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Lieven Vandenneucker, Marie Louise Devriese, Lieven Snoeks, Patrick De Vos, schepenen
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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
23 mei 2018.
Bevoegdheid
Artikel 33 van het gemeentedecreet
Juridische gronden
Ontwerpnotulen van 23 mei 2018

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

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 : De notulen van 23 mei 2018 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. GDPR - privacyverklaring
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Sinds 25 mei is de GDPR, ook bekend als AVG (Algemene Verordening
Gegevensbescherming) van kracht. Deze verordening gaat over het beheer en de
beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese burgers. Als organisatie moet je vanaf
mei 2018 kunnen aantonen welke persoonsgegevens je verzamelt, hoe je deze data gebruikt
en hoe je ze beveiligt.
In het kader van deze wetgeving dient de gemeente een privacyverklaring te plaatsen op de
gemeentelijke website. In bijlage wordt het voorstel van de privacyverklaring toegevoegd.
Bevoegdheid
Artikel 43 van het gemeentedecreet
Juridische gronden
Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de raad van 27 april 2016
betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van
Richtlijn 95/46/EG (Algemene verordening gegevensbescherming)
Externe adviezen
Besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 20 juni 2018
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de privacyverklaring omtrent de AVG goed te
keuren.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: De gemeenteraad keurt de privacyverklaring omtrent de AVG goed.
Artikel 2: Deze beslissing wordt opgenomen op de overzichtslijst conform art. 252 van het
gemeentedecreet.
Artikel 3: Dit besluit wordt meegedeeld aan de dienst ICT en communicatie.

Financiën
3. Jaarrekening 2017 - AGB Herne
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Op 22 december 2008 richtte de gemeente het autonoom gemeentebedrijf op.
Artikel 243 van het gemeentedecreet bepaalt dat de raad van bestuur de jaarrekening van
het autonoom gemeentebedrijf moet vaststellen.
Het opstellen van de jaarrekening over het boekjaar valt onder de verantwoordelijkheid van
het bestuursorgaan.
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Over de jaarrekening dient tevens een commissaris-revisor een verslag op te maken. Deze
voert de controle uit overeenkomstig de wettelijke bepalingen en volgens de in België
geldende controlenormen. Deze controlenormen vereisen dat deze controle zo wordt
georganiseerd en uitgevoerd dat er een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de
jaarrekeningen geen afwijkingen van materieel belang bevat, als gevolg van fraude of van
het maken van fouten.
Bevoegdheid
Statuten autonoom gemeentebedrijf dd. 22 juni 2016
Artikel 243 van het gemeentedecreet
Juridische gronden
- Art. 225 tot en met 234, 235, 236 tot en met 239, 241 en 242, 243, 244, 248, 252 en 261
van het gemeentedecreet van 15 juli 2005
- Beheersovereenkomst tussen de gemeente Herne en het autonoom gemeentebedrijf
Herne, art. 9
- Art 21, 22, 29 van de statuten van het autonoom gemeentebedrijf Herne
Externe adviezen
Verslag externe commissaris: Oordeel zonder voorbehoud.
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van het vermogen en de
financiële toestand van het AGB herne per 31 december 2017, alsook van diens resultaten
over het boekjaar dat op die datum is afgesloten, in overeenstemming met het in België van
toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Advies en motivering
De jaarrekening wordt vastgesteld met een balanstotaal van € 72.801,35.
De resultatenrekening sluit af met een overschot van € 6.707,06.
Het verslag van de commissaris wordt in het dossier opgenomen.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de jaarrekening goed te keuren en de winst ten
bedrage van € 6.707,06 uit te keren als dividend aan de gemeente.
Financieel advies en visum
Niet van toepassing
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: De gemeenteraad keurt de jaarrekening 2017 van het autonoom gemeentebedrijf
Herne, vastgesteld door de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf Herne op 1
maart 2018, goed.
Artikel 2: De winst ten bedrage van € 6.707,06 wordt uitgekeerd aan de gemeente.
Artikel 3: Dit besluit wordt meegedeeld aan het AGB.
Artikel 4: Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform art.252 van het
gemeentedecreet.
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4. Jaarrekening 2017 - Vaststelling
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
In uitvoering van artikel 93 van het gemeentedecreet ging de financieel beheerder over tot de
opmaak van de jaarrekening 2017
Het ontwerp van jaarrekening 2017 bevat:
- de jaarrekening 2017 en de bijhorende toelichting
- het advies van het managementteam over de jaarrekening 2017
Bevoegdheid
Artikel 43§2,3° van het gemeentedecreet
Artikelen 171 tot en met 175 van het gemeentedecreet
Juridische gronden
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 (en
latere wijzigingen)
Externe adviezen
Advies van het managementteam dd 28/05/2018
Advies en motivering
Uit de bijgevoegde documenten blijkt dat het algemeen begrotingsresultaat er als volgt
uitziet:
Exploitatiebudget
Investeringsbudget
Andere
Resultaat op kasbasis
Kosten
Opbrengsten
Overschot van het boekjaar

1.252.908,92
-959.484,47
-468.935,78
1.966.596,22
8.290.224,25
8.564.070,27
273.846,02

Financieel advies en visum
Niet van toepassing
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: De jaarrekening 2017 wordt vastgesteld met de volgende saldi:

Exploitatiebudget
Investeringsbudget
Andere
Resultaat op kasbasis

1.252.908,92
-959.484,47
-468.935,78
1.966.596,22

Artikel 2: De balans en resultatenrekening 2017 worden goedgekeurd.
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Artikel 3: Een afschrift van dit besluit wordt met de bijlagen overgemaakt aan de
provinciegouverneur van Vlaams-Brabant met het oog op de uitoefening van het bestuurlijk
toezicht.

