PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

1540 HERNE

ONTWERPNOTULEN Vergadering gemeenteraad van 22 mei 2019

Aanwezig:
Openbaar
Algemeen bestuur en interne organisatie
1. Goedkeuring notulen van de vorige vergadering van de gemeenteraad
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De algemeen directeur legt de notulen voor van de vergadering van de gemeenteraad van
24 april 2019. Deze zijn te raadplegen via de mobile applicatie e-notulen.
Bevoegdheid
Artikel 33 van het gemeentedecreet
Juridische gronden
Ontwerpnotulen van 24 april 2019

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

Besluit:
met x stemmen voor, x stemmen tegen en x onthoudingen.
Artikel 1 : De notulen van 24 april 2019 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.

2. Kennisname zittingsverslag van de vorige vergadering van de
gemeenteraad
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De algemeen directeur legt het zittingsverslag voor van de vergadering van de
gemeenteraad van 24 april 2019.
Bevoegdheid
Artikel 32 decreet lokaal bestuur
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Juridische gronden
Zittingsverslag van 24 april 2019

Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het zittingsverslag, zoals
voorgelegd door de algemeen directeur.

Besluit:

Artikel 1 : De gemeenteraad neemt kennis van het zittingsverslag van 24 april 2019.
Artikel 2 : Deze beslissing zal voor passend gevolg overgemaakt worden aan de dienst
secretariaat.

3. Verlenging duur huidige adviesraden
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
In uitvoering van artikel 304 van het decreet lokaal bestuur is de gemeenteraad bevoegd om
adviesraden op te richten.
De oprichting van adviesraden is facultatief, behalve voor de adviesraden die bij wet of
decreet worden opgelegd zoals bijvoorbeeld de GECORO.
Het Decreet Lokaal Bestuur bevat enkel een kaderregeling. Het bepaalt twee voorwaarden
voor het oprichten van adviesraden:
• ten hoogste twee derde van de leden van de adviesraad mag van hetzelfde geslacht
zijn, anders kan de raad niet op rechtsgeldige wijze advies uitbrengen;
• gemeenteraadsleden en leden van het college van burgemeester en schepenen
mogen geen stemgerechtigd lid zijn van de adviesraden.
De gemeenteraden kunnen bij reglement bepalingen opnemen over:
• de samenstelling van de raden;
• de representativiteit in de raden;
• de werking van de raden.

Net als bij vele andere lokale besturen werd vastgesteld dat de huidige structuur van de
adviesraden niet meer volledig aangepast is aan de nieuwe noden van de lokale besturen.
Adviesraden lopen over het algemeen tegen een aantal gelijkaardige hindernissen: weinig
instroom van nieuwe leden, weinig opkomst voor vergaderingen, onduidelijkheid aan beider
zijden rond de wisselwerking tussen adviesraad en bestuur. Daarom besliste het college van
burgemeester en schepenen de vernieuwing van de adviesraden te laten voorafgaan door
een breder kader van participatie en besliste het om een bureau in te schakelen om dit
participatietraject te begeleiden.
Het startmoment van dit participatief traject is voorzien op maandag 27 mei 2019 waarop alle
leden van het dagelijks bestuur van de bestaande adviesraden worden uitgenodigd.
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Het traject moet leiden tot de vastlegging van een algemene visie en een vernieuwend kader
voor participatie.

Bevoegdheid
Artikel 304 van het decreet lokaal bestuur
Juridische gronden
Statuten van de cultuurraad, de raad voor ontwikkelingssamenwerking (Herne Solidair), de
jeugdraad, de sportraad, de seniorenraad, de beheerraad van de bibliotheek, milieuraad,
Gecoro en LOKO

Advies en motivering
In afwachting van het beëindigen van het traject wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om
de duur van bestaande adviesraden te verlengen.

Besluit:
Artikel 1: De gemeenteraad keurt de verlenging van de duur van de adviesraden goed tot er
nieuwe adviesraden zijn geïnstalleerd.

Artikel 2: Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 285 van het decreet lokaal
bestuur.
Financiën
4. Goedkeuring facturen - investeringssubsidie voor dringende
herstellingswerken vochtproblemen dak Kerk Herne
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Gezien de dringende/onvoorziene werken omwille van vochtproblemen aan het dak van de
kerk van Herne, werden door het kerkfabriek van Herne 2 facturen voorgelegd met de vraag
om hiervoor een investeringssubsidie te ontvangen.
Gezien de hoogdringendheid werden er geen prijzen gevraagd bij verschillende aannemers.
Totaal bedrag: 14.762 eur incl btw
Bevoegdheid
Artikel 41 van het decreet lokaal bestuur
Juridische gronden
• De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.
• De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1,
1° a (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 144.000,00 niet).
• Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
• Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°.
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Advies en motivering
De uitgave is niet voorzien in het budget, maar dient bij een eerstvolgende budgetwijziging
opgenomen te worden.
Het college keurde de voorgelegde facturen goed en besliste hiervoor de nodige
investeringssubsidie toe te kennen en deze te laten bekrachtigen door de gemeenteraad bij
de eerstvolgende budgetwijziging.
Financieel advies en visum
Visum 2019-10 voor de investeringssubsidie werd afgeleverd.
Besluit:
Artikel 1: De facturen, voorgelegd door de kerkfabriek van Herne, worden goedgekeurd en
de investeringssubsidie wordt toegekend.
Artikel 2: De uitgave dient in de eerstvolgende budgetwijziging worden opgenomen.
Artikel 3: Deze beslissing wordt meegedeeld aan de dienst financiën en aan het kerkfabriek
Herne.
Artikel 4: dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 285 e.v van het decreet
lokaal bestuur.
Intergemeentelijke samenwerking
5. Intercommunale Haviland - Algemene Vergadering van 12 juni 2019 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.
Op 12 juni 2019 organiseert Haviland Intercommunale haar Algemene Vergadering.
De agenda omvat volgende punten :
1. notulen van de buitengewone algemene vergadering van 12 december 2018: goedkeuring
(een exemplaar van deze notulen werd per brief op 10 januari 2019 aan de deelnemers
bezorgd.);
2. notulen van de bijzondere algemene vergadering van 28 maart 2019: goedkeuring
(een exemplaar van deze notulen werd per brief op 4 april 2019 aan de deelnemers
bezorgd.);
3. verslag der activiteiten van het afgelopen boekjaar 2018;
4. jaarrekening 2018 met balans, resultatenrekening, sociale balans per 31.12.2017, het
voorstel van bestemming van het resultaat en toelichting: goedkeuring (art. 41);
5. verslag van de raad van bestuur: goedkeuring (art. 41)
6. verslag van de commissaris over het 53ste maatschappelijke dienstjaar: goedkeuring (art.
41);
7. bestuur: kwijting aan bestuurders,
commissaris (art. 34);
8. vaststelling resultaatsbestemming (art. 41);
9. benoeming leden algemeen comité: goedkeuring (art. 39);
10. benoeming commissaris-revisor (art. 31): goedkeuring;
11. vaststelling jaarlijkse bezoldiging commissaris (art. 31): goedkeuring;
12. evaluatierapport over de werking van de vereniging en nieuw ondernemingsplan voor de
komende zes jaar (art. 42): goedkeuring
13. toetreding autonoom gemeentebedrijf (art. 8): goedkeuring;
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14. code goed bestuur: goedkeuring;
15. Varia.
De afgevaardigden werden eerder aangeduid voor de volledige legislatuur.
Bevoegdheid
Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur
Juridische gronden
Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking

Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de agendapunten van de vergadering van 12 juni
2019 goed te keuren. Tevens dienen de vertegenwoordigers van onze gemeente
gemandateerd te worden om de agendapunten van de algemene vergadering van Haviland
Intercommunale goed te keuren.

Besluit:
Artikel 1 : De agendapunten van de algemene vergadering van Haviland Intercommunale dd.
12 juni 2019 worden goedgekeurd.
Artikel 2 : De gemeenteraad draagt de burgemeester voor om te zetelen in het algemeen
comité van Haviland
Artikel 3 : De vertegenwoordiger van de gemeente Herne is gemandateerd om de
agendapunten van de algemene vergadering van Haviland Intercommunale dd. 12 juni 2019
goed te keuren.
Artikel 4 : Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gelast met de uitvoering van
dit besluit.

6. Intradura - Statutaire gewone algemene vergadering van 12 juni 2019 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.
Op 12 juni 2019 oganiseert Intradura haar Algemene Vergadering.
De agenda omvat volgende punten :
1. notulen van de buitengewone algemene vergadering van 19 december 2018: goedkeuring
(een exemplaar van deze notulen werd per brief op 15 januari 2019 aan de deelnemers
bezorgd.);
2. notulen van de bijzondere algemene vergadering van 28 maart 2019: goedkeuring
(een exemplaar van deze notulen werd per brief op 1 april 2019 aan de deelnemers
bezorgd.);
3. verslag der activiteiten van het afgelopen boekjaar 2018;
4. jaarrekening 2018 met balans, resultatenrekening, sociale balans per 31.12.2017, het
voorstel van bestemming van het resultaat en toelichting: goedkeuring (art. 40);
5. verslag van de raad van bestuur: goedkeuring (art. 40)
6. verslag van de commissaris over het 2de maatschappelijke dienstjaar: goedkeuring (art.
40);
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7. bestuur: kwijting aan bestuurders,
commissaris (art. 40);
8. vaststelling resultaatsbestemming (art. 45);
9. benoeming commissaris-revisor (art. 30): goedkeuring;
10. vaststelling jaarlijkse bezoldiging commissaris (art. 42): goedkeuring;
11. evaluatierapport over de werking van de vereniging en nieuw ondernemingsplan voor de
komende zes jaar (art. 46): goedkeuring
12. code goed bestuur: goedkeuring;
13. benoeming bestuurder (art. 15): goedkeuring;
14. Varia.
De afgevaardigden werden eerder aangeduid voor de volledige legislatuur.
Bevoegdheid
Artikel 432 van het decreet Lokaal Bestuur

Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de agendapunten van de vergadering van 12 juni
2019 goed te keuren. Tevens dienen de vertegenwoordigers van onze gemeente
gemandateerd te worden om de agendapunten van de statutaire algemene vergadering van
Intradura goed te keuren.

Besluit:
Artikel 1 : De agendapunten van de algemene vergadering van Intradura dd. 12 juni 2019
worden goedgekeurd.
Artikel 2 : De vertegenwoordiger van de gemeente Herne is gemandateerd om de
agendapunten van de algemene vergadering van Intradura 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. Fluvius - Algemene vergadering op 23 mei 2019
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De gemeente Herne is aangesloten bij Fluvius Opdrachthoudende Vereniging;
Per aangetekend schrijven van 4 april 2019 werd de gemeente opgeroepen om deel te
nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Fluvius
Opdrachthoudende Vereniging die op 23 mei 2019 plaatsheeft te Affligem met als agenda;
1. Kennisneming van het verslag van de Raad van Bestuur en van de Commissaris.
2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2018.
3. Kennisneming van het jaarverslag over het boekjaar 2018.
4. Verlenen van afzonderlijke kwijting aan de bestuurders en aan de Commissaris.
5. Statutaire benoemingen.
6. Statutaire mededelingen.
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De gemeenteraad moet de agenda van de algemene vergadering tevens jaarvergadering
van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging d.d. 23 mei 2019 goedkeuren en moet de
vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering
tevens jaarvergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging op 23 mei 2019
mandateren om zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de
gemeenteraad

Bevoegdheid
Artikel 40 decreet lokaal bestuur
Juridische gronden
Schrijven Fluvius dd. 8 april 2019

Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de agenda van de algemene vergadering van
Fluvius goed te keuren en om de vertegenwoordiger van de gemeente op te dragen
zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van
heden.

Besluit:
Artikel 1: Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering tevens
jaarvergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging d.d. 23 mei 2019 met als
agendapunten:
1. Kennisneming van het verslag van de Raad van Bestuur en van de Commissaris.
2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2018.
3. Kennisneming van het jaarverslag over het boekjaar 2018.
4. Verlenen van afzonderlijke kwijting aan de bestuurders en aan de Commissaris.
5. Statutaire benoemingen.
6. Statutaire mededelingen.
Artikel 2: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene
vergadering tevens jaarvergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging op 23 mei
2019, op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de
gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen.
Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van
voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan Fluvius
Opdrachthoudende Vereniging, ter attentie van het secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199
te 9090 Melle.
Artikel 4: dit besluit wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 285 e.v. van het decreet
lokaal bestuur.

8. Infrax West - algemene vergadering van 24 juni 2019 - goedkeuring agenda
en vaststelling mandaat
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De gemeente Herne is voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de
opdrachthoudende vereniging Infrax West.
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Per aangetekend schrijven van 3 mei 2019 werd de gemeente opgeroepen om deel te
nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Infrax West die op 24 juni
2019 plaatsheeft in “Salons Saint-Germain, De Breyne Peellaertstraat 12 te 8600
Diksmuide”.
Het dossier met documentatiestukken werd aan de gemeente per brief van 3 mei 2019
overgemaakt werd.

Juridische gronden
Artikel 432, alinea 3 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de vaststelling van het
mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene
vergadering.

Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering.

Besluit:
Artikel 1: Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Algemene Vergadering tevens
jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Infrax West d.d. 24 juni 2019:
1. Kennisneming verslagen Infrax West van de raad van bestuur en van de commissaris
over het boekjaar 2018.
2. Goedkeuring van de jaarrekening Infrax West afgesloten op 31 december 2018
(balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en
waarderingsregels).
3. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris Infrax West
met betrekking tot het boekjaar 2018.
4. Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging
tijdens de vorige 6 jaar en het ondernemingsplan 2019-2014.
5. Aanbod OV 2.0 – uitbreiding activiteiten.
6. Statutaire benoemingen.
7. Statutaire mededelingen.
Artikel 2: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Algemene
Vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Infrax West op
24 juni 2019 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te
dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van
heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing.
Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van
voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de
opdrachthoudende vereniging Infrax West, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie),
uitsluitend op het e-mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be .
Artikel 4: Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 285 van het decreet lokaal
bestuur.
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9. PBE - Algemene vergadering tevens jaarvergadering van 21 juni 2019 Goedkeuring van de agenda en de bepaling van het mandaat
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De gemeente Herne is bij PBE aangesloten. Ons bestuur kreeg een aangetekende brief op 8
mei 2019 waarbij meegedeeld wordt dat de algemene vergadering tevens de jaarvergadering
doorgaat op 21 juni 2019.
De agenda omvat volgende punten :
1. Kennisneming verslagen PBE van de raad van bestuur en van de commissaris over het
boekjaar 2018.
2. Goedkeuring van de jaarrekening PBE afgesloten op 31 december 2018 (balans,
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)
3. Goedkeuring van de jaarrekening Intergas afgesloten op 31 december 2018 (balans,
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)
4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris PBE met
betrekking tot het boekjaar 2018.
5. Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging
tijdens de vorige 6 jaar en het ondernemingsplan 2019-2014.
6.Aanbod OV 2.0 –uitbreiding activiteiten.
7.Statutaire benoemingen.
8.Statutaire mededelingen.
De afgevaardigden werden eerder aangeduid voor de volledige legislatuur. De bepaling van
het mandaat moet voor iedere algemene vergadering worden herhaald.
Bevoegdheid
Artikel 40 van het decreet lokaal bestuur
Juridische gronden
Artikel 432, §3 van het decreet lokaal bestuur

Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de agendapunten van de vergadering van 21 juni
2019 goed te keuren. Tevens dienen de vertegenwoordigers van onze gemeente
gemandateerd te worden om de agendapunten van de algemene vergadering tevens de
jaarvergadering van PBE goed te keuren.

Besluit:
Artikel 1 : Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Algemene Vergadering tevens
jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging PBE dd. 21 juni 2019
Artikel 2 : De vertegenwoordiger van de gemeente Herne is gemandateerd om de
agendapunten van de Algemene Vergadering en tevens jaarvergadering van PBE van 21
juni 2019 goed te keuren.
Artikel 3 : Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gelast met de uitvoering van
dit besluit en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende
vereniging PBE, ter attentie van het secretariaat, uitsluiten op het e-mailadres
vennootschassecretariaat@fluvius.be
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10. Riobra - Algemene vergadering van 14 juni 2019 - Goedkeuring van de
agenda en de bepaling van het mandaat
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De gemeente Herne is aangesloten bij de opdrachthoudende vereniging Riobra.
Op 14 juni 2019 organiseert Riobra haar algemene vergadering.
De agenda omvat volgende punten :
1. Kennisneming verslagen Riobra van de raad van bestuur en van de commissaris over het
boekjaar 2018.
2. Goedkeuring van de jaarrekening Riobra afgesloten op 31 december 2018 (balans,
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)
3. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris Riobra met
betrekking tot het boekjaar 2018.
4. Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging
tijdens de vorige 6 jaar en het ondernemingsplan 2019-2014.
5. Statutaire benoemingen.
6.Statutaire mededelingen
De afgevaardigden werden eerder aangeduid voor de volledige legislatuur.
Bevoegdheid
Artikel 40 van het decreet lokaal bestuur
Juridische gronden
Artikel 432, §3 van het decreet lokaal bestuur

Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de agendapunten van de vergadering van 14 juni
2019 goed te keuren. Tevens dienen de vertegenwoordigers van onze gemeente
gemandateerd te worden om de agendapunten van de jaarvergadering van Riobra goed te
keuren.

Besluit:
Artikel 1 : De agendapunten van de jaarvergadering van Riobra dd. 12 juni 2017, zoals
opgenomen in de uitnodiging van 3 april 2017, worden op basis van de bekomen
documenten goedgekeurd.
Artikel 2 : Aan de effectieve volmachtdrager en in voorkomend geval de plaatsvervangende
volmachtdrager wordt mandaat verleend om op de jaarvergadering van Riobra van 23 juni
2017 te handelen en te beslissen conform de beslissingen van deze gemeenteraad.
Artikel 3 : Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van
de hierbij genomen beslissingen en deze over te maken aan de toezichthoudende overheid
en er kennis van te geven aan Riobra, Oude Baan 148 te 3210 Lubbeek.
Artikel 4 : Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.

11. Fluvius - De bevestiging van de beheersoverdracht en de onderschrijving
van een aandeel A
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De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Gelet op het feit dat, door de goedkeuring van de statuten van de verlengde Infrax West door
de gemeente Herne in Buitengewone Algemene Vergadering van 26 juni 2018 is voorzien in
een beheersoverdracht m.b.t. het statutair personeel richting Fluvius Opdrachthoudende
Vereniging vanaf 1 april 2019;
Gelet op het aangetekend schrijven vanwege Fluvius Opdrachthoudende Vereniging d.d. 17
januari 2019 omtrent deze beheersoverdracht;
Bevoegdheid
artikel 40 decreet lokaal bestuur
Juridische gronden
Artikel 386 e.v. Decreet Lokaal Bestuur

Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de beheersoverdracht met ingang van 1 april
2019 met betrekking tot het statutair personeel van Infrax West, zoals opgenomen in de
statuten van PBE die werden goedgekeurd op 26 juni 2018, te bevestigen.

Besluit:
Artikel 1: De beheersoverdracht met ingang van 1 april 2019 met betrekking tot het statutair
personeel van Infrax West, zoals opgenomen in de statuten van Infrax West die werden
goedgekeurd op 26 juni 2018, te bevestigen.
Artikel 2: Ingevolge de beslissing genomen in artikel 1, één aandeel A ter waarde van 24,79
euro te onderschrijven en te volstorten binnen Fluvius Opdrachthoudende Vereniging.
Artikel 3: Fluvius Opdrachthoudende Vereniging te verzoeken de in artikel 1 genomen
beslissing voor te leggen aan de eerstvolgende algemene vergadering.
Artikel 4: Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van
voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de
opdrachthoudende vereniging Fluvius Opdrachthoudende Vereniging, ter attentie van het
secretariaat, (in pdf-versie) uitsluitend op het e-mailadres
vennootschapssecretariaat@fluvius.be.
Artikel 5: Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 285 e.v van het decreet
lokaal bestuur.

12. Toerisme Pajottenland en Zennevallei vzw en Toerisme Vlaams-Brabant
vzw - Aanduiding plaatsvervangende vertegenwoordigers
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Toerisme Vlaams-Brabant vzw en Toerisme Pajottenland en Zennevallei hebben als doel bij
te dragen tot de ontwikkeling, promotie en kwaliteitsbewaking van het toeristische aanbod
binnen de provincie Vlaams-Brabant.
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Bij besluit van de gemeenteraad van 27 februari 2019 werd de mevrouw Sandra Dero
aangeduid als gemeentelijke vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van
Toerisme Vlaams-Brabant vzw en vvv Toerisme Pajottenland en Zennevallei tot het einde
van de lopende legislatuur.
Bevoegdheid
Artikel 40 van het decreet Lokaal Bestuur
Juridische gronden
Artikel 386 e.v. Decreet Lokaal Bestuur
Schrijven van Toerisme Pajottenland en Zennevallei dd. december 2018

Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd over te gaan tot de aanduiding van een
plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van Toerisme
Vlaams-Brabant vzw en vvv Toerisme Pajottenland en Zennevallei tot het einde van de
lopende legislatuur.

Besluit:
Artikel 1 : Voor de huidige legislatuur wordt volgende persoon aangeduid als
plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Toerisme
Vlaams-Brabant vzw: de heer/ mevrouw..............................adres
Artikel 2 :Voor de huidige legislatuur wordt volgende persoon aangeduid als
plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van vvv Toerisme
Pajottenland en Zennevallei: de heer/ mevrouw..............................adres
Artikel 3 : Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan Toerisme Vlaams-Brabant vzw en
aan vvv Toerisme Pajottenland en Zennevallei.
Artikel 4: Dit besluit wordt bekendgemaakt conform de bepalingen van artikel 285 e.v. van
het decreet Lokaal Bestuur.
Omgeving
13. Aankoop van nieuwe rupskraan - Goedkeuring
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Gelet op het feit dat de 2 graaf/laadcombinaties buiten dienst gesteld zijn en de technische
dienst nood heeft aan een degelijke graafmachine die kan sleuven graven, grachten reinigen
en andere zaken tillen en verplaatsen wordt er geopteerd om een middelgrote rupskraan aan
te kopen.
Bevoegdheid
Artikel 40 van het decreet lokaal bestuur
Juridische gronden
• De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.
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•
•
•
•
•
•

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1,
1° a) (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 144.000,00 niet).
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
Gemeenteraad van 23 maart 2016 met betrekking begrip dagelijks begrip.

Advies en motivering
In het kader van de opdracht “Aankoop Rupskraan” werd een bestek met nr.
2019/DAL/Rupskraan-TD opgesteld door Grondgebiedzaken.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op €100.000,00 (incl. 21% btw). Er wordt
voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
Aangezien de investeringen > 8.500 € excl btw bedragen en niet nominatief opgenomen zijn
in het budget, is de gemeenteraad bevoegd voor het vastleggen van de lastvoorwaarden,
gunningswijzen en raming.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de aankoop van een nieuwe rupskraan goed te
keuren.
Financieel advies en visum
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in Beleidsitem : 0200-00 , ACT-503
Besluit:
Artikel 1: De gemeenteraad keurt de aankoop van een nieuwe rupskraan goed, volgens het
bestek in bijlage.
Artikel 2: Het bedrag voor de aankoop wordt geraamd op €100.00,00 (incl. BTW) en zal
gegund worden bij wijze van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking.
Artikel 3 : Deze beslissing zal bekendgemaakt worden volgens de bepalingen voorzien in het
decreet lokaal bestuur.

14. Aankoop van nieuwe werktuigentransporter - Goedkeuring
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Er dient een werktuigentransporter aangekocht te worden (o.a. voor het vervoer van een
rupsenkraan). In het kader van de opdracht “Aankoop van werktuigentransporter” werd een
bestek met nr. 2019/DAL/werktuigentransporter opgesteld door Grondgebiedzaken. Dit vindt
u als bijlage.
Bevoegdheid
Artikel 40 van het decreet lokaal bestuur
Juridische gronden
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•
•
•
•
•
•
•

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1,
1° a) (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 144.000,00 niet).
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
Gemeenteraad van 23 maart 2016 met betrekking begrip dagelijks begrip.

Advies en motivering
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking.
Aangezien de investeringen > 8.500 € excl btw bedragen en niet nominatief opgenomen zijn
in het budget, is de gemeenteraad bevoegd voor het vastleggen van de lastvoorwaarden,
gunningswijzen en raming.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de aankoop van een werktuigentransporter goed te
keuren.
Financieel advies en visum
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in Beleidsitem : 0200-00 , ACT-503
Besluit:
Artikel 1:De gemeenteraad gaat akkoord met de aankoop van een werktuigentransporter,
volgens het bestek in bijlage.
Artikel 2: De raming bedraagt € 25.000,00 excl. btw of € 30.250,00 incl. 21% btw.
Artikel 3: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
Artikel 4 : Deze beslissing wordt bekendgemaakt volgens de bepalingen van het decreet
lokaal bestuur.
Schriftelijke en mondelinge vragen
15. Schriftelijke en mondelinge vragen
De gemeenteraad,

Besluit:
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