelet het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende bijkomende
algemene en sectorale milieuvoorwaarden voor GPBV-installaties (VLAREM III);
Gelet op de Vlaamse codex ruimtelijke ordening van 15 MEI 2009 (VCRO);
Gelet op de Wet van 15 mei 2007 tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot
instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de
Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de nadere
voorwaarden en het model van het protocolakkoord in uitvoering van artikel 23 van de wet
betreffende de gemeentelijke administratieve sancties
Gelet op het Koninklijk Besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de bijzondere
voorwaarden betreffende het register van de gemeentelijke administratieve sancties
ingevoerd bij artikel 44 van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke
administratieve sancties
Gelet op het Koninklijk Besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de kwalificatieen onafhankelijkheidsvoorwaarden van de ambtenaar belast met de oplegging van de
administratieve geldboete en tot inning van de boetes in uitvoering van de wet betreffende de
gemeentelijke administratieve sancties.
Gelet op het Koninklijk Besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de
minimumvoorwaarden inzake selectie, aanwerving, opleiding en bevoegdheid van de
ambtenaren en personeelsleden die bevoegd zijn tot vaststelling van inbreuken die
aanleiding kunnen geven tot de oplegging van een gemeentelijke administratieve sanctie.
Gelet op het Koninklijk Besluit van 28 januari 2014 houdende de minimumvoorwaarde en
modaliteiten voor de bemiddeling in het kader van de Wet bettreffende de Gemeentelijke
Administratieve Sancties (GAS)
Gelet op het Koninklijk Besluit betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de
overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende
de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met een automatisch werkende toestellen
Gelet op de Ministeriële Omzendbrief van 22 juli 2014 waarbij uitleg verschaft wordt bij de
nieuwe regelgeving aangaande de gemeentelijke administratieve sancties;
Gelet op de Omzendbrief nr. 1/2006 van het College van Procureurs-Generaal bij de Hoven
van Beroep van 2 juli 2014 (erratum op de herziene versie van 30.01.2014)
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 februari 2014 tot aanstelling van de
ambtenaar, belast met het opleggen van de administratieve sancties, zoals voorzien in artikel
119bis, §2, lid 4 van de Nieuwe Gemeentewet;
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Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 maart 2014 met betrekking tot het afsluiten
van een overeenkomst inzake de bemiddeling en het bepalen van de modaliteiten daarvan;

Externe adviezen
Advies van de jeugdraad van 4 februari 2017 met betrekking tot het ontwerp van algemene
politieverordening;
Overleg jeugdregio van 17 februari 2017
Advies van de politieraad van de politiezone Pajottenland van 25 november 2016, 16
december 2016 met betrekking tot het ontwerp van algemene politieverordening;
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het Algemeen Politiereglement PZ Pajottenland,
zoals opgenomen als bijlage, goed te keuren.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: De gemeenteraad keurt het Algemeen Politiereglement PZ Pajottenland goed
volgens de bij dit besluit gevoegde bijlage die integraal deel uit maakt van dit besluit.
Artikel 2 : Deze beslissing zal worden opgenomen op de overzichtslijst, conform artikel 252
van het gemeentedecreet.

11. Opheffing aanvullend reglement betreffende het inrichten van een
parkeerplaats voorbehouden aan personen met een handicap ter hoogte
van Sint-Niklaasstraat 14a
De gemeenteraad,

Bevoegdheid
Artikel 42 van het gemeentedecreet.
Juridische gronden
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 25 oktober 2017 houdende de
opheffing van het aanvullend reglement betreffende het inrichten van een parkeerplaats
voorbehouden aan personen met een handicap ter hoogte van Sint-Niklaasstraat 14a.

Advies en motivering
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;
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Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 september 2016 houdende het inrichten van een
parkeerplaats voorbehouden aan personen met een handicap ter hoogte van SintNiklaasstraat 14a;
Overwegende dat de nood aan een parkeerplaats voorbehouden aan personen met een
handicap ter hoogte van Sint-Niklaasstraat 14a vervallen is gezien de gebruiker verhuisd is;
Overwegende dat het aanvullend reglement enkel gemeentewegen betreft;

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: Volgend aanvullend reglement op te heffen:
• het aanvullend reglement betreffende het inrichten van een parkeerplaats
voorbehouden aan personen met een handicap ter hoogte van Sint-Niklaasstraat
14a.
Artikel 2: Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling
Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid.

12. Aanvullend reglement betreffende Oud-Klooster
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Besluit van het college van burgemeester van 18 oktober 2017 houdende het agenderen van
het ontwerp van aanvullend reglement betreffende Oud-Klooster op de agenda van de
gemeenteraad.
Bevoegdheid
Artikel 42 van het gemeentedecreet.

Advies en motivering
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 het aanvullend reglement enkel gemeentewegen betreft.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
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Artikel 1: Op Oud-Klooster vanaf het kruispunt met Kapellestraat ter hoogte van OudKlooster 22 in de richting van het kruispunt met Kapellestraat ter hoogte van
Oud-Klooster 1 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
Artikel 2: Volgende aanvullende reglementen worden opgeheven:
• alle voorgaande aanvullende reglementen met betrekking tot Oud-Klooster;
• met uitzondering van het gebiedsdekkende aanvullende reglement betreffende een
tonnagebeperking tot 3,5 ton uitgezonderd plaatselijk verkeer in de Kapellestraat,
Liezebeekwijk, Kartuizerstraat en Oud-Klooster.
Artikel 3: Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling
Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid.

Vrije tijd
13. Oprichting interlokale vereniging sportregio Pajottenland
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Vanaf 1 januari 2018 is de provincie niet langer bevoegd voor de persoonsgebonden
bevoegdheden, zoals Cultuur, Jeugd, Welzijn en Sport.
De sportregio Pajottenland stopt te bestaan in zijn huidige vorm op 31 december 2017.
Vanaf 1 januari 2018 dient de regio zelf in te staan voor de boekhouding en een wettelijke
vorm van intergemeentelijke samenwerking. Een interlokale vereniging (ILV) lijkt voor onze
regio het meest geschikt.
De Vlaamse Overheid wil de intergemeentelijke samenwerking stimuleren door financiële
middelen ter beschikking te stellen voor bovenlokale sport en bewegingsprojecten.
Bevoegdheid
Artikel 42 van het gemeentedecreet

Juridische gronden
Artikel 162 van de Grondwet, houdende de bevoegdheid van de gemeenteraden voor alles
wat van provinciaal en gemeentelijk belang is;
Artikelen 43 § 2, 24° van het gemeentedecreet, houdende de intergemeentelijke
samenwerking en 195 § 1 houdende de oprichting van samenwerkingsverbanden in het
bijzonder;
Het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, de artikelen
2 § 1, 6, 7 en 8 houdende de juridische modaliteiten voor het oprichten van dergelijke
samenwerking in het bijzonder;
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Het decreet van 9 november 2016 betreffende de nieuwe taakstelling van de provincies die
werd goedgekeurd in het Vlaamse Parlement;
Externe adviezen
De sportraad Herne gaf een gunstig advies op 10 oktober 2017.
Het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst en het huishoudelijk reglement voor de
opstart van een interlokale vereniging (ILV) Sportregio Pajottenland werd principieel
goedgekeurd op het regio-overleg van 19 september 2017
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de oprichting van de interlokale vereniging sportregio
Pajottenland goed te keuren evenals de bijhorende samenwerkingsovereenkomst en het
huishoudelijk reglement.
Financieel advies en visum
Budget voorzien op 0740-00/GBB/6150006
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: de gemeenteraad gaat akkoord met de oprichting van de interlokale vereniging
Sportregio Pajottenland
Artikel2: de gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst betreffende de interlokale
vereniging Sportregio Pajottenland goed
Artikel 3: de gemeenteraad keurt het huishoudelijk reglement betreffende de interlokale
vereniging Sportregio Pajottenland goed
Artikel 4: een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal samen met de statuten
en het huishoudelijk reglement overgemaakt worden aan:
de interlokale vereniging Sportregio Pajottenland;
gemeentebesturen Affligem, Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Liedekerke, Lennik,
Pepingen en Roosdaal;
sportfunctionaris Herne

Schriftelijke en mondelinge vragen
14. Schriftelijke en mondelinge vragen
Gemeenteraadslid Thierry Deblander deelt mee dat hij al verschillende malen de opmerking
heeft gekregen dat het taalgebruik o.a. in het informatieblad en flyers niet goed is. Er werden
hierin ook al verscheidene malen fouten opgemerkt.
De vraag is of er in de toekomst hieraan meer aandacht kan besteed worden.
De burgemeester meldt dat er hierop extra zal toegezien worden.

Namens de gemeenteraad

Ann Naert
gemeentesecretaris

Kris Poelaert
voorzitter van de gemeenteraad
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