5. Budgetwijziging 2018-01
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De gemeenteraad keurde in vergadering van 20/12/2017 de meerjarenplanaanpassing 20142019 en budget 2018 goed.
Het college keurde in de zitting van 20/06/2018 het voorontwerp van budgetwijziging 201703 goed.
Bevoegdheid
titel IV van het gemeentedecreet - artikel 154§2
Juridische gronden
titel IV van het gemeentedecreet
Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus
van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn,
gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2013.
Ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels
van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn,
gewijzigd bij ministerieel besluit van 26 november 2012
Omzendbrief BB 2013/4 van betreffende de strategische meerjarenplanning (meerjarenplan
2014-2019) en budgettering (budget 2014) volgens de beleids- en beheerscyclus.
Omzendbrief BB 2013/8 betreffende de veralgemeende invoering van de beleids- en
beheerscyclus.
Omzendbrief BB 2013/7 betreffende "Digitale rapportering over de beleids- en
beheerscyclus"
Omzendbrief BB 2014/4 van betreffende de meerjarenplannen 2014-2019 en budgetten
2015.
Omzendbrief BB 2015/2 van betreffende de meerjarenplannen 2014-2019 en budgetten
2016.
Omzendbrief BB 2016/2 betreffende de meerjarenplannen 2014-2019 en budgetten 2017.
Omzendbrief BB 2017/3 betreffende de meerjarenplannen 2014-2019 en budgetten 2018.
Externe adviezen
Gunstig advies managementteam dd 18/06/2018
Advies en motivering
Gezien de jaarcijfers van 2017 gekend zijn en gezien de wijziging in uitgaven en ontvangsten
in het lopend boekjaar (naar aanleiding van de rekening 2017, 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:
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Wijziging van het exploitatiebudget Schema BW 1 Indien gewijzigd
Wijziging van een investeringsenveloppe Schema BW 2 Indien gewijzigd
Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Schema BW 3 Indien
gewijzigd
Wijziging van het liquiditeitenbudget Schema BW 4 Indien gewijzigd
Het budget 2018 wordt, na budgetwijziging, vastgesteld als volgt:

Exploitatie
Investering
Liquiditeiten

Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
7.899.121,35
8.363.693,10 464.571,75
3.055.025,39
1.277.586,77
1.777.438,62
659.240,00
663.723,00
4.483,00

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de voorgestelde budgetwijziging 2018-01 goed te
keuren.
Financieel advies en visum
De financiële nota 2018 blijft na de aanpassingen in evenwicht. De autofinancieringsmarge
blijft positief in 2019.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: De gemeenteraad keurt de budgetwijziging 2018-01 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.

OCMW
6. OCMW - Jaarrekening 2017 - Advies
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Op 6 juni 2018 bezorgde het OCMW zijn jaarrekening 2017. Deze jaarrekening werd
vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn in vergadering van 11 juni 2018.
Bevoegdheid
Artikel 171-174 van de OCMW decreet
Juridische gronden
OCMW-decreet;
Gemeentedecreet;
Besluit van de Vlaamse regering van 17 december 1997 betreffende de boekhouding en de
administratieve organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 1999 tot bepaling van de bevoegdheden van de
leden van de Vlaamse regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 15
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oktober 1999, 14 april 2000 en 26 mei 2000;
Ministerieel besluit van 24 maart 1999 tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden
betreffende de boekhouding en de administratieve organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Ministerieel besluit van 20 juni 2001 tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden
betreffende de boekhouding en de administratieve organisatie van de Openbare Centra voor
Maatschappelijk Welzijn;
Advies en motivering
Het OCMW decreet bepaalt dat de jaarrekening van het OCMW voor advies moet
voorgelegd worden aan de gemeenteraad en voor goedkeuring aan de provinciegouverneur.
De jaarrekening van het OCMW blijft binnen het goedgekeurde budget. De voorgelegde
documenten voldoen aan de wettelijke bepalingen.
Bijgevolg wordt aan de gemeenteraad voorgesteld de jaarrekening 2017 van het OCMW
gunstig te adviseren.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1:

De jaarrekening 2017 van het OCMW wordt gunstig geadviseerd.

Artikel 2:
Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.
Artikel 3:

Dit besluit zal voor passend gevolg worden overgemaakt aan het OCMW.

Omgeving
7. Aanvraag tot gedeeltelijke afschaffing van voetweg 76 te Herne op
kadastraal percelen gekend als Herne, 1ste afdeling, Sectie H, nr. 221F2,
222A, 225K2, 225N4 en 225M4
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Aanvraag van Bremhove NV, Hille 184 te 8750 Zwevezele houdende de aanvraag tot
gedeeltelijke afschaffing van voetweg 76 te Herne op kadastraal percelen gekend als Herne,
1ste afdeling, Sectie H, nr. 221F2, 222A, 225K2, 225N4 en 225M4.
Bevoegdheid
Artikel 55 van het gemeentedecreet.
Juridische gronden
Wet der buurtwegen van 10 april 1841, in het bijzonder artikel 12.
Atlas der buurtwegen van de gemeente Herne.
Provinciaal politiereglement op de buurtwegen, goedgekeurd op de provincieraad van 28
april 2009 goedgekeurd door de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken op 25
mei 2010.
Memorie van toelichting bij het ontwerp van het provinciaal politiereglement provincie
Vlaams-Brabant op de buurtwegen.
Vonnis van 27 maart 2018 van het Vredegerecht van het kanton Herne - Sint-Pieters-Leeuw
met zetel te Herne houdende de dertigjarige verjaring van voetweg 76 te Herne op
kadastraal percelen gekend als Herne, 1ste afdeling, Sectie H, nr. 221F2, 222A, 225K2,
225N4 en 225M4.
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Advies en motivering
De beslissing van de vrederechter is toegevoegd als bijlage.
Aanvragers gaven opdracht aan een landmeter om het dossier op te maken. Het dossier is
toegevoegd als bijlage.
Het schattingsverslag maakt deel uit van het dossier.
Aanvragers verzoeken nu de gemeente de administratieve procedure te starten zodat de
atlas der buurtwegen aangepast kan worden.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akte te nemen van het in kracht van gewijsde gegane
vonnis betreffende voetweg 93 te Herne op kadastraal perceel Herne, afdeling 1, sectie E,
nr. 15G en het college van burgemeester en schepenen opdracht te geven het onderzoek de
commodo et incommodo te organiseren.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: Akte te nemen van het in kracht van gewijsde gegane vonnis betreffende voetweg
76 te Herne op kadastraal percelen gekend als Herne, 1ste afdeling, Sectie H, nr. 221F2,
222A, 225K2, 225N4 en 225M4.
Artikel 2: Opdracht te geven aan het college van burgemeester en schepenen het onderzoek
de commodo et incommodo te organiseren.
Artikel 3: Dit besluit op te nemen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.
Artikel 4: Deze beslissing bekend te maken aan dienst mobiliteit en de aanvrager.

8. Voorlopige vaststelling van het ontwerp van gemeentelijk rooilijnplan van
de Steyvekaitse (buurtweg 22 Sint-Pieters-Kapelle)
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
In zijn zitting van 25 oktober 2017 keurde het college het opmetingsplan van het openbaar
domein in de Steyvekaitse goed. Nadien werd aan een studiebureau opdracht gegevens op
basis van de opmeting de rooilijnen uit te tekenen. Dit kadert in de melding over
onvoldoende doorgangsbreedte die we op 2 mei 2017 van de heer Alain Vidts ontvangen
hebben.
In zijn zitting van 7 maart 2018 besloot het college de voorlopige vaststelling van het
gemeentelijk rooilijnplan van de Steyvekaitse (buurtweg 22 te Sint-Pieters-Kapelle) voor te
leggen aan de gemeenteraad.
Dit agendapunt lag reeds voor op de gemeenteraad van 25 april 2018, doch het openbaar
onderzoek werd door omstandigheden niet tijdig geïnitieerd. Om geen procedurefout te
maken wordt dit punt hernomen.
Bevoegdheid
Artikel 57 van het gemeentedecreet.
Juridische gronden
Wet van 10 april 1841 op de buurtwegen.
Atlas der buurtwegen van Sint-Pieters-Kapelle.
Decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen.
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 10 mei 2017 houdende de
melding van een onvoldoende doorgang tgv. een private hoog op openbaar domein in de
Steyvekaitse.
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Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 14 juni 2017 houdende het
aanstellen van een studiebureau voor vaststelling van de rooilijn in de Steyvekaitse.
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 25 oktober 2017 houdende de
goedkeuring van het opmetingsplan van het openbaar domein in de Steyvekaitse.
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 7 maart 2018 houdende het
voorleggen van de vaststelling van het ontwerp van gemeentelijke rooilijn van de
Steyvekaitse (buurtweg 22 Sint-Pieters-Kapelle).
Advies en motivering
Het ontwerp van gemeentelijk rooilijnplan is toegevoegd als bijlage. Het ontwerp werd binnen
de afdeling omgeving onderzocht:
• confrontatie met de atlas der buurtwegen (enige juridische bron): geen opmerkingen;
• ligging van de nutsleidingen ten opzichte van de rooilijn: een aantal
nutsvoorzieningen zijn gelegen buiten de rooilijn, aangezien dit niet fundamenteel is
en dit ook al vandaag door de aangelanden geweten is zien we geen bezwaar.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp van gemeentelijk rooilijnplan van de
Steyvekaitse (buurtweg 22 Sint-Pieters-Kapelle) voorlopig vast te stellen.
Desgevallend zal het college van burgemeester en schepenen het gemeentelijk rooilijnplan
aan een openbaar onderzoek onderwerpen conform het hoger vermelde decreet, waarna de
gemeenteraad kan overgaan tot het al dan niet definitief vaststellen ervan.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: Het ontwerp van gemeentelijk rooilijnplan van de Steyvekaitse, buurtweg 22 in de
Atlas der Buurtwegen van Sint-Pieters-Kapelle, voorlopig vast te stellen.
Artikel 2: Opdracht te geven aan het college van burgemeester en schepenen het voormelde
gemeentelijke rooilijnplan aan een openbaar onderzoek te onderwerpen.
Artikel 3: Deze beslissing bekend te maken aan dienst mobiliteit.

9. Aanvullend reglement betreffende het inrichten van een parkeerplaats
voorbehouden voor personen met een handicap op de Ninoofsesteenweg
(N255) ter hoogte van Kapellestraat 1 te 1540 Herne
De gemeenteraad,

Bevoegdheid
Artikel 42 van het gemeentedecreet.
Juridische gronden
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;
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Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Overwegende dat in de Ninoofsesteenweg t.h.v de Kapellestraat nr 1 een praktijk voor
kinesitherapie is gevestigd die frequent bezocht wordt door personen met een
mobiliteitsbeperking;
Overwegende dat het aanvullend reglement geheel of gedeeltelijk van toepassing is op
gewestwegen en/of wegen bedoeld in artikel 6 van het decreet betreffende de aanvullende
reglementen;
Overwegende dat het aanvullend reglement maatregelen bevat over volgende
gewestweg(en) N255;
Overwegende dat het Agentschap Wegen & Verkeer op 19 juni 2018 principieel akkoord ging
met het ontwerp aanvullend reglement
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: Op de Ninoofsesteenweg ter hoogte van Kapellestraat 1 te 1540 Herne geldt:
• het parkeren is toegelaten;
• het parkeren is voorbehouden voor de voertuigen die gebruikt worden door personen
met een handicap;
• de parkeerreglementering geldt over een afstand van 6 m.
Dit wordt gesignaleerd door:
• verkeersborden E9a
• de verkeersborden worden aangevuld met onderborden Type VIId
• de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xc
Artikel 2: Volgende aanvullende reglementen worden opgeheven:
Niet van toepassing.
Artikel 3: Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling
Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid.

10. Onderhandse aankoop van onroerend goederen, gelegen te Herne,
kadastrale ligging: afdeling 1, sectie I, nummers 460L & 460M - principiële
beslissing tot aankoop + goedkeuring proces-verbaal van opmeting en
schatting
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Het bestuur wenst over te gaan tot de aankoop van 2 percelen grond gelegen te Herne:
Lot 1 :
Een perceel grond, gelegen te 1540 Herne, Klein Kapelleveld, gekadastreerd of geweest
zijnde te Herne, afdeling 1, Herne, sectie I, nr. 460L. Het
lot is op het hierbij gevoegde grondplan aangeduid in groene tint en heeft een oppervlakte
volgens meting van EEN hectare VIER are
VIJFENVEERTIG centiare (1ha 04a 45ca) en is eigendom van mevrouw Myriam Houa, Rue
de Scrawelle 36, 7180 Seneffe
Lot 2 :
Een perceel grond, gelegen te 1540 Herne, Klein Kapelleveld, gekadastreerd of geweest
zijnde te Herne, afdeling 1, Herne, sectie I, nr. 460M.
Het lot is op het hierbij gevoegde grondplan aangeduid in blauwe tint en heeft een
oppervlakte volgens meting van VIERENZEVENTIG are
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TWEEENNEGENTIG centiare (74a 92ca) en is eveneens eigendom van mevrouw Myriam
Houa, Rue de Scrawelle 36, 7180 Seneffe
De doelstelling van de aankoop is drieledig:
(1) optimalisatie van verkeersveiligheid en doorsteekbaarheid van de dorpskern:
optimalisatie van trage toegangswegen naar GBS De Bloesem voor schoolgaande
kinderen met het oog op afname verkeersdrukte in Kapellestraat, creatie van een
fijnmazig netwerk van verbindingen voor voetganger en fietser
(2) uitbouw van een groene dorpskern door bebossing gekaderd binnen
burgerparticipatieve werking van de klimaatwerkgroep en met het oog op een hogere
belevingskwaliteit voor dorpsbewoner en bezoeker
(3) ontwikkeling van een speelbos: ruimte voor jeugd, jeugdbewegingen en het mogelijk
maken van zachte recreatie 'onder de kerktoren' met een sterke link naar het WZC SintFelix
Bevoegdheid
Artikel 43, §2, 12° van het gemeentedecreet
Juridische gronden
Gelet op artikel 43, § 2, 12° van het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op de omzendbrief BA-99/04 d.d. 18/05/1999 houdende toelichtingen bij de wijzigingen
die bij de twee decreten van 13/04/1999 en bij het decreet van 18/05/1999 werden
aangebracht aan het decreet van 28/04/1993 houdende regeling voor het Vlaamse Gewest
van het administratief toezicht op de gemeenten;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen;
Gelet op de artikelen 248 tot en met 261 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005
houdende bestuurlijke toezicht;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 27 januari 2016
betreffende de inrichting van een verkeersveilige toegang voor voetgangers en fietsers tot
BS De Bloesem langsheen voetwegen nrs. 68 en 76 te Herne;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 18 april 2018
houdende het toewijzen van de opdracht voor opmaak van proces-verbaal van opmeting en
schatting van de percelen kadastraal gekend als Afdeling 1, sectie I, nrs. 460L en 460M;
Gelet op het proces-verbaal van opmeting opgemaakt door BVBA Plan + op 14 juni 2018
(toegevoegd als bijlage);
Gelet op het proces-verbaal van schatting opgemaakt door de heer Steven Jacques, beëdigd
landmeter-expert, handelend voor BVBA Plan+, Assesteenweg 199, 1750 Lennik op 14 juni
2018 (toegevoegd als bijlage);
Advies en motivering
Overwegende dat de eigenares principieel akkoord gaat met een aankoop in der minne;
Overwegende dat de pachter mits compensatie akkoord kan gaan met het opzeggen van de
pachtovereenkomst;
Overwegende dat de aankoop in aanmerking komt voor betoelaging binnen het Vlaams
Strategisch Gebied rond Brussel (VSGB);
Overwegende dat de percelen gelegen zijn in herbevestigd agrarisch gebied

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: De onroerende goederen gelegen te Herne, kadastrale ligging: afdeling 1, sectie I,
nummers 460L & 460M - met een oppervlakte van respectievelijk 1ha 04a 45ca en 74a 92ca
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en eigendom van mevrouw Myriam Houa, Rue de Scrawelle 36, 7180 Seneffe wordt
onderhands aangekocht voor zover de prijs en de voorwaarden aanvaardbaar zijn.
Artikel 2: Het proces-verbaal van opmeting van percelen kadastraal gekend als Afdeling 1,
sectie I, nrs. 460L en 460M wordt goedgekeurd.
Artikel 3: Het schattingsverslag en de over te maken vergoeding bij aankoop worden
goedgekeurd.
Artikel 4: Deze beslissing op te nemen op de overzichtslijst conform art. 252 van het
gemeentedecreet.
Artikel 5: Dit besluit mee te delen aan de financiële dienst en dienst mobiliteit.

11. Aanvraag tot gedeeltelijke afschaffing van voetweg 93 te Herne op
kadastraal perceel Herne, afdeling 1, sectie E, nr. 15G.
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Dit dossier lag eerder voor op de zitting van de gemeenteraad van 23 mei jl. Ten gevolge
van een wijziging in de administratieve procedure, meer bepaald de eis om ook na vonnis
vrederechter een openbaar onderzoek te organiseren en een tweede beraadslaging door de
gemeenteraad te houden, wordt dit dossier opnieuw aan de gemeenteraad voorgelegd.
De heer Armand Cools en mevrouw Corinne Dannau dienen een aanvraag tot gedeeltelijke
afschaffing in van voetweg 93 van de atlas der buurtwegen van Herne. Het bewuste gedeelte
van de voetweg loopt over het perceel waarvan zij eigenaar zijn en dat kadastraal gekend is
als Herne, Afdeling 1, sectie E, perceel nr. 15G.
Bevoegdheid
Artikel 43 van het gemeentedecreet.
Juridische gronden
Wet der buurtwegen van 10 april 1841, in het bijzonder artikel 12.
Atlas der buurtwegen van de gemeente Herne.
Provinciaal politiereglement op de buurtwegen, goedgekeurd op de provincieraad van 28
april 2009 goedgekeurd door de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken op 25
mei 2010.
Memorie van toelichting bij het ontwerp van het provinciaal politiereglement provincie
Vlaams-Brabant op de buurtwegen.
Vonnis van 1 maart 2012 van het Vredegerecht van het kanton Herne-Sint-Pieters-Leeuw
met zetel te Herne betreffende de dertigjarige verjaring van voetweg 93 gelegen op het
perceel kadastraal bekend als Herne, Afdeling 1, Sectie E, nr. 14A.
Besluit van de deputatie van 28 juni 2012 houdende de afschaffing van een gedeelte van
voetweg 93 gelegen op het perceel kadastraal bekend als Herne, Afdeling 1, Sectie E, nr.
14A.
Dagvaarding op verzoek van de familie Cools-Danau in het kader van voetweg 93 te Herne,
aan het gemeentebestuur overhandigd door Gerechtsdeurwaarder Johan Vandevelde op 8
februari 2017.
Besluit van het college van burgemeester en schepenen betreffende hoger vermelde
dagvaarding van 15 februari 2017.
Vonnis van 28 februari 2017 van het Vredegerecht van het kanton Herne-Sint-Pieters-Leeuw
met zetel te Herne betreffende de dertigjarige verjaring van voetweg 93 gelegen op het
perceel kadastraal bekend als Herne, Afdeling 1, sectie E, nr. 15G.
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Advies en motivering
De beslissing van de vrederechter luidt als volgt:
• tgv. dertigjarige verjaring is een einde gekomen aan de publiekrechtelijke
erfdienstbaarheid van doorgang; en
• gemeente Herne wordt verwezen in gedingkosten
Aanvragers gaven opdracht aan een landmeter om het dossier op te maken. Het dossier is
toegevoegd als bijlage.
Aanvragers verzoeken nu de gemeente de administratieve procedure te starten zodat de
atlas der buurtwegen aangepast kan worden.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akte te nemen van het in kracht van gewijsde gegane
vonnis betreffende voetweg 93 te Herne op kadastraal perceel Herne, afdeling 1, sectie E,
nr. 15G en het college van burgemeester en schepenen opdracht te geven het onderzoek de
commodo et incommodo te organiseren en een schatter aan te stellen voor een procesverbaal van schatting.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: Akte te nemen van het in kracht van gewijsde gegane vonnis betreffende voetweg
93 te Herne op kadastraal perceel Herne, afdeling 1, sectie E, nr. 15G.
Artikel 2: Opdracht te geven aan het college van burgemeester en schepenen het onderzoek
de commodo et incommodo te organiseren en een landmeter aan te stellen voor opmaak
van het proces-verbaal van schatting.
Artikel 3: Dit besluit op te nemen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.
Artikel 4: Deze beslissing bekend te maken aan dienst mobiliteit.

Onderwijs
12. Scholengemeenschap Zuidwest Pajottenland – Aanpassing
arbeidsreglement - Goedkeuring
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Een goede schoolorganisatie steunt op duidelijke afspraken tussen het personeel en het
schoolbestuur. Dergelijke afspraken worden vastgelegd in een arbeidsreglement.
Het huidige arbeidsreglement, goedgekeurd op 28 september 2016, is toe aan actualisatie.
Het decreet rechtspositie en het decreet basisonderwijs laten voldoende ruimte om lokaal en
autonoom concrete afspraken te maken rond rechten en plichten van het personeel en het
schoolbestuur.
Er dient wel over gewaakt te worden dat alle personen die onder gezag arbeid verrichten in
het gemeentelijk onderwijs worden geïnformeerd over de voorwaarden die op hun
arbeidsverhouding van toepassing zijn.
Bevoegdheid
Artikel 42 en 43 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005
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Juridische gronden
Wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen, artikelen 1, 4 en 11 tot en met
15sexies;
Verslag syndicaal overleg dd. 4 juni 2018
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de aangepaste versie van het arbeidsreglement
goed te keuren.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: Keurt het gewijzigde arbeidsreglement van de Scholengemeenschap ZuidwestPajottenland goed.
Artikel 2: Deze beslissing wordt opgenomen op de overzichtslijst conform art. 252 van het
gemeentedecreet.

Personeel
13. Rechtspositieregeling - Aanpassing
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Op de gemeenteraad van 28 februari 2018 werd de aanpassing aan de rechtspositieregeling
goedgekeurd.
Na indiening van het dossier bij Agentschap Binnenlands Bestuur werd ons volgende
opmerking gemaakt : "Artikel 1 van de beslissing van de gemeenteraad d.d.28.02.2018 stelt
dat de gemeenteraad akkoord gaat met de motivatie betreffende artikel 252, § 1 van de
aangepaste RPR voor het personeel. Vermoedelijk wordt hier artikel 252, eerste lid bedoeld.
Er wordt echter geen nieuw artikel 252, § 1 (of artikel 252, eerste lid) vastgesteld. Dit is nodig
omdat er momenteel geen artikel 252, eerste lid bestaat. Indien de gemeenteraad dit artikel
opnieuw wil vaststellen, zal zij dit uitdrukkelijk moeten doen, een motivering alleen volstaat
niet."
Bevoegdheid
Artikel 42 van het gemeentedecreet
Juridische gronden
Beslissing gemeenteraad van 28 februari 2018
Schrijven van Agentschap Binnenlands Bestuur dd. 30 maart 2018
Advies en motivering
Het schepencollege stelt voor om artikel 252 als volgt vast te stellen :
"Het Vlaams zorgkrediet is een recht voor alle personeelsleden, met uitzondering van het
zorgkrediet tot de helft van een voltijdse arbeidsregeling voor de zorg an een kind tot en met
de leeftijd van 12 jaar en het volgen van een erkende opleiding, waarvan volgende functies
en ambten zijn uitgesloten :
- decretale graden
- leidinggevende personeelsleden in de graden van niveau A en B
- omgevingsambtenaar
- stedenbouwkundige
- mobiliteitsambtenaar
14
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De federale thematische verloven zijn een recht voor alle personeelsleden, ongeacht hun
graad."
Financieel advies en visum
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 : De gemeenteraad bevestigt de motivatie betreffende artikel 252 van de
aangepaste rechtspositieregeling voor het personeel, zijnde :
- het bestuur erkent dat het Vlaams Zorgkrediet als recht gemaximaliseerd dient te worden
binnen de organisatie en dat het bestuur de uitsluitingen tot een absoluut minimum wenst te
beperken
- het bestuur meldt dat de schaalgrootte van ons bestuur er zich niet toe leent om voor elke
leidinggevende binnen de organisatie een vervanger aan te werven en dat het hoe dan ook
niet evident is om een leidinggevende halftijds te vervangen;
- het bestuur is van mening dat bepaalde functies binnen de organisatie experten functies
zijn die in de praktijk moeilijk vervangbaar zijn indien de tewerkstellingsbreuk zou
gereduceerd worden tot een halftijdse tewerkstelling
- het bestuur is van mening dat de continuïteit van de dienstverlening in het gedrang zou
komen indien leidinggevende personeelsleden en personeelsleden die fungeren als expert,
hun prestaties zouden verminderen tot een halftijdse functie.
Artikel 2 : Artikel 252 van de rechtspositieregeling wordt als volgt vastgesteld : "Het Vlaams
zorgkrediet is een recht voor alle personeelsleden, met uitzondering van het zorgkrediet tot
de helft van een voltijdse arbeidsregeling voor de zorg an een kind tot en met de leeftijd van
12 jaar en het volgen van een erkende opleiding, waarvan volgende functies en ambten zijn
uitgesloten :
- decretale graden
- leidinggevende personeelsleden in de graden van niveau A en B
- omgevingsambtenaar
- stedenbouwkundige
- mobiliteitsambtenaar
De federale thematische verloven zijn een recht voor alle personeelsleden, ongeacht hun
graad.
Artikel 3 : Deze beslissing zal integraal overgemaakt worden aan de toezichthoudende
overheid

14. Aanpassing personeelsformatie en organogram
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De personeelsformatie en het organogram moeten geactualiseerd worden naar aanleiding
van de veranderingen binnen de dienst grondgebiedszaken.
Er werd een ontwerp van organogram en een motivatienota opgemaakt.
Bevoegdheid
artikel 57 van het gemeentedecreet
Artikel 103, alinea 1 van het gemeentedecreet
Juridische gronden
• Art 103, alinea 2 van het gemeentedecreet
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•

•

Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het
mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende
enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger
van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn gewijzigd bij besluit van de
Vlaamse regering van 16 januari 2009 en 23 november 2012
Rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel van Herne

Externe adviezen
Het MAT dd. 23 april 2018 en het syndicaal overleg dd. 14 mei 2018 gaven een gunstig
advies.
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de aanpassing aan het organogram en de
personeelsformatie goed te keuren.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: Keurt de aanpassing aan de personeelsformatie en het organogram goed, volgens
de documenten in bijlage.
Artikel 2: Dit dossier wordt integraal overgemaakt aan de toezichthoudende overheid.

Politie en veiligheid
15. Aanvullend reglement betreffende het parkeren in het kader van het laden
van elektrische voertuigen op twee parkeerplaatsen op het Centrum te
1540 Herne
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;
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Overwegende dat het bestuur het gebruik van elektrische wagens wenst aan te moedigen
door het faciliteren van laadpunten op het openbaar domein;
Overwegende dat ondertussen een laadpaal werd aangebracht t.h.v. het gemeentehuis,
Centrum 17, Herne;
Overwegende dat het aanvullend reglement enkel gemeentewegen betreft

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: Op het Centrum ter hoogte van huisnummer 17, op twee parkeerplaatsen, wordt
volgende maatregel ingevoerd:
• het parkeren is toegelaten;
• het parkeren is voorbehouden voor volgende categorie van voertuigen: elektrische
motorfietsen, personenauto's, auto's voor dubbelgebruik en minibussen;
• de parkeerreglementering is beperkt tot een maximumduur van 180 minuten.
Dit wordt gesignaleerd door:
• verkeersborden E9a
• de verkeersborden worden aangevuld met onderborden Type VIId, Type VIIc
Artikel 2: Volgende aanvullende reglementen worden opgeheven:
Niet van toepassing.
Artikel 3: Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling
Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid.

Vrije tijd
16. Bibliotheek Petrus Naghel - Schrijven van VVBAD d.d. 26/04/2018
Een bibliotheek voor iedereen - Bibliotheekcharter
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Schrijven van VVBAD (Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie) d.d.
26/04/2018.
Een bibliotheek voor iedereen - Bibliotheekcharter.
Sinds januari verzamelt de VVBAD samen met de Vlaamse cultuurfondsen en meer dan
dertig partnerorganisaties handtekeningen in van mensen die het idee van een bibliotheek in
elke gemeente ondersteunen.
Waarom? Omdat de bibliotheek een basisdienst is waarop elke burger recht heeft.
Niet alleen burgers tekenen massaal de petitie, ook honderd gemeentebesturen
onderschreven al het bibliotheekcharter en laten daarmee zien dat zij belang hechten aan de
bibliotheek in hun gemeente.
Doet Herne ook mee?
Bevoegdheid
Artikel 42 van het Gemeentedecreet.
Juridische gronden
Verslag van de vergadering van het beheersorgaan d.d. 29/05/2018.
Collegebesluit van 06/06/2018.
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Externe adviezen
Gunstig advies van het beheersorgaan (vergadering van 29/05/2018).
Advies en motivering
In bijlage het schrijven van VVBAD.
Door het charter te ondertekenen geeft het gemeentebestuur een krachtig signaal en erkent
de belangrijke maatschappelijke functie die een bibliotheek vervult.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de ondertekening van het bibliotheekcharter goed
te keuren.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: De gemeenteraad keurt de ondertekening van het bibliotheekcharter goed.
Artikel 2: Dit besluit wordt opgenomen in de overzichtslijst conform artikel 252 §1 van het
gemeentedecreet.
Artikel 3: Dit besluit wordt meegedeeld aan de bibliotheek.

17. Gebruikersovereenkomst Kunstgrasveld - FC Herne
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Voor de ter beschikking stelling van het kunstgrasveld wordt een gebruikersovereenkomst
opgesteld tussen de gemeente Herne en FC Herne.
Bevoegdheid
art 42 van het gemeentedecreet
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de gebruikersovereenkomst tussen de
gemeente en FC Herne ivm de ter beschikkingstelling van het kunstgrasveld goed te keuren.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: De gemeenteraad keurt de gebruikersovereenkomst tussen FC Herne en
Gemeente Herne voor de ter beschikking stelling van het kunstgrasveld goed.
Artikel 2: Deze beslissing zal voor opgenomen worden op de overzichtslijst, conform artikel
252 van het gemeentedecreet.
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Besloten
Algemeen bestuur en interne organisatie
18. Interne oproep voor het ambt van algemeen directeur- aanstelling door de
gemeenteraad van een algemeen directeur ten gevolge van de
inwerkingtreding van het decreet lokaal bestuur
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De gemeenteraad heeft in vergadering van 23 mei 2018 beslist om de functie van algemeen
directeur in te vullen via een interne oproep aan de zetelende functiehouders van het ambt
van gemeentesecretaris en van OCMW-secretaris.
De kandidatuurstelling dienden schriftelijk ingediend te worden bij het college van
burgemeester en schepenen binnen een termijn van 30 dagen vanaf de dag volgend op de
dag van de oproep.
Uiterlijk op 1 augustus 2018 moet de gemeenteraad een algemeen directeur aanstellen.
Bevoegdheid
Artikel 583 van het Decreet Lokaal Bestuur
Juridische gronden
Artikel 583 §1, eerste en derde lid Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017
Artikel 28 Gemeentedecreet (besloten vergadering).
Artikel 35 §2 Gemeentedecreet (geheime stemming).
Artikel 36 Gemeentedecreet (afzonderlijke stemming voor aanstellingen).
Artikel 43 §1 en artikel 75 van het Gemeentedecreet (organogram).
Artikel 43 §1 en artikel 103 Gemeentedecreet (personeelsformatie).

Advies en motivering
De oproeping gebeurde op 25 mei 2018. De kandidaatstelling diende bijgevolg ten laatste op
24 juni 2018 ingediend te zijn.
Bij schrijven van 20 juni 2018, ontvangen op 22 juni 2018, diende de heer Patrick Sergooris,
OCMW-secretaris zijn kandidatuur in.
Bij schrijven van 21 juni 2018, ontvangen op 23 juni 2018, diende mevrouw Ann Naert,
gemeentesecretaris haar kandidatuur in.
Artikel 583§1 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat in geval er slechts één ontvankelijke
kandidatuur wordt ingediend deze kandidaat van rechtswege tot algemeen directeur worden
aangesteld.
Indien beide titularissen zich kandidaat hebben gesteld moeten de twee kandidaten
vergeleken worden op basis van de vergelijking van titels en verdiensten.
De gemeenteraad stelt vast dat zowel Mevrouw Ann Naert, gemeentesecretaris als de heer
Patrick Sergooris zich tijdig kandidaat hebben gesteld voor de functie van algemeen
directeur.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om akte te nemen van de kandidaturen waarvan een
afschrift is toegevoegd als bijlage bij dit besluit, om over te gaan tot het vergelijken van de
titels en verdiensten van de beide kandidaten en tot de aanstelling van een algemeen
directeur.
De gemeenteraad oordeelt dat de kandidaatstellingen van de betrokkenen voldoende
informatie bevatten om te beslissen wie van beiden het best in aanmerking komt zodat de
opleggen van bijkomende selectieproeven niet nuttig wordt geacht.
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Beide kandidaten beschikken over een gelijkwaardig diploma.
Mevrouw Ann Naert heeft ervaring als OCMW- secretaris in een kleine gemeente en een
middelgrote Stad (28 jaar) en als gemeentesecretaris (8,5 jaar).
Daarnaast volgde betrokkene diverse meerdaagse opleidingen en navormingen die relevant
zijn voor de functie van algemeen directeur en die betrekking hebben op managements- en
leiderschapskwaliteiten: Leiding geven contextueel benaderd, Kwaliteitsbeleid in
welzijnsvoorzieningen, Nieuwe visie op beheer en management van het OCMW,
personeelsevaluatie, NOB en meerjarenplanning, kwaliteitszorg, prestatiemeeting en
doelmatigheidsanalyse, Proces management: beheren en sturen van een organisatie, CAF
zelfevaluatie, Interne audit en controle, nieuwe wetgeving op de overheidsopdrachten,
OCMW decreet, rechtspositieregeling gemeente- en OCMW-personeel, het
gemeentedecreet ontleed, nieuwe beleids- en beheerscyclus, externe audit, vrouwelijk
leiderschap in de publieke sector, bestuurskracht, Leanmanagement.
Mevrouw Naert was bovendien projectleider van diverse projecten waaruit eveneens haar
managements- en leiderschapskwaliteiten blijken. Zo was ze projectleider voor het
pilootproject invoering NOB in het OCMW van Halle, projectleider voor de bouw van een
nieuw administratief centrum en een nieuw woonzorgcentrum voor het OCMW van Halle,
mede begeleider CAF-evaluatie, stond ze in de gemeente Herne in voor de optimalisatie van
de werking van de beleidsorganen van de gemeente Herne, voor de optimalisatie van
administratieve processen en de optimalisatie van de ict-infrastructuur. Verder is ze ook
projectleider voor de inkanteling van het OCMW.
De heer Sergooris is sinds 1 januari 1986 OCMW-secretaris van Herne, eerst deeltijds en
vanaf 1 januari 1998 voltijds.
Een loutere keuze op grond van anciënniteit wordt door de gemeenteraad als niet afdoende
beschouwd. Anciënniteit kan een beoordelingselement uitmaken, maar niet het enige of
beslissende criterium zijn. Hetzelfde geldt voor leeftijd, aangezien dit discriminerend
voorkomt.
De overgangsbepalingen van het decreet lokaal bestuur leggen geen verlichting op om
voorafgaandelijk beoordelingscriteria vast te stellen. In de oproepingsbrief stond echter
duidelijk vermeld dat de beoordeling door de gemeenteraad zou gebeuren op basis van titels
en verdiensten. Bovendien was de oproepingsbrief vergezeld van de functiebeschrijving met
omschrijving van de kernresultaten en het functieprofiel bestaande uit de technische en de
gedragscompetenties.
Uit de beoordeling van de titels en verdiensten blijkt dat mevrouw Ann Naert het beste
scoort.
De functie van algemeen directeur resulteert immers in een zwaardere verantwoordelijkheid
door o.m. de toename aan taken met betrekking tot personeel, de grotere span of control, de
grotere omvang van het budget en de interne controle.
Na te zijn overgegaan tot de vergelijking van de titels en verdiensten gaat de gemeenteraad
gaat over tot de geheime stemming.

Besluit: Met 9 stemmen voor en 1 blanco-stem
Artikel 1: Mevrouw Ann Naert, geboren te Brugge op 2 maart 1959, Aerebeekstraat 43, 1540
Herne wordt aangesteld als algemeen directeur van de gemeente en het OCMW. Deze
beslissing gaat in vanaf 1 augustus 2018.
Artikel 2: De salarisschaal van de algemeen directeur is de salarisschaal van de secretaris
van de gemeente, vermeerderd met 30%.
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Artikel 3: In de personeelsformatie en het organogram wordt het ambt van
gemeentesecretaris geschrapt. Het ambt van algemeen directeur wordt toegevoegd.

Schriftelijke en mondelinge vragen
19. Schriftelijke en mondelinge vragen
Er zijn geen schriftelijke of mondelinge vragen.

Namens de gemeenteraad

Ann Naert
gemeentesecretaris

Kris Degroote
voorzitter van de gemeenteraad
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