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GOEDKEURING NOTULEN VORIGE VERGADERING
De gemeenteraad keurt de notulen van de vorige vergadering eenparig goed.

GEMEENTEDECREET
1. Oprichting deontologische commissie

De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Op 30 oktober 2013 keurde de gemeenteraad de gedragscode voor mandatarissen goed.
Artikel 33 van de deontologische code bepaalt het volgende : ”de gemeenteraad stelt een
deontologische commissie in die waakt over de naleving van de deontologische code. Alle
fracties maken deel uit van die deontologische commissie. Ook het OCMW duidt enkele
afgevaardigden aan. De voorzitter ervan wordt aangeduid door de gemeenteraad.
Ambtenaren of andere personen die geconfronteerd worden met een inmenging van een
mandataris of derde die zij in strijd achten met deze deontologische code, wordt verzocht
hiervan binnen tien dagen melding te maken bij de gemeentesecretaris. Kopie van de
melding wordt onverwijld ter kennis gebracht van het betrokken raadslid. Anonieme klachten
zijn onontvankelijk.
De gemeentesecretaris legt de in het tweede lid omschreven meldingen voor aan de
deontologische commissie van de gemeenteraad binnen dertig dagen na ontvangst. De
commissie onderzoekt die meldingen op hun gegrondheid. Daarbij moet het recht van
verdediging van het betrokken raadslid worden gevrijwaard. Uitspraak moet geschieden
binnen dertig dagen na ontvangst.
De termijnen in dit artikel worden verdubbeld in vakantieperiodes.
Als de commissie een inbreuk op de deontologische code vaststelt, dan zal zij een blaam
leggen op de betrokken mandataris.”
Op de gemeenteraad van 25 juni 2014 werden een aantal amendementen ingediend door de
Open VLD-fractie.
Het oorspronkelijke ontwerp en de amendementen werden ondertussen onderworpen aan
juridisch advies.
Hieruit blijkt dat:

1. Een gemeentelijke commissie geen beslissingsbevoegheid heeft, enkel een advies
bevoegdheid tav de gemeenteraad(art 39 GD). Ze kan dus geen blaam opleggen.
2. De gemeenteraad zelf ook geen sanctie kan opleggen. Noch ten aanzien van
gemeenteraadsleden, noch ten aanzien van schepenen en burgemeesters heeft de
GR enige bevoegdheid ter zake.
Tav burgemeester en schepenen is enkel de Vlaamse regering bevoegd (zie art 71
van het gemeentedecreet) Ten aanzien van gemeenteraadsleden bestaat er geen
enkele sanctiemogelijkheid. (zie memorie van toelichting bij het gemeentedecreet +
rechtsleer).
3. De deontologische code bepalingen bevat die niet rechtsgeldig zijn: o.m in artikel 33:
Dit artikel bepaalt dat bij vaststelling van een inbreuk er een blaam moet worden
opgelegd. Deze bepaling sluit elke beoordelingsbevoegdheid in concreto uit. Maw de
leden van de commissie zijn verplicht om een blaam uit te spreken.

Bevoegdheid
Artikel 33 van het besluit van de gemeenteraad van 30 oktober 2013 houdende de
vaststelling van de deontologische code.
Juridische gronden
Decreet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen;
Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
Gemeenteraadsbeslissing van 30 oktober 2013
Besluit OCMW-raad dd. 10 juni 2014
Gemeenteraad van 25 juni 2014
Externe adviezen
Niet van toepassing
Advies en motivering
Gelet op deze bemerkingen is het aangewezen om de deontologische code vastgesteld door
de gemeenteraad in vergadering van 30 oktober 2013 grondig te herzien vooraleer over te
gaan tot de oprichting van enige commissie.
Immers elke uitspraak van deze commissie zal aanleiding geven tot een beroepsprocedure
en de nietigheid van de uitspraak.
Aan de gemeenteraad wordt daarom voorgesteld om niet over te gaan tot de oprichting van
een deontologische commissie.
Financieel advies en visum
Niet van toepassing
BESLUIT: met 15 stemmen voor en 1 stemmen tegen (raadslid Thierry Deblander)
Artikel 1: De beslissing tot oprichting van een deontologische commissie wordt verdaagd.
Artikel 2: De deontologische code zoals vastgesteld bij besluit van de gemeenteraad van 30
oktober 2014, zal onderworpen worden aan juridisch advies.
Artikel 3: Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.
Raadslid Thierry Deblander vraagt om het bewuste advies te mogen inkijken.

De burgemeester deelt mee dat het advies door hem ten persoonlijke titel werd aangevraagd
bij een raadsman die hij consulteerde. Het verkregen advies deelde hij mee op de
vergadering van het college van burgemeester en schepenen.
Verder merkt raadslid Deblander op dat er een tegenstrijdigheid is tussen de overwegingen
en het eigenlijke besluit. In de overwegingen staat dat er wordt voorgesteld om de commissie
niet op te richten en in artikel 1 van het besluit staat dat de oprichting wordt verdaagd. De
voorzitter van de gemeenteraad bevestigt dat aan de gemeenteraad wordt gevraagd om nu
geen commissie op te richten maar de oprichting ervan te verdagen.
Tot slot verwijst raadslid Deblander naar de bepalingen van artikel 71 van het
gemeentedecreet dat enkel spreekt over schorsen of afzetten en niet over het uitspreken van
een blaam.

GRONDGEBIEDZAKEN - MOBILITEIT
2. Wegeniswerken
A/.Het verlenen van een “in-house” opdracht aan Haviland Intercommunale igsv
betreffende de infrastructuurwerken aan de Boulevardstraat, Eysbroeckstraat,
Rooststraat en Zullikstraat te 1540 Herne.
B/.Goedkeuring van de voorwaarden voorzien in de overeenkomst “Studie,
ontwerp, werfopvolging en veiligheidscoördinatie” tussen de gemeente Herne en
Haviland Intercommunale igsv.

De Raad,
Gelet op het gemeentedecreet, artikel 42 in het bijzonder;
Gelet op de bepalingen vervat in de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke
motiveringsplicht van bestuurshandelingen;
Gelet op de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking;
Gelet dat de gemeente Herne haar infrastructuur op gebied van wegenis in optimale
omstandigheden wil houden;
Overwegende dat de gemeente Herne hiervoor in haar begroting een bedrag voorziet van
765.800 € om dit te bereiken;
Overwegende dat de Boulevardstraat, Eysbroeckstraat, Rooststraat, Zullikstraat en
Heydestraat hiervoor in aanmerking komen;
Overwegende dat de gemeente Herne een beroep wenst te doen op Haviland
Intercommunale igsv, dienst Gemeentelijke Bouwwerken & Infrastructuur voor de studie, het
ontwerp, de werfopvolging en de veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking” voor
deze infrastructuurwerken;
Gelet op de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie en van de Raad van
State volgens welke de gunning van overheidsopdrachten door een aanbestedende overheid
aan
een
andere
aanbestedende
overheid
van
de
toepassing
van
de
overheidsopdrachtenregelgeving is vrijgesteld indien (1) de opdrachtgevende entiteit op de
opdrachtnemende entiteit toezicht uitoefent zoals op haar eigen diensten en (2) de

opdrachtnemende entiteit het merendeel van haar werkzaamheden verricht ten behoeve van
het lichaam of de lichamen die haar beheersen (“(quasi-)inhouse-opdrachten”);
Gelet op Rondzendbrief LNE/2007/1 van 14 september 2007 betreffende toepassing
wetgeving overheidsopdrachten – “in house”-aanbestedingen – implicaties van het
gelijkheidsbeginsel bij toekennen van overheidsopdrachten, waarin voormelde rechtspraak
nader toegelicht wordt;
Gelet op de thans van kracht zijnde statuten van Haviland Intercommunale igSv van 19
december 2013 zoals gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 februari
2014, waaruit blijkt dat in hoofde van de deelnemers aan Haviland Intercommunale IgSv
voldaan is aan boven vermelde jurisprudentiële voorwaarden om aan deze laatste
overheidsopdrachten te gunnen zonder toepassing van de overheidsopdrachtenregelgeving;
Overwegende dat uit deze statuten in de eerste plaats blijkt dat de deelnemers aan Haviland
Intercommunale IgSv toezicht uitoefenen zoals op hun eigen diensten;
Overwegende dat Haviland Intercommunale IgSv immers tot doel heeft het leveren van
diensten van algemeen belang aan haar deelnemers, ten aanzien van dewelke zij een
ondersteunende functie heeft in hun uitvoerende taken evenals een bevorderende functie
van de onderlinge samenwerking en ontwikkeling - artikel 4;
Overwegende dat, voorts, enkel openbare besturen en geen private entiteiten kunnen
toetreden als aandeelhouder van Haviland Intercommunale IgSv - artikel 6;
Overwegende dat, nog, de territoriale werking en het aandeelhouderschap van Haviland
Intercommunale IgSv beperkt is tot de openbare besturen van het arrondissement HalleVilvoorde - artikel 6;
Overwegende dat, tenslotte, de raad van bestuur van Haviland Intercommunale IgSv
rechtstreeks wordt samengesteld uit bestuurders die allen democratisch verkozen zijn in de
aandeelhouders van Haviland Intercommunale IgSv - artikel 18;
Overwegende dat hieruit volgt dat de deelnemers aan Haviland Intercommunale IgSv
gezamenlijk een doorslaggevende invloed kunnen uitoefenen op haar strategische
doelstellingen en de belangrijke beslissingen;
Overwegende dat, ten tweede, uit de statuten van Haviland Intercommunale IgSv blijkt dat zij
het merendeel van haar werkzaamheden verricht ten behoeve van het lichaam of de
lichamen die haar beheersen;
Overwegende dat uit het voorgaande immers blijkt dat het doel en de werking van Haviland
Intercommunale IgSv er op gericht is om enkel werkzaamheden te verrichten voor haar
aandeelhouders;
Overwegende dat deze werkzaamheden bovendien in het verlengde liggen van de
opdrachten die verricht worden door het eigen personeel van de aandeelhouders van
Haviland Intercommunale IgSv;
Overwegende dat bijgevolg de aandeelhouders van Haviland Intercommunale IgSv
gerechtigd zijn om aan deze laatste overheidsopdrachten te gunnen zonder toepassing van
de overheidsopdrachtenregelgeving (“(quasi-)inhouse-opdrachten”);
Overwegende dat het feit dat Haviland Intercommunale IgSv bij de uitvoering van deze
opdrachten er zelf toe gehouden zal zijn om de overheidsopdrachtenregelgeving toe te

passen hieraan geen afbreuk doet, eveneens op grond van boven vermelde rechtspraak van
het Hof van Justitie van de Europese Unie en van de Raad van State;
Overwegende dat de studie, het ontwerp, de werfopvolging met inbegrip van de
veiligheidscoördinatie ontwerp & –verwezenlijking door de dienst Gemeentelijke
Bouwwerken & Infrastructuur van Haviland Intercommunale igsv kan gebeuren;
Overwegende dat Haviland Intercommunale igsv een jarenlange ervaring heeft opgebouwd
in het ontwerpen van infrastructuurwerken en haar technische expertise binnen het
personeelsbestand de gemeente Herne het best kan bijstaan in het ontwerp van
bovengenoemd project.
Overwegende dat de opdracht van Haviland Intercommunale igsv erin zal bestaan om in te
staan voor de begeleiding van de infrastructuurwerken en meer bepaald voor:
- De studie, het ontwerp en de werfopvolging volgens de bepalingen van de bijgevoegde
overeenkomst”;
- De veiligheidscoördinatie ontwerp & verwezenlijking;
Dat de succesvolle en efficiënte afhandeling van bedoeld dossier enkel kan gewaarborgd
worden, door beroep te doen op een gespecialiseerde entiteit die beschikt over de nodige
ervaring, know-how en inzetbare mankracht;
Overwegende dat de nodige kredieten betreffende de uitvoering van dit
samenwerkingsakkoord met Intercommunale Haviland IgSv zullen ingeschreven worden in
de gemeentebegroting enerzijds en in de meerjarenplanning anderzijds al voorzien zijn;
Overwegende dat de voorzitter van de gemeenteraad ter zitting voorstelt om ook de
Heydestraat toe te voegen aan de overeenkomst voor zover de herstellingswerken dit binnen
het budget kan.
BESLUIT: met 15 stemmen voor, o stemmen tegen en 1 onthouding (raadslid Thierry
Deblander).
Artikel 1:

Gelet op de voorgaande overwegingen die hier als integraal hernomen worden,
gaat de raad over tot het verlenen van een “in-house“ opdracht aan Haviland
Intercommunale
igsv
betreffende
de
infrastructuurwerken
aan
de
Boulevardstraat, Eysbroeckstraat, Rooststraat, Zullikstraat en Heydestraat te
1540 Herne en Haviland Intercommunale igsv zal instaan voor de studie, het
ontwerp, de werfopvolging en de veiligheidscoördinatie ontwerp &
verwezenlijking.

Artikel 2:

De raad keurt de voorwaarden vermeld in de overeenkomst “Studie, ontwerp,
werfopvolging en veiligheidscoördinatie ontwerp & verwezenlijking” tussen de
gemeente van Herne en Haviland Intercommunale igsv goed volgens de hierna
vermelde tekst.

Artikel 3:

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met het aangaan van
de nodige verbintenissen aan de hier bijgevoegde en goedgekeurde
voorwaarden.
Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.

Artikel 4:

Raadslid Thierry Deblander motiveert zijn onthouding als volgt. ‘Ik herhaal de opmerking die
ik in het verleden reeds maakte bij gelijkaardige overeenkomsten met Haviland met name

dat de overeenkomst nogal sterk in het voordeel van Haviland is opgesteld. Ik verwijs
hiervoor oa de een interest van 12% per jaar bij niet tijdige betaling en een schadebeding
van 15%. Een intrest van 10% zou beter zijn.
Schepen Vandenneucker merkt op dat de vergoeding die Haviland vraagt (2%) zeer laag is.
Voor dit bedrag kan de gemeente niemand aanwerven. Bovendien gaat het om een project
dat we samen doen met Bever (voor de Zullikstraat). Wij voegen de overige straten erbij
omdat we hierdoor een schaalgrootte bereiken en aldus ook financieel voordeel.

OVEREENKOMST
betreffende de studie, het ontwerp, de werfopvolging en de veiligheidscoördinatie ontwerp & verwezenlijking
inzake de onderhoudswerken aan de
Boulevardstraat, Eysbroeckstraat, Rooststraat en Zullikstraat te 1540 Herne

TUSSEN:
De gemeente Herne, vertegenwoordigd door de heer Kris Poelaert,
burgemeester en mevrouw Ann Naert, gemeentesecretaris, handelend in
uitvoering van de beslissing van 25 september 2014 van de gemeenteraad
van Herne,
hierna “de opdrachtgever” genoemd
en
HAVILAND INTERCOMMUNALE - Intergemeentelijk samenwerkingsverband
voor de Ruimtelijke Ordening en de Economische Expansie van het
arrondissement Halle-Vilvoorde, vertegenwoordigd door Koen Van Elsen,
voorzitter en Jaak Pijpen, gedelegeerd bestuurder, handelend in uitvoering
van de beslissing van xx/xx/2014 van de raad van bestuur,
hierna “HAVILAND” genoemd

WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT:

ARTIKEL 1 – VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST

De opdrachtgever stelt “HAVILAND” aan voor de studie, het ontwerp, de
werfopvolging en de veiligheidscoördinatie ontwerp & verwezenlijking inzake de
infrastructuurwerken aan de Boulevardstraat, Eysbroeckstraat, Rooststraat en
Zullikstraat te 1540 Herne.

ARTIKEL 2 - ALGEMENE OMSCHRIJVING OPDRACHT HAVILAND WEGENINFRASTRUCTUURWERKEN

De opdracht van “HAVILAND” bij de uitvoering van het onderhoud van de
wegeninfrastructuur aan de Boulevardstraat, Eysbroeckstraat, Rooststraat en
Zullikstraat te 1540 Herne voor het dienstjaar 2015 bestaat uit 2 luiken:
1)
2)

De voorbereidende studie, de uitvoering, de werfopvolging, de controle en de
nazorg van de onderhoudswerken.
De veiligheidscoördinatie ontwerp & –verwezenlijking.

ARTIKEL 3 – TAKEN AANGAANDE DE STUDIE, HET ONTWERP EN DE BEGELEIDING
VAN HET ONDERHOUD VAN DE WEGENINFRASTRUCTUUR
1. Begeleidingsopdracht op het gebied van wegeninfrastructuur

“HAVILAND” zal het onderhoud aan de wegeninfrastructuur uitvoeren in nauw
overleg met “de opdrachtgever”.
“De opdrachtgever” mag één of meer afgevaardigden sturen om de
werkvergaderingen bij te wonen
“HAVILAND” zal de studie, het ontwerp en de werfopvolging van de
infrastructuurwerken uitvoeren met eerbiediging van de wetgeving op de
overheidsopdrachten.
A/. -

1.1.

VOORBEREIDENDE STUDIE

Studie van de overheidsopdracht

- Het overleg met de gemeente over de invulling van de opdracht in functie
van concrete uitvoering;
- Het bepalen van het onderhoudsprogramma - omvang, richtinggevend
budget, termijnen) - na bespreking met “de opdrachtgever”;
- Onderzoekingen en verkenningen ter plaatse;
- Inventarisatie van de basisgegevens (o.a. geografische ligging,
typedwarsprofielen, gescheiden rioolstelsel, buffering,... )
- Het uitvoeren van de terreinopmeting;
- Het uitvoeren van de (voorafgaandelijke) laboproeven (facultatief);
- De
contacten
met
de
betrokken
openbare
instanties
en
nutsmaatschappijen,
- het beleggen van coördinatievergaderingen.
1.2.

Opmaak van het bestek

- Het opstellen van het ontwerp:
 Opstellen van de administratieve bepalingen;
 Opstellen van de technische bepalingen;

 Opstellen van de plannen (indien noodzakelijk;
 Opstellen van de samenvattende meetstaat;
 Opstellen van het offerteformulier;

B/. -

1.3.

LANCEREN EN HET PLAATSEN VAN DE OPDRACHT

Aanbestedingsprocedure

- Organisatie van de prijsaanvraag:
 Verrichtingen i.v.m. de opening der inschrijvingen;
 Verslag van het verloop van de openingszitting.
- Opmaken gunningverslag met gemotiveerde beslissing:
 Beoordelen van de offerten op basis van de uitsluitinggronden en de
kwalitatieve selectiecriteria;
 Onderzoek van de mogelijkheden van de aannemers op financieel,
economisch en technisch gebied;
 Onderzoek van de door de inschrijvers voorziene maatregelen i.v.m.
de organisatie van en op de werf;
 Analytische beoordeling van de ingediende offertes;
 Opstellen van een rapport met betrekking tot de keuze van de
inschrijver(s);
 Opmaken van een gemotiveerde gunningbeslissing.
Medewerking bij de opstelling van de aannemingsovereenkomsten:
 Voeren van de stand-still periode;
 Opstellen brief “Sluiten van de opdracht”;
 Opstellen brief “Bevel tot aanvang der werken”.
C/. -

1.4.

LEIDING BIJ DE UITVOERING VAN DE ONDERHOUDSWERKEN

Planning van de werken

- Opstellen van de planning van de onderhoudswerken i.s.m. “de
opdrachtgever” en de aannemer;
1.5.

Administratieve taken

- Het bijwonen en leiden van de werfvergaderingen en instaan voor de
redactie van het verslag van de werfvergadering;
- De controle van de werfsignalisatie;
- De keuringen van toestellen, materialen, e.d. in de werkhuizen
- Het nazicht van de testverslagen van de toestellen opgemaakt door de
fabrikant;
- Het bijhouden van de vereiste keuringsattesten;
- Het bijhouden van de uitvoeringstermijn;
- Het bijhouden van de werk- en verletdagen;
- Het nazicht van het dagboek der werken.

1.6.

Proeven

- Het bepalen van het programma van de proeven in overleg met “de
opdrachtgever” en het beoordelen van de proefresultaten en keuringen
van materialen en de werken. De proefverslagen dienen na de uitvoering
van de proef of na ontvangst van de laboverslagen binnen de 5
werkdagen te worden overgemaakt aan alle partijen, samen met de
overzichtstabel van de uitgevoerde proeven en/of tegenproeven.
- Bijhouden van de lijst met proeven.
1.7.

Controle van de kwaliteit van de uitvoering

- Controle van de uitvoering en vordering der werken op de werf;
- Kwaliteit der materialen (conformiteit met de voorschriften & compatibiliteit
met de andere te werk gestelde materialen);
- Kwaliteit van de uitgevoerde werken (conformiteit met de voorschriften &
met de opdrachtdocumenten;
- Controle van de voorziene proeven op grondstoffen, materialen,
uitgevoerde werken (modus operandi & aantal);
- Het erover waken dat de maatregelen in verband met het grondverzet, het
bodemsaneringsdecreet en haar uitvoeringsbesluiten, de maatregelen
vastgelegd in het grondbeheersplan en de aan- en afvoer van de grond
worden gevolgd.
1.8.

Nazicht van de vorderingsstaten

- Controle van de hoeveelheden op basis van de uitvoeringsplannen /
vordering der werken;
- Controle van de tegensprekelijke opmetingen in situ.
1.9.

Nazicht van de verrekeningen:

- Advies i.v.m. de verrekeningsvoorstellen van de aannemers, bij eventuele
wijzigingen;
- Opvolging van deze verrekeningen: opstelling van en verslaggeving
betreffende de lijst der aangevraagde, voorgestelde, gewijzigde,
goedgekeurde en geweigerde verrekeningen.
1.10.

Nazicht van de rekeningen en de eindafrekening van de aannemer:

1.11.

Conformiteit van de uitgevoerde hoeveelheden;
Overeenstemming met de eenheidsprijzen;
Nazicht van het totale bedrag;
Controle van de herzieningsformule;
Toepassing van de afhoudingen en boeten voor vertraging.

Organiseren van de opleveringen

- Initiatief tot de voorbereidende controlewerkzaamheden;
- Opstellen van een proces-verbaal van voorlopige oplevering met advies;
- Opstellen van een proces-verbaal van definitieve oplevering met advies.
Medewerking aan de vrijgave van de waarborg.

1.12.

Nazorg

- De controle op de onderhoudswerken gedurende de waarborgtermijn,
evenals de controle en het nazicht van de proeven die eventueel vereist
zijn en/of werden tussen de voorlopige en definitieve oplevering.
- Nazicht van de lijst van de aanpassingen, verbeteringen en nog te
voltooien werken;
- Waarborgtermijn.

2. De veiligheidscoördinatie ontwerp & –verwezenlijking.

De veiligheidscoördinator- ontwerp en –verwezenlijking is verplicht de
coördinatietaken op zich te nemen conform de bepalingen in de wet van 4 augustus
1996 in verband met het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk
en het KB van 25 januari 2001 in verband met de tijdelijke en mobiele bouwplaatsen
en zijn latere aanvullingen.
2.1.

-

-

2.2.

-

-

Taken van de veiligheidscoördinator - ontwerp:

Opstellen van het veiligheids- en gezondheidsplan in overeenstemming met
de bepalingen van de artikelen 25 tot 28 van het KB;
Aanpassen van het veiligheids- en gezondheidsplan in overeenstemming met
de bepalingen van artikel 29 van het KB;
Overmaken van de elementen van het veiligheids- en gezondheidsplan aan de
tussenkomende partijen, voor zover deze elementen hen betreffen;
Controleren van de overeenstemming van de delen van de offertes, bedoeld in
artikel 30 van het KB, met het veiligheids- en gezondheidsplan;
Het coördinatiedagboek en postinterventiedossier openen, bijhouden en
aanvullen in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 31 tot 36
van het KB.
Overmaken van het veiligheids- en gezondheidsplan, het coördinatiedagboek
en het postinterventiedossier.

Taken van de veiligheidscoördinator – verwezenlijking:

Aanpassen van het veiligheids- en gezondheidsplan aan de verschillende
elementen die tijdens de uitvoering van de werken kunnen optreden, in
overeenstemming met artikel 29 van het K.B., en overmaken van de
elementen van het aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan aan de
betrokken partijen voor zover deze elementen hen aanbelangen;
Bijhouden en aanvullen van het coördinatiedagboek in overeenstemming met
de wettelijke bepalingen van de artikelen 31 tot 33 van het KB;
Noteren van de eventuele tekortkomingen van de betrokken partijen in het
coördinatiedagboek en de opdrachtgever hiervan in kennis stellen;
Noteren van de eventuele opmerkingen van de aannemers in het
coördinatiedagboek en ze door de betrokken partijen laten viseren;
Samenroepen van de coördinatiestructuur voor de bouwplaatsen bedoeld bij
artikel 37 van het KB;

-

-

Aanvullen van het postinterventiedossier in functie van de elementen van het
geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan die voor de uitvoering van
latere werkzaamheden aan het bouwwerk van belang zijn;
Overdragen op het einde van één exemplaar van het geactualiseerde
veiligheids- en gezondheidsplan, het geactualiseerde coördinatiedagboek en
het postinterventiedossier overmaken.

ARTIKEL 4 - HET ERELOON VOOR DE AANVULLENDE TAKEN VAN HAVILAND

Het ereloon voor de studie, het ontwerp, de werfopvolging en de
veiligheidscoördinatie ontwerp & verwezenlijking inzake de infrastructuurwerken aan
de Boulevardstraat, Eysbroeckstraat, Rooststraat en Zullikstraat te 1540 Herne wordt
bepaald als volgt:

4.1.

Voor de studie, het ontwerp en de begeleiding van het onderhoud van de
wegeninfrastructuur

Het ereloon wordt bepaald op 2,00% op de werkelijke kostprijs van de
onderhoudswerken (exclusief BTW).
De vergoeding wordt opgevraagd als volgt:
25% bij het indienen van het bijzonder bestek, berekend op de raming;
25% bij het indienen van het analytisch verslag, berekend op het goed te keuren
inschrijvingsbedrag;
50% bij het indienen van het proces-verbaal van voorlopige oplevering berekend op
basis van de eindvordering van de aannemer;

4.2.

Voor de veiligheidscoördinatie ontwerp -en verwezenlijking

Het ereloon wordt bepaald op 0,50% op de werkelijke kostprijs van de
onderhoudswerken (exclusief BTW).
De vergoeding wordt opgevraagd als volgt:
50% na het afleveren van het veiligheid- & gezondheidsplan bij coördinatie
ontwerp;
50% bij het afleveren van het post-interventiedossier.
Het ereloon wordt gevorderd op factuur door voorlegging van een gedagtekende en
ondertekende schuldvordering, gesteund op een gedetailleerde berekening.
In geval van artikel 4.1 en 4.2 dient het verschuldigde ereloon telkens te worden
voldaan binnen een termijn van 30 dagen na het overmaken van de factuur.

Bij gebrek aan een tijdige betaling is van rechtswege een interest van 12% per jaar
verschuldigd alsook een schadebeding van 15% met een minimum van 50 EUR.

ARTIKEL 5 - ANDERE PRESTATIES ERELOON - PROJECTGEBONDEN

Het opstellen van de technische specificaties voor alle onderzoeken, nodig voor de
uitvoering van de opdracht en de interpretatie van de resultaten van de onderzoeken:
- (voorafgaandelijke) laboproeven;
- Geotechnische onderzoeken;
- Milieuhygiënische onderzoeken;
- Labo-onderzoek;
- Cameraonderzoek;
- Eventuele andere en/of bijkomende onderzoeken…
De kosten van alle proeven - nodig voor de uitvoering van de opdracht - zijn voor
rekening van “de opdrachtgever”.
Indien “de opdrachtgever” op de dienstverlening binnen “HAVILAND” beroep doet
buiten de prestaties opgesomd in artikel 4 zal een uurloon aangerekend worden van
90,00€/uur exclusief BTW.
Dit ereloon wordt gevorderd op factuur, waarbij het verschuldigde ereloon telkens
dient te worden voldaan binnen een termijn van 30 dagen na het overmaken van de
factuur.
Bij gebrek aan een tijdige betaling is van rechtswege een interest van 12% per jaar
verschuldigd alsook een schadebeding van 15% met een minimum van 50 EUR.
ARTIKEL 6 – VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

De opdrachtgever stelt alle bestaande en voor de ontwerper bruikbare plannen en
gegevens gratis ter beschikking van “HAVILAND”, zoals onder meer de rooilijnplannen,
de onteigeningsplannen, de verkavelingplannen, de structuurplannen, BPA's, TRP's,
hydronautstudies, de kadastrale bescheiden en leggers en een lijst van de
nutsmaatschappijen actief in de stad.
“De opdrachtgever” zal “HAVILAND” op de hoogte brengen van alle briefwisseling met
de hogere overheden en eventueel subsidiërende of adviserende besturen met
betrekking tot de realisatie van het onderhoudsprogramma.
Over het algemeen alle werken, leveringen en diensten inbegrepen die nodig zijn om
de opdracht tot een goed einde te brengen.

ARTIKEL 7 - VROEGTIJDIGE STOPZETTING VAN DE OPDRACHT

Wanneer de “de opdrachtgever” oordeelt de werken in zijn geheel of gedeeltelijk niet
uit te voeren of de werken opgeeft tijdens de uitvoering van deze overeenkomst heeft
“HAVILAND” recht op de vergoeding van de geleverde prestaties volgens de schijven
bepaald in deze overeenkomst, vermeerderd met de bijkomende vergoeding van
50% van het deel van de vergoeding dat aangerekend zou worden bij volledige
uitvoering.
De berekening gebeurt op grond van de kostprijs betaald aan de aannemer en/of de
ramingen en/of de goedgekeurde offerten al naargelang het stadium waarin het werk
zich bevindt.
Bovendien heeft “HAVILAND” te allen tijde recht op de betaling door “de
opdrachtgever” van alle in het raam van deze opdracht gemaakte en geleden kosten.
“De opdrachtgever” kan aan deze overeenkomst een einde stellen zonder de
bijkomende vergoeding in de volgende gevallen:
-

wanneer “HAVILAND” zijn activiteiten stopzet of in de onmogelijkheid verkeert
ze uit te oefenen;

-

wanneer “HAVILAND” in ernstige mate in gebreke blijft bij de uitvoering van
zijn opdracht.

In beide gevallen wordt de verschuldigde vergoeding, berekend op grond van de
geleverde prestaties volgens de bepalingen van onderhavige overeenkomst,
vermindert met de lasten vereist om een ander begeleidingsorganisme aan te stellen.
Deze vermindering zal echter nooit meer bedragen dan 5 % van de verschuldigde
vergoeding.

ARTIKEL 8 - NAZORG

De nazorg begint na de definitieve oplevering, dit wil zeggen na de goedkeuring van
het proces-verbaal van definitieve oplevering.
Vanaf dan zullen de door “de opdrachtgever” gevraagde prestaties aangerekend
worden zoals bepaald in artikel 5 - Andere prestaties ereloon - projectgebonden.

ARTIKEL 9 – GESCHILLENBESLECHTING

Alle geschillen, waartoe deze overeenkomst aanleiding zou kunnen geven, vallen
onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van de plaats waar het
onroerend goed is gelegen.

Aldus opgemaakt in twee exemplaren, waarvan elke partij verklaart er één ontvangen te
hebben, te Zellik op XX/XX/ 2014
Voor de “OPDRACHTGEVER”

Ann Naert

Kris Poelaert

gemeentesecretaris

burgemeester

Voor “HAVILAND”

Jaak Pijpen

Koen Van Elsen

gedelegeerd bestuurder

voorzitter

3. Intergemeentelijke samenwerkingsverband Infrax West : Toetreding tot GISactiviteit
De gemeenteraad,
Gelet op de bijzondere wet van 16 juli 1993, waarbij de bevoegdheid inzake vereniging van
gemeenten voor openbaar nut volledig wordt overgedragen aan de gewesten;
Gelet op het gemeentedecreet en in het bijzonder op artikel 43 inzake de bevoegdheid van
de gemeenteraad;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en meer
bepaald op artikel 39;
Gelet op de omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het
decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de Omzendbrief
BA 2003/09 betreffende de toepassing van artikel 11 van het decreet van 6 juli 2001
houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van het intergemeentelijke
samenwerkingsverband Infrax West;
Gelet op de statuten van Infrax West waarbij aan de deelnemers de mogelijkheid wordt
geboden om toe te treden voor de GIS-activiteit waarbij de gemeente inbreng doet in beheer
van
GIS-gerelateerde data inzake topografie, cartografie en geografie van datgene wat zich
boven, op en onder het openbaar en/of privédomein bevindt, met het oog op verwerking
ervan door de deelnemende gemeenten op het GIS-platform;

Overwegende dat de toetreding van de gemeenten voor de GIS-activiteit de
beheersoverdracht inzake deze activiteiten aan het intergemeentelijk
samenwerkingsverband impliceert met dien verstande dat de gemeente in de diverse
overlegstructuren die met betrekking tot deze activiteit zullen worden opgezet, permanent zal
betrokken worden;
Overwegende dat, om van dit aanbod gebruik te kunnen maken, de gemeente dient toe te
treden tot Infrax West voor de GIS-activiteit;
Gelet op de toelichting bij het concept zoals deze door Infrax werd voorgesteld aan (een
delegatie van) het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op het tarief dat door Infrax West voor deze activiteit zal worden aangerekend met
name
- Voor de XXL-formule:
1,3 euro/inwoner voor de eerste schijf van 10 000 inwoners, 1,15 euro/inwoner voor de schijf
van 10 001 tot 20 000 inwoners, 1 euro/inwoner voor de schijf van 20 001 tot 30 000
inwoners,
0,7 euro/inwoner voor de schijf van 30 001 tot 40 000, 0,6 euro/ inwoner voor de schijf boven
de 40 001 inwoners (bedragen excl. BTW);
-Voor de XL-formule
0.9 euro/inwoner voor de eerste schijf van 10 000 inwoners, 0.77 euro/inwoner voor de schijf
van 10 001 tot 20 000 inwoners, 0.64 euro/inwoner voor de schijf van 20 001 tot 30 000
inwoners, 0,6 euro/inwoner voor de schijf van 30 001 tot 40 000, 0,6 euro/ inwoner voor de
schijf boven de 40 001 inwoners (bedragen excl. BTW);
Gelet op het laatst officieel gepubliceerde bevolkingscijfer van de gemeente waardoor de
jaarlijkse kostprijs voor de gemeente wordt bepaald op 8531,9 euro excl BTW (= 6563 x 1,3);
Deze kostprijs zal het voorwerp uitmaken van een jaarlijkse evaluatie en bij beslissing van de
raad van bestuur van Infrax West jaarlijks worden herzien waarbij een statutair maximum van
2,5 euro werd bepaald;
Overwegende dat een toetreding tot de GIS-activiteit geen verdere inbreng in nature of in
speciën vereist.

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1: De gemeente treedt toe tot het intergemeentelijk samenwerkingsverband
"Infrax West" met ingang van heden voor de GIS-activiteit.
Artikel 2: Een afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan het secretariaat van
Infrax West, Noordlaan 9 te 8820 Torhout.

4. Gezamenlijke aankoop door de gemeenten, o.c.m.w’s en politiezones van gas
voor hun installaties en gebouwen – Aanpassing gemeenteraadsbeslissing van
25 juni 2014
De gemeenteraad,

Gelet op de Richtlijn 2009/73/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009
betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en tot intrekking
van Richtlijn 2003/55/EG;
Gelet op de Wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en
andere door middel van leidingen en de daarbij horende uitvoeringsbesluiten, zoals tot op
heden gewijzigd;
Gelet op de Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, zoals
gewijzigd door de Bijzondere Wet van 8 augustus 1988, inzonderheid artikel 94 wat de
gewestelijke aspecten van het energiebeleid betreft;
Gelet op het Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid (het
“Energiedecreet”) van 8 mei 2009, zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering houdende algemene bepalingen over het
energiebeleid (het “Energiebesluit”) van 19 november 2010, zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op de Wet van 15 juni 2006 Overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, zoals tot op heden gewijzigd, inzonderheid
artikel 38;
Gelet op de Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten;
Gelet op het KB van 15 juli 2011 Plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, zoals tot
op heden gewijzigd;
Gelet op het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, zoals tot op heden
gewijzigd;
Overwegende dat een gunstig neerwaarts effect bereikt kan worden indien verschillende
besturen op het grondgebied van de gemeente een gezamenlijke opdracht uitschrijven.
Overwegende dat de huidige opdracht volgens vermelde principes werd uitgeschreven en
gegund;
Overwegende dat Infrax cvba een gunningsprocedure hebben georganiseerd inzake
aankoop van elektrische energie voor de gebouwen en installaties van de gemeenten
waarbij Infrax cvba zal optreden als opdrachtencentrale voor de gemeente, OCMW,
politiezone, AGB, kerkfabriek en aanverwante instellingen. Infrax cvba zal een
raamovereenkomst afsluiten met één aardgasleverancier;
Overwegende dat aldus een nieuwe opdracht moet gegund worden en er geen reden is om
daarbij af te wijken van voormelde principes;
Overwegende dat er een administratie fout gebeurde bij Infrax, waardoor er in onze
gemeenteraadsbeslissing van 25 juni 2014 verkeerdelijk gegund werd aan EDF Lumius in
plaats van aan Electrabel GDF Suez;
Gelet op de beslissing van de Raad van Bestuur van Infrax cvba dd. 05.06.2014 houdende
de goedkeuring van het voorstel van gunnen aan de firma Electrabel GDF Suez te Brussel
als laagste regelmatige inschrijver;

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 25 september
2013 waarbij beslist werd om deel te nemen aan het gezamenlijke beroep op de
mededinging voor de aanduiding van een gasleverancier en waarbij Infrax werd gemachtigd
om het bestek op te stellen en de procedure te voeren.
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
De gemeente gaat akkoord met de beslissing van de Raad van Bestuur van Infrax cvba dd.
05.06.2014 houdende de goedkeuring van het voorstel van gunnen aan de firma Electrabel
GDF Suez te Brussel inzake de overheidsopdracht “Aankoop aardgas gemeenten 20152017”.
Artikel 2 :
De gemeente neemt hierbij alle procedurele verplichtingen op zich m.b.t. de in artikel 1
Bedoelde Overheidsopdracht, meer bepaald de gemeente zal binnen de afgesloten
raamovereenkomst een opdracht plaatsen.
Artikel 3 :
De gemeente zal de gekozen leverancier volmacht geven voor het bekendmaken van de
keuze van de nieuwe leverancier aan de distributienetbeheerder.
Artikel 4 :
De gemeente is zelf verantwoordelijk voor de tijdige betaling van de facturen met betrekking
tot de leveringen op hun eigen afnamepunten in onderhavige overheidsopdracht.
Artikel 5 :
In geval van een juridisch geschil met betrekking tot onderhavige overheidsopdracht, anders
dan bepaald in artikel 4, is de gemeente mee verantwoordelijk voor alle mogelijke kosten in
verhouding tot haar aandeel in de opdracht.

5. NMBS – Nieuw vervoersplan – Motie - Bekrachtiging beslissing cbs dd. 6
augustus 2014
De gemeenteraad,
Gelet op het gemeentedecreet;
Overwegende dat de inwoners van de gemeente Herne en omliggende, omwille van haar
specifieke ligging, een hoge nood hebben aan vlotte treinverbindingen, zowel naar de
omliggende steden Geraardsbergen, Ninove, Edingen en Halle als naar de steden Brussel
en Gent;
Overwegende dat het huidige treinaanbod en de daarbij horende dienstenregeling deze nood
grotendeels inwilligt;
Overwegende dat de NMBS in 2011 al heeft beslist om naast het herschikken van de
dienstregelingen ten nadele van de reizigers, ook de bemanning van het loket van het station
van Herne af te schaffen;

Overwegende dat de methode van de NMBS om bij wijze van blinde besparingsmaatregel
een aantal onevenwichtige niet-doordachte maatregelen te nemen volledig in tegenspraak is
met het opzet van de vroegere samenwerking en dat dergelijke handelswijze het vervoersen investeringsbeleid en het ondersteunend beleid (o.a. bewegwijzering, aanleg parkings en
verbetering weginfrastructuur) van het gemeentebestuur volledig doorkruist, zoals onder
andere opgebouwd in het gemeentelijk mobiliteitsplan;
Overwegende dat daarbovenop recent via de media een bericht werd verspreid dat de
nieuwe dienstregelingen van de NMBS raadpleegbaar zijn op de website van de
vervoersmaatschappij; dat in deze communicatie de stiptheid van de treinen als motief wordt
aangehaald; doch dat er zware beslissingen worden getroffen in het nadeel van heel wat
reizigers door een aantal treinverbindingen eenvoudigweg af te schaffen;
Overwegende dat volgende vaststellingen minstens moeten worden bijgestuurd in de
voorgenomen plannen:
- Lijn 123 (Geraardsbergen-Edingen-Brussel)
Het is onaanvaardbaar dat de laatste trein vanuit Brussel om 20.53 uur in Brussel-Zuid
vertrekt. Er moeten minstens 2 latere treinen bijkomen die de stations Brussel-Noord,
Brussel-Centraal en Brussel-Zuid aandoen zodat de huidige dienstverlening na 22 uur blijft
behouden.
- Lijn 90 (Geraardsbergen-Denderleeuw):
De vroege trein naar Denderleeuw van 4.25 uur dient te worden behouden.
De terugreis Denderleeuw-Geraardsbergen omstreeks 22.55 uur dient te worden verzekerd.
Overwegende dat zonder deze aanpassingen aan het ontwerp vervoersplan veel van de
inwoners van Herne en omliggende die momenteel tewerkgesteld zijn in een ploegenstelsel
of in een vaste laatavondjob ernstig in hun basismobiliteit, het woon-werkverkeer, worden
aangetast;
Overwegende dat ook occasionele reizigers de mogelijkheid moeten hebben om bijvoorbeeld
naar aanleiding van evenementen latere treinen te gebruiken om zich huiswaarts te
begeven;
Overwegende dat de NMBS tot hier toe geen enkele vorm van rechtstreekse voorbereidende
berichtgeving naar de gemeenten heeft gehanteerd;
Overwegende dat de voorgenomen besparingsmaatregelen van zowel de NMBS als De Lijn
de inwoners van pendelgemeenten als Herne zwaar raakt; dat het woon-werkverkeer in
tijden van economische crisis niet mag worden aangetast;
Overwegende dat onder meer het herstructureren van de volledige NMBS groep en het
afslanken van de top van de verschillende geledingen een veel efficiënter middel is om te
besparen, dan de afbouw van de bestaande basisdienstverlening;
Overwegende de hoogdringendheid van dit dossier werd deze motie reeds gestemd in het
college van 6 augustus 2014 en dient deze nu door de gemeenteraad te worden bekrachtigd;

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1. :
De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing van 6 augustus 2014 van het college van
burgemeester en schepenen betreffende de ingediende motie tegen het nieuwe
vervoersplan. In deze motie dringt het schepencollege er bij de NMBS en de bevoegde
minister en staatssecretaris op aan om de voorgestelde aanpassingen in het ontwerp

vervoersplan in de gemeente Herne in overleg met het gemeentebestuur te herbekijken
zodat de basismobiliteit van de inwoners niet wordt aangetast en om minstens de
voornemens over het afschaffen van late treinen op de belangrijke treinverbindingen met
Brussel en Geraardsbergen te laten varen.
Artikel 2. :
Een afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:
- de heer Jo Cornu, Gedelegeerd Bestuurder NMBS, Hallepoortlaan 40, 1060
Brussel
- NMBS Mobility, Centrale klantendienst, B-MO.062 sectie 13/7,
Hallepoortlaan 40, 1060 Brussel
- de heer Jean-Pascal Labille, Minister van Overheidsbedrijven,
Karmelietenstraat 15, 1000 Brussel
- de heer Melchior Wathelet, Staatssecretaris voor Mobiliteit, Wetstraat 51,
1040 Brussel
Artikel 3. :
Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.

KERKFABRIEKEN
6. Kerkfabrieken O.L.V. Kokejane, Sint-Niklaas Herfelingen, Sint-Petrus en Paulus
Herne, Sint-Pieter Sint-Pieters-Kapelle - Rekeningen 2013 – Adviesverlening
De Gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Jaarlijks moeten de bestuursorganen van de kerkfabriek de rekening over het voorgaande
dienstjaar voor 1 april vaststellen en deze bezorgen aan het centraal bestuur, dat die
rekeningen op zijn beurt bezorgt aan het gemeente- en provinciebestuur.
De rekeningen zijn immers onderworpen aan het advies van de gemeenteraad en aan de
goedkeuring van de provinciegouverneur.
De jaarrekeningen van de kerkfabrieken van O.L.V. Kokejane, Sint-Niklaas Herfelingen, SintPetrus en Paulus Herne en Sint-Pieter Sint-Pieters-Kapelle werden ons door het centraal
kerkbestuur bezorgd op 5 juni 2014.
Bevoegdheid
Artikel 41 tot 44 van het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de
erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten
Juridische gronden
 Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten
 Besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van
de centrale besturen van de erkende erediensten (hierna reglement te noemen),
 Ministerieel besluit van 27 november 2006 werden ook de bijbehorende modellen
vastgesteld.
 Besluit van de kerkraad van O.L.V Kokejane van 30 april 2014
 Besluit van de kerkraad van Sint-Niklaas Herfelingen van 10 mei 2014
 Besluit van de kerkraad van Sint-Petrus en Paulus van 26 februari 2014



Besluit van de kerkraad van Sint-Pieter van 25 februari 2014

Externe adviezen
Niet van toepassing
Advies en motivering
Artikel 39 van het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende
erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten bepaalt dat de
jaarrekening bestaat uit een financieel gedeelte en een toelichting. Het financieel gedeelte
van de jaarrekening bevat een overzicht van de ontvangsten en uitgaven die gedaan werden
gedurende het financiële boekjaar en is opgebouwd volgens dezelfde structuur als het
meerjarenplan en het budget. Het model voor de jaarrekening werd vastgelegd bij
ministerieel besluit. Naast de cijfers van de rekening worden ook de cijfers van het budget
opgenomen en de cijfers van de voorgaande jaarrekening.
De voorgelegde jaarrekeningen voldoen aan de wettelijke voorschriften.
De jaarrekeningen werden besproken met het College van burgemeester en schepenen
overeenkomstig artikel 33 van het decreet van 7 mei 2004.
Aan de gemeenteraad wordt bijgevolg voorgesteld om gunstig advies uit te brengen bij de
jaarrekeningen van de kerkfabrieken van O.L.V. Kokejane, Sint-Niklaas Herfelingen, SintPetrus en Paulus Herne en Sint-Pieter Sint-Pieters-Kapelle
Financieel advies en visum
Niet van toepassing

ADVIES :
Artikel 1: Verleent eenparig een gunstig advies over de rekeningen 2013 van de
kerkfabrieken van Herne met volgend resultaat:
overschot/tekort
overschot/tekort
globaal
resultaat
exploitatie
investeringen
jaarrekening 2012
O.L.V Kokejane
€12.262,98
€1.612,58
€13.875,56
Sint-Niklaas Herfelingen
€8.209,79
€11.925,15
€20.134,94
Sint-Petrus en Paulus Herne
€33.368,38
€0
€33.368,38
Sint-Pieter, Sint-Pieters€56.836,80
€2.511,16
€59.347,96
Kapelle

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

MANDATARISSEN
7. Toekenning van een eretitel van gemeenteraadslid

De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Op de gemeenteraad van 30 april 2014 werd het reglement houdende toekenning van de
eretitel van gemeenteraadslid goedgekeurd. De gemeenteraad heeft hierbij de voorwaarden
bepaald voor het toekennen van een eretitel.
Om in aanmerking te kunnen komen voor het toekennen van een eretitel moet de betrokkene
een onberispelijk gedrag hebben en voldoen aan de anciënniteitsvoorwaarden.
Volgende personen komen in aanmerking voor een eretitel van gemeenteraadslid :
* Vincent Willy (januari 1971 – december 1986)
* Cochez Nestor (januari 1971 – januari 2013)
* Deblander Urbain (april 1977 – januari 2007)
* Rassaerts Ghislain (december 1986 – januari 2001)
* Everaet Denise (december 1986 – januari 2007)
* Bombaert Marc (januari 1989 – januari 2013)
* Pletinckx Lucien (januari 1989 – januari 2001)
* Ost Etienne (januari 1989 – januari 2007)
* Dewijngaert Jan (december 1990 – januari 2007)
* Dierickx Jean-Marie (januari 1995 – januari 2013)
* Moonens Hugo (januari 1995 – januari 2013)
* Mathieu Marcel (april 1976 – december 1986)
Op het college van burgemeester en schepenen van 10 september ’14 werd beslist om voor
deze mensen een eretitel aan te vragen en dit dossier over te maken aan de
gemeenteraadsvoorzitter.
Bevoegdheid
Artikel 43,§2, 2° van het Gemeentedecreet
Juridische gronden
Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd, inzonderheid artikel 17, §4 en artikel 69;
Besluit van 19 januari 2007 van de Vlaamse Regering houdende het statuut van de lokale en
provinciale mandataris, zoals gewijzigd bij het besluit van 5 juni 2009 van de Vlaamse
Regering
Besluit van 18 oktober 2012 van de Vlaamse Regering betreffende de inwerkingtreding van
diverse bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en van het decreet van 29 juni
2012 tot wijziging van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en betreffende de uitvoering van
artikel 308 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gemeenteraadsbeslissing van 30 april 2014
Beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 10 september 2014
Externe adviezen
Niet van toepassing
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om aan de bovenvermelde personen de eretitel toe te
kennen van gemeenteraadslid. Alle kandidaten voldoen aan de anciënniteitsvoorwaarde en
hebben een getuigschrift van onberispelijk gedrag.
Financieel advies en visum
Niet van toepassing
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen

Artikel 1: De gemeenteraad gaat akkoord om aan volgende gemeenteraadsleden een eretitel
van gemeenteraadslid toe te kennen :
* Vincent Willy (januari 1971 – december 1986)
* Cochez Nestor (januari 1971 – januari 2013)
* Deblander Urbain (april 1977 – januari 2007)
* Rassaerts Ghislain (december 1986 – januari 2001)
* Everaet Denise (december 1986 – januari 2007)
* Bombaert Marc (januari 1989 – januari 2013)
* Pletinckx Lucien (januari 1989 – januari 2001)
* Ost Etienne (januari 1989 – januari 2007)
* Dewijngaert Jan (december 1990 – januari 2007)
* Dierickx Jean-Marie (januari 1995 – januari 2013)
* Moonens Hugo (januari 1995 – januari 2013)
* Mathieu Marcel (april 1976 – december 1986)
Artikel 2 :
Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet

8. Toekenning van een eretitel van schepen
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Op de gemeenteraad van 24 april 2013 werd het reglement houdende toekenning van de
eretitel van schepen goedgekeurd. De gemeenteraad heeft hierbij de voorwaarden bepaald
voor het toekennen van een eretitel.
Om in aanmerking te kunnen komen voor het toekennen van een eretitel moet de betrokkene
een onberispelijk gedrag hebben en voldoen aan de anciënniteitsvoorwaarden.
Volgende personen komen in aanmerking voor een eretitel van schepen :
* Cornet Marie José (januari 1983 – december 1988)
* Vincent Willy (januari 1977 – december 1982)
* Bombaert Marc (januari 1989 – december 2012)
* Van Cutsem Guido (januari 1989 – december 1994)
* Deblander Urbain (januari 1995 – december 2006)
* Ost Etienne (januari 1995 – december 2006)
* Graaf d’Udekem d’Acoz (januari 2001 – december 2006)
* Dierickx Jean-Marie (januari 2007 – december 2012)
* Driscart Nestor (januari 1977 – december 1982)
* Vanderstocken Aimé (januari 1971 – januari 1977)
Op het college van burgemeester en schepenen van 10 september ’14 werd beslist om voor
deze mensen een eretitel aan te vragen en dit dossier over te maken aan de
gemeenteraadsvoorzitter.
Bevoegdheid
Artikel 43,§2, 2° van het Gemeentedecreet
Juridische gronden
Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd, inzonderheid artikel 17, §4 en artikel 69;

Besluit van 19 januari 2007 van de Vlaamse Regering houdende het statuut van de lokale en
provinciale mandataris, zoals gewijzigd bij het besluit van 5 juni 2009 van de Vlaamse
Regering
Besluit van 18 oktober 2012 van de Vlaamse Regering betreffende de inwerkingtreding van
diverse bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en van het decreet van 29 juni
2012 tot wijziging van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en betreffende de uitvoering van
artikel 308 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gemeenteraadsbeslissing van 24 april 2013
Beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 10 september 2014
Externe adviezen
Niet van toepassing
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om aan de bovenvermelde personen de eretitel toe te
kennen van schepen. Alle kandidaten voldoen aan de anciënniteitsvoorwaarde en hebben
een getuigschrift van onberispelijk gedrag.
Financieel advies en visum
Niet van toepassing
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1: De gemeenteraad gaat akkoord om aan volgende gemeenteraadsleden een eretitel
van schepen toe te kennen :
* Cornet Marie José
* Vincent Willy
* Bombaert Marc
* Van Cutsem Guido
* Deblander Urbain
* Ost Etienne
* Graaf d’Udekem d’Acoz
* Dierickx Jean-Marie
* Driscart Nestor
* Vanderstocken Aimé
Artikel 2 :
Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet

Burgemeester Kris Poelaert deelt mee dat er ook een aanvraag zal ingediend worden om de
titel van ereburgemeester aan te vragen voor de gewezen burgemeester Marcel Mathieu.

ONDERWIJS
9. Verlenging scholengemeenschap Zuidwest-Pajottenland en goedkeuring
overeenkomst
De Gemeenteraad,
Aanleiding en doel

De termijn van de huidige scholengemeenschap Zuid-West-Pajottenland liep af op 31
augustus 2014.
Derhalve wordt, gezien de vlotte werking van de scholengemeenschap, voorgesteld om de
ingeslagen weg verder te bewandelen en de samenstelling van de scholengemeenschap te
behouden, onder de vorm van een interlokale vereniging.
De huidige scholengemeenschap heeft haar werking vastgelegd in een overeenkomst. Het
document werd besproken op het beheerscomité, voorgelegd aan het OCSG en aan de
schoolraad van het gemeentelijk onderwijs.
Bevoegdheid
Art 42 en 43 van het gemeentedecreet
Juridische gronden
 decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 de artikelen 125bis tot en met
125quarter decies en artikel 125vicies;
 decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, de artikelen
2§1, 6, 7 en 8;
 decreet van 2 april 2004 betreffende de participatie op school en de Vlaamse
Onderwijsraad, artikel 19;
 decreet van 25 februari 2011 betreffende de scholengemeenschappen in het basisen secundair onderwijs (minidecreet scholengemeenschappen);
 besluit van de gemeenteraad van Galmaarden van 1 juli 2014;
Externe adviezen
Gelet op het protocol van 23 mei 2014 van het OCSG;
Advies en motivering
Het schoolbestuur kan in het kader van de organisatie van haar basisonderwijs een
scholengemeenschap vormen met andere schoolbesturen;
Een scholengemeenschap moet zowel kleuteronderwijs als lager onderwijs bevatten, moet
op de eerste schooldag van februari 2014 minstens 900 gewogen leerlingen tellen en mag
zich hoogstens over 5 aangrenzende onderwijszones uitstrekken;
De huidige scholengemeenschap werd onder de vorm van een interlokale vereniging
afgesloten;
Een nieuwe overeenkomst kan afgesloten worden voor de periode van 1 september 2014 tot
en met 31 augustus 2020. Het college opteert er voor om deze overeenkomst af te sluiten
voor één jaar en deze dan stilzwijgend te verlengen.
Gelet op het voorstel om de volgende leden van het college aan te duiden respectievelijk als
effectief lid en als plaatsvervangend lid:
- de heer Kris Poelaert, burgemeester, wonende Markstraat 17A te 1541 Sint-Pieters-Kapelle
en bevoegd voor het gemeentelijke onderwijs (effectief lid van het beheerscomité)
- Mevrouw Marie-Louise Devriese, schepen (plaatsvervangend lid), Romeinsebaan 28 te
1540 Herne
Financieel advies en visum
Niet van toepassing
Besluit: met eenparigheid van stemmen.
Artikell 1. :

De werking van de huidige scholengemeenschap in de vorm van een
interlokale vereniging Scholengemeenschap Zuidwest-Pajottenland wordt
vanaf 1 september 2014 verlengd met 1 jaar. De overeenkomst kan vanaf 1
september 2015 stilzwijgend verlengd worden per schooljaar, en uiterlijk tot 31
augustus 2020.

Artikel 2. :

Het ontwerp van overeenkomst inzake scholengemeenschap volgens de
hiernavermelde tekst wordt goedgekeurd.

Artikel 3. :

De heer Kris Poelaert, burgemeester en bevoegd voor het gemeentelijke
onderwijs wordt aangeduid als effectief lid van het beheerscomité en Mevrouw
Marie-Louise Devriese, schepen wordt aangeduid als plaatsvervangend lid.

Artikel 4. :

Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.

Overeenkomst scholengemeenschap 2014-2020 in de vorm van een interlokale
vereniging.
Tussen de Gemeentebesturen van Bever, Galmaarden, Gooik en Herne,
vertegenwoordigd door de voorzitters van de gemeenteraden en de
gemeentesecