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COCHEZ Nestor, BERCKMANS Jeannine, SNOEKS Lieven,
THIEBAUT Hilde, DEGROOTE Kris, HEREMANS Marleen,
VANAUDENHOVE Marc
gemeenteraadsleden;
DENEYER Luc
gemeentesecretaris

Na de opening van de zitting verontschuldigt de voorzitter schepenen Marc
Bombaert, Carina Ricour, Devriese Marie-Louise en gemeenteraadslid Thierry
Deblander.
Hierop vraagt de voorzitter de goedkeuring van het verslag van de
gemeenteraadszitting van 25 februari 2009. De gemeentesecretaris deelt vooraf nog
mede dat het in agendapunt 3 over een 1ste herhalingsopdracht gaat en in
agendapunt 4 het een uitgave betreft in de buitengewone begroting 2009.
Dit verslag wordt eenparig goedgekeurd.

1.
BPA Hernekouter
Plaatsen snelheidsremmers
Goedkeuring
Gelet op de decreten van 1789 en 1790 betreffende de municipaliteiten en de
rechterlijke inrichting;
Gelet op het K.B. van 16/03/1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie
op het wegverkeer;
Gelet op het K.B. van 01/12/1975 houdende algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer;
Gelet op de desbetreffende artikelen van de gemeentewet;
Gelet dat in de wijk Hernekouter naast een woonwijk eveneens de sporthal met
bijhorende accommodatie is gevestigd.
Gelet tijdens de gemeenteraad van XX een zone 30 ingevoerd werd in de wijk
Hernekouter; artikel 2 van betrokken agendapunt meldt dat een studie zal gebeuren
om bijkomende verkeersremmende maatregelen te nemen bij het binnenrijden van
de wijk Hernekouter;
Gelet dat rondom de sporthal, met het oog op de veiligheid, bijkomende maatregelen
voor het verkeer moeten genomen worden, vervat in de artikels 1 en 2.

Gelet op het advies van de lokale Politie Pajottenland;
Op voorstel van het College van Burgemeester en schepenen,
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
In de wijk Hernekouter worden twee snelheidsremmers, meerbepaald Berlijnse
kussens, geplaatst in het deel zich bevindend tussen de Stationsstraat en de
sporthal. Gelet deze snelheidsremmers geplaatst worden binnen een zone 30 dient
geen bijkomende signalisatie voorzien te worden.
Artikel 2
De inbreuken op de beschikkingen van deze verordeningen zullen worden gestraft
met politiestraffen, voor zover door wetten, algemene of provinciale verordeningen
die op het stuk zouden bestaan, geen andere straffen voorzien.
Artikel 3
Alvorens tot uitvoering over te gaan zal een afschrift van onderhavige beslissing ter
goedkeuring worden voorgelegd aan het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur en
voor kennisgeving worden overgemaakt aan de heer Gouverneur van de provincie
Vlaams-Barbant, aan de griffie van de rechtbank van Eerste Aanleg en aan het
Vredegerecht van Herne.

2. Inrichten parkeerplaats mindervaliden Centrum Herne
Goedkeuring
Gelet op het gunstig advies van de Politie;
Gelet op de decreten van 1789 en 1790 betreffende de municipaliteiten en de
rechterlijke inrichting;
Gelet op het K.B. van 16/03/1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie
op het wegverkeer;
Gelet op het K.B. van 01/12/1975 houdende algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer;
Gelet op de desbetreffende artikelen van de gemeentewet;
Gelet dat in het centrum van de gemeente slechts één parkeerplaats voor
mindervaliden aanwezig is en deze zich bevindt op het kaatsplein waardoor tijdens
het kaatsspel deze parkeerplaats voor mindervaliden buiten gebruik is.
Op voorstel van het College van Burgemeester en schepenen,
BESLUIT: met eenparigheid van stemmen

Artikel 1:
Op het centrum zullen twee traditionele parkeerplaatsen, zich bevindend voor het
gemeentehuis, worden omgevormd tot één bijkomende parkeerplaats voor
mindervaliden. Deze parkeerplaats voor mindervaliden zal worden aangeduid met
het verkeersbord E9a met bijhorend onderbord.
Artikel 2 :
De inbreuken op de beschikkingen van deze verordeningen zullen worden gestraft
met politiestraffen, voor zover door wetten, algemene of provinciale verordeningen
die op het stuk zouden bestaan, geen andere straffen voorzien.
Artikel 3 :
Alvorens tot uitvoering over te gaan zal een afschrift van onderhavige beslissing ter
goedkeuring worden voorgelegd aan het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur en
voor kennisgeving worden overgemaakt aan de heer Gouverneur van de provincie
Vlaams-Barbant, aan de griffie van de rechtbank van Eerste Aanleg en aan het
Vredegerecht van Herne.

3. Dienst Openbare Werken
Aankoop grasmaaier
Goedkeuren van de voorwaarden en vaststellen van de wijze
van gunnen.
Raming : €80.000,00 (incl. BTW)
Wijze van gunnen : Onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking
Gelet op de noodzaak voor de dienst Openbare Werken over te gaan tot de aankoop
van een grasmaaier;
Gelet op de technische fiche die hierbij wordt voorzien;
Overwegende dat de nodige kredieten voor deze aankoop voorzien worden in de
buitengewone begroting 2009 onder artikel 421/744-21;
Gelet op de wetgeving betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van
werken, leveringen en diensten;
Gehoord het verslag van schepen voor Openbare Werken, Marc Bombaert;

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen

Artikel 1 :
Akkoord te gaan met de aankoop van een grasmaaier voor de dienst Openbare
Werken, rekening houdend met de technische fiche waarvan sprake hiervoor en die
integraal deel uitmaakt van deze beslissing.
Artikel 2:
De financiering zal geschieden via een lening in de buitengewone begroting onder
artikel 010/961/51.
Artikel 3 :
Deze opdracht te gunnen na een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Artikel 4 :
Deze beslissing is onderworpen aan §1 van artikel 252 van het Gemeentedecreet
van 15 juli 2005.

4. Aankoop PC voor het Schepencollege.
Goedkeuren van de voorwaarden en vaststellen van de wijze
van gunnen.
Raming : €1300,00 (excl. BTW)
Wijze van gunnen : Onderhandse opdracht
Gelet op het verzoek tot de aankoop van een PC voor het Schepencollege voor
dagelijkse administratie;
Gelet op de technische fiche die hierbij wordt voorzien;
Overwegende dat de nodige kredieten voor deze aankoop voorzien worden in de
buitengewone begroting 2009 onder artikel 104/742-53;
Gelet op de wetgeving betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van
werken, leveringen en diensten;
Gehoord het verslag van de voorzitter, Kris Poelaert;

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
Akkoord te gaan met de aankoop van een PC voor het Schepencollege, rekening
houdend met de technische fiche waarvan sprake hiervoor en die integraal deel
uitmaakt van deze beslissing.
Artikel 2:
De financiering zal geschieden via een lening in de buitengewone begroting onder
artikel 010/961/51.

Artikel 3 :
Deze opdracht onderhands te gunnen.
Artikel 4 :
Deze beslissing is onderworpen aan §1 van artikel 252 van het Gemeentedecreet
van 15 juli 2005.

5. Containerpark
Goedkeuren tariefreglement voor de aanhangwagen
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 26 november 2008, waarbij de aankoop
van een aanhangwagen voor het containerpark werd goedgekeurd;
Gelet op het nieuw gemeentedecreet, meer bepaald artikel 117;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Na beraadslaging;
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
Vanaf heden wordt een gemeentelijke retributie gevestigd voor het gebruik van de
aanhangwagen op het containerpark van Herne.
Artikel 2 :
De retributie is verschuldigd door de persoon die de aanhangwagen gebruikt.
Artikel 3 :
De retributie wordt als volgt vastgesteld :
- €5,00 per 2 uur
Artikel 4 :
Er dient een waarborg te worden betaald van €50,00.
Artikel 5 :
De retributie moet betaald worden op het containerpark..
Artikel 6 :
Deze verordening wordt onverwijld aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.

6. Polyvalente Feestzaal te Sint-Pieters-Kapelle
Goedkeuren tarief voor het gebruik van de keuken
Gelet op het nieuw gemeentedecreet, meer bepaald artikel 117;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Na beraadslaging;
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
Vanaf heden wordt een gemeentelijke retributie gevestigd voor het gebruik van de
keuken (zonder feestzaal) van de Polyvalente Feestzaal te Sint-Pieters-Kapelle.
Artikel 2 :
De retributie is verschuldigd door de persoon die de keuken gebruikt.
Artikel 3 :
Voor het gebruik van de keuken wordt een retributie vastgesteld van €20,00.
Artikel 5 :
De retributie moet betaald worden via een invorderingsstaat.
Artikel 6 :
Deze verordening wordt onverwijld aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.

7. Vaststelling retributiereglement voor het indienen van een
milieuvergunningsaanvraag.
Goedkeuring.
Gelet op het nieuw gemeentedecreet, meer bepaald artikel 117;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Na beraadslaging;
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
Vanaf heden wordt een gemeentelijke retributie gevestigd voor het indienen van een
milieuvergunningsaanvraag.

Artikel 2 :
De retributie is verschuldigd door de persoon die de milieuvergunningsaanvraag
indient.
Artikel 3 :
De retributie wordt als volgt vastgesteld :
- Indienen klasse II-dossier : €25,00
- Indienen klasse I-dossier : €25,00 + dossierskosten
(publicatiekosten,…)
Artikel 4 :
De retributie moet betaald worden op de milieudienst.
Artikel 5 :
Deze verordening wordt onverwijld aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.

8. Gemeentepersoneel
Verhoging bedrag maaltijdcheques
Goedkeuring
Gelet op de desbetreffende artikelen van de gemeentewet;
Gelet op artikel 105 § 2 Gemeentedecreet;
Gelet op de bijzondere wet van 13 juli 2001 houdende overdracht van diverse
bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen ;
Gelet op de Omzendbrief BA 2005/07 van 18 november 2005 van het Vlaams
Ministerie van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering
betreffende de kennisgeving van het sectoraal akkoord 2005-2007 voor het
personeel van de lokale en provinciale besturen ;
Gelet op de bepaling die in dit sectoraal akkoord werd opgenomen waarbij aan lokale
besturen de verplichting wordt opgelegd om met ingang van 1 januari 2006 de
werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques te verhogen met 100 euro op jaarbasis ten
opzichte van de actueel geldende werkgeversbijdrage en waarbij met ingang van 1
januari 2007 de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques opnieuw met 100 euro
wordt verhoogd ten opzichte van de plaatselijk vastgelegde werkgeversbijdrage;
Gelet op het feit dat bij het toekennen van een verhoging van de werkgeversbijdrage
in de maaltijdcheques rekening dient gehouden te worden met de fiscale en sociale
grenzen;
Gelet op het feit dat de maximale werkgeversbijdrage 4,91 euro mag bedragen;
Gelet op het voorstel van het Schepencollege waarbij met ingang van 1 januari 2009
het bedrag van de maaltijdcheques verhoogd wordt tot €5,00;

Gelet op het voorstel van het Schepencollege waarbij met ingang van 1 januari 2010
het bedrag van de maaltijdcheques verhoogd wordt tot €6,00;
Gelet op artikel 12ter van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de
betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel waaruit blijkt
dat het voorwerp van deze raadsbeslissing de toepassing is van een aanbeveling
uitgaande van de toezichthoudende overheid; dat de aanbeveling het voorwerp
uitmaakt van een akkoordprotocol in de zin van artikel 9, 1° of 2° of een met redenen
omkleed advies als gevolg van een onderhandeling of een overleg in een algemeen
comité of in een afdeling of onderafdeling opgericht in het comité voor de provinciale
en plaatselijke overheidsdiensten; dat het voorstel tot doel heeft de aanbeveling
zonder wijzigingen of afwijkingen toe te passen; en dat er na door de bevoegde
overheid van op de hoogte gesteld te zijn bij een ter post aangetekende brief met
ontvangstbewijs dat ze de bedoeling heeft deze vrijstelling in te roepen, geen enkele
van de vakorganisaties die zitting hebben in het bevoegde onderhandelings- of
overlegcomité binnen drie werkdagen volgend op de datum van ontvangst van die
brief, gevraagd heeft dat dit voorstel aan het comité voorgelegd wordt ;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen ;

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 : Verhoging werkgeversaandeel.
Met ingang van 1 januari 2009 wordt de werkgeversbijdrage vastgelegd op €5,00 €1,12 = €3,88 per maaltijdcheque.
Met ingang van 1 januari 2010 wordt de werkgeversbijdrage vastgelegd op €6,00 –
1,12 = €4,88 per maaltijdcheque.
Artikel 2 : Behoud werknemersaandeel.
De persoonlijke werknemersbijdrage in de maaltijdcheque blijft behouden op 1,12
euro per maaltijdcheque.
Artikel 3 :
Afschrift van onderhavige beslissing zal voor verder gevolg aan de bevoegde
overheid worden toegestuurd.

9. Autonoom Gemeentebedrijf
Commissaris-Bedrijfsrevisor
Aanduiding
Bevestiging beslissing Directiecomité Autonoom
Gemeentebedrijf
Gelet op de beslissing van het directiecomité van het Autonoom Gemeentebedrijf
Herne betreffende de aanduiding van een commissaris-bedrijfsrevisor;
Overwegende de vergelijking van de voorstellen van de verschillende
bedrijfsrevisoren-commissarissen;
Overwegende het feit dat het directiecomité voorstelt om André Geeroms van VRC
Bedrijfsrevisoren voor te dragen als commissaris voor het College van
Commissarissen;
Gehoord het verslag van Lieven Vandenneucker, voorzitter van het Autonoom
Gemeentebedrijf;
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
De beslissing van het directiecomité betreffende de aanduiding van een
commissaris-bedrijfsrevisor te bevestigen.
Artikel 2 :
Bedrijfsrevisor André Geeroms van VRC Bedrijfsrevisoren wordt voorgedragen als
commissaris voor het college van commissarissen.
Artikel 3 :
Deze beslissing zal voor passend gevolg worden overgemaakt aan het directiecomité
van het Autonoom Gemeentebedrijf Herne.
Artikel 4 :
Deze beslissing zal tevens worden overgemaakt aan de toezichthoudende overheid.

10.

Lokaal Sociaal Beleidsplan Herne 2008-2013
Goedkeuring - Hernieuwing

Gelet op het decreet van 19 maar 2004 betreffende het lokaal sociaal beleid ;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 februari 2006 tot uitvoering van
het decreet van 19 maart 2004 betreffende het lokaal sociaal beleid ;
Gelet op de omzendbrief van 7 december 2007 van de heer Steven Vanackere,
Vlaams minister van Welzijn,Volksgezondheid en Gezin betreffende het indienen van
het beleidsplan Lokaal Sociaal Beleid 2008-2014 ;
Overwegende dat bij de vorige goedkeuring van het Lokaal Sociaal Beleidsplan geen
advies gevoegd werd van het Lokaal Overleg Kinderopvang;
Overwegende dat het LOK een gunstig advies uitbracht op 21 januari 2009;
Gelet op de goedkeuring van het Lokaal Sociaal Beleidsplan door de OCMW-raad op .
9 februari 2009;
Gehoord het verslag van de OCMW-voorzitter, Carina Ricour.

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
Het Lokaal Sociaal Beleidsplan wordt opnieuw goedgekeurd.

Artikel 2:
Deze beslissing zal voor passend gevolg worden overgemaakt aan de
toezichthoudende overheid.

11.
Uitleenreglement
Goedkeuring
De gemeenteraad keurt met eenparigheid van stemmen het hiernavolgende
uitleenreglement goed.
Reglement uitleendienst
Artikel 1:

De LCD projector, de 12 podiumelementen, de 10 receptietafels, de
tafelrokken, 10 tentoonstellingspanelen, de buurtfeestkoffer, de 1000
pijlen, de kiosk en de nadars zijn eigendom van de gemeente Herne en
kunnen uitgeleend worden aan verenigingen, diensten en wijkcomité’s
tegen de opgegeven prijzen.

Inwoners van de gemeente Herne kunnen enkel gebruik maken van de
uitleenmaterialen indien het een openbaar evenement betreft in de
gemeente zoals buurtfeesten. Het uitleenmateriaal wordt niet uitgeleend
aan particulieren en kan niet gebruikt worden voor privé-gebruik zoals
communiefeesten enz.. Misbruik door verenigingen zal gesanctioneerd
worden met uitsluiting van gebruik gedurende 1 jaar.
Artikel 2:

De uit de verhuur binnengekomen gelden worden enkel gebruikt om
eventuele herstellingen aan het materiaal te bekostigen of nieuwe
materialen aan te kopen die kunnen uitgeleend worden.

Artikel 3:

Al het materiaal kan bij de uitleendienst besteld worden. Het materiaal
kan telefonisch aangevraagd worden binnen een termijn van 10
maanden tot twee weken voor de activiteit. Telefoonnummer
uitleendienst: 02 397 11 63.
Om overboeking of vergissingen te voorkomen is het aangewezen om
steeds het aanvraagformulier in te vullen en te bezorgen aan de
uitleendienst. Pas wanneer het aanvraagformulier werd ingediend, is er
sprake van een definitieve reservatie.
Er zijn geen voorrangsregels vastgesteld.

Artikel 4:

Het materiaal wordt na afspraak met de uitleendienst afgehaald en
volgens afspraak met de uitleendienst opnieuw binnengebracht. Het
materiaal dient zo snel mogelijk na de activiteit worden binnengebracht.
Het is niet mogelijk om het materiaal in het weekend af te halen. Bij
activiteiten tijdens het weekend, dient het materiaal voor vrijdagmiddag
afgehaald te worden.

Artikel 5

Per extra dag dat het materiaal te laat wordt binnengeleverd zal 10 euro
worden aangerekend.

Artikel 6

Er dient een waarborg betaald te worden bij afhaling van het materiaal
(zie artikel 26). Deze waarborg dient cash (of via bancontact) te worden
betaald aan de bevoegde gemeentelijke ambtenaar. De vereniging of
particulier verkrijgt een ontvangstbewijs dat moet worden voorgelegd bij
teruggave van het materiaal indien men de waarborg wenst terug te
vorderen.

Artikel 7

Het maximum totale bedrag van de waarborg wordt vastgelegd op 250€
met een uitzondering voor buurtfeesten die slechts een maximum van
100€ dienen te betalen als waarborg.

Artikel 8

Bij schade aan het materiaal wordt dit onmiddellijk van de waarborg
ingehouden. Indien de schade hoger is dan de waarborg, is de
gemeente gerechtigd om de kosten door te rekenen aan de vereniging.

Overzicht Materiaal
LCD-projector
Artikel 8

De LCD-projector is heel gevoelig materiaal, gelieve hiermee rekening
te houden. De bijgeleverde kabels moeten intact teruggebracht worden.

Artikel 9

Het scherm kan gratis bijgevraagd worden bij de uitleen van de
projector.

Artikel 10

De LCD-projector en het scherm kunnen afgehaald worden op het
gemeentehuis tijdens de openingsuren.

Podiumelementen
Artikel 11

De podiumelementen kunnen aangevraagd worden met korte poten
(hoogte 60cm) of lange poten (hoogte 80cm). Dit wordt doorgegeven
aan de technische dienst bij afhaling.

Artikel 12

De podiumelementen worden afgehaald in de loods van de technische
dienst, Scheibeekstraat, 1540 Herne na telefonische afspraak
(0477/990 236).

Artikel 13

De podiumelementen bestaan uit 12 elementen van 1m op 2m en
kunnen met een aanhangwagen vervoerd worden.

Receptietafels
Artikel 14

De gemeente Herne heeft 10 receptietafels ter beschikking.

Artikel 15

De bijpassende tafelrokken bij de receptietafels kunnen gratis
uitgeleend worden op voorwaarde dat ze gewassen en gestreken
worden door de uitlener.

Artikel 16

De receptietafels worden afgehaald in de loods van de technische
dienst, Scheibeekstraat, 1540 Herne na telefonische afspraak
(0477/990 236).

Tentoonstellingspanelen
Artikel 17

De gemeente Herne heeft 8 tentoonstellingspanelen ter beschikking.
Deze kunnen aan elkaar vastgehecht worden. Het is niet toegelaten
plakband of ander materiaal dat de panelen kan beschadigen te
gebruiken.

Artikel 18

De tentoonstellingspanelen worden naar de locatie van het evenement
gebracht na telefonische afspraak met de technische dienst (0477/990
236).

Nadars
Artikel 19

De gemeente heeft ongeveer 100 nadars ter beschikking. Deze kunnen
gratis aangevraagd worden bij de aankondiging van een evenement
aan het College van Burgemeester en Schepenen.

Kiosk
Artikel 20

De kiosk is 12 m lang op 4 m breed op 4,5 m hoogte en wordt enkel
hoogstnoodzakelijk opgesteld. Er is plaats nodig van 15m op 8m om de
kiosk te kunnen plaatsen.

Artikel 21

De kiosk wordt geplaatst door de technische dienst, tenzij in andere
gemeentes. Hiervoor is een prijs vastgelegd op 400€ voor de uitleen en
de manuren van het gemeentelijk personeel.

Buurtfeestkoffer
Artikel 21

De buurtfeestkoffer bestaat uit verschillende materialen: 2 tenten, een
springkasteel, een sportkoffer (basket, volley,..), 8 tafels, 50 stoelen en
200 herbruikbare bekers.

Artikel 22

De buurtfeestkoffer wordt enkel uitgeleend aan buurtcomités die een
wijk- of straatfeest organiseren. Er is geen uitleenprijs of waarborg aan
de uitleen van de buurtfeestkoffer verbonden. Wijkcomités die gebruik
maken van ander materiaal uit de uitleendienst, moeten slechts een
maximum van 100€ waarborg betalen.

Artikel 23

De buurtfeestkoffer wordt door het de technische dienst op de locatie
van het buurtfeest gebracht en opgehaald.

Pijlen wandel- en fietstochten
Artikel 24

De sportdienst beschikt over 2 soorten bepijlingbordjes, 400 roze en
600 gele voor het bepijlen van wandel- en fietstochten. Deze bordjes
zijn voorzien van gaatjes zodat deze pijlen makkelijk te bevestigen zijn
met rekkers.

Artikel 25

De pijlen worden gestockeerd in de sporthal, de Hernekouter, en
kunnen daar afgehaald worden na telefonische afspraak met de
sportdienst: 02/395 90 15.

Artikel 26

Het afhalen kan maximum 8 dagen voor de activiteit gebeuren en de
pijlen dienen 8 dagen na de activiteit terug ingediend worden op de
sportdienst.

Artikel 27

Het uitlenen van de pijlen is gratis. Er wordt echter wel een waarborg
gevraagd van 20€. Per ontbrekende pijl, wordt er 1€ aangerekend.
Prijzen uitleendienst

Artikel 28

Het materiaal is gratis ter beschikking voor activiteiten ingericht of met
de medewerking van de gemeentelijke diensten of de gemeentelijke
adviesraden.

Artikel 29

Er zijn prijzen vastgesteld voor alle verenigingen uit de gemeente en
voor alle inwoners van Herne die een openbare activiteit organiseren.

Artikel 30

Diensten of verenigingen buiten de gemeente Herne dienen een hogere
huurprijs te betalen.

Artikel 31

Elke afwijking op deze prijzen kan enkel worden toegestaan na
goedkeuring van het College van Burgemeester en Schepenen.
Hiervoor dient een aanvraag gericht te worden aan het College,
Centrum 17, 1540 Herne.

Artikel 32

De volgende prijzen zijn goedgekeurd in zitting van 25 februari 2009
van de gemeenteraad.

Materiaal

Aantal
beschikbaar

1
12

Huurprijs
verenigingen en
gemeentelijke
evenementen
25 €
Gratis

Huurprijs
Diensten of
verenigingen
buiten Herne
50 €
8 € / element

LCD-projector
Podiumelementen
Receptietafels

10

Gratis

8 € / tafel

Tentoonstellingspanelen
Nadars

8
100

Gratis
Gratis

Kiosk
Buurtfeestkoffer
1000 pijlen

1
1
400 roze
+ 600 gele

Gratis
Gratis
Gratis

8€ / paneel
1€ / nadar
+100€ waarborg
400 €
Niet van toepassing
5€ per 100 pijlen

Waarborg

150 €
12,5 € /
element
12,5 € /
element
Geen
geen
geen
geen
20€

Geheime zitting
12.
Vaststelling werfreserve gemeentesecretaris
Goedkeuring
Op 13 en 25 november 2008 werden er examens georganiseerd voor de
samenstelling van een werfreserve voor de functie van gemeentesecretaris. Het
volledige proces-verbaal van de examenverrichtingen lag ter inzage op het
gemeentesecretariaat.
Er werden desbetreffend geen opmerkingen geformuleerd.
De werfreserve wordt dus als volgt vastgesteld :
1. Anna Naert
2. Katlijn Copriau
3. Julie Somers
4. Johan Kestemont

Namens de Gemeenteraad,
I.O. De gemeentesecretaris

De burgemeester-voorzitter

L. DENEYER

K. POELAERT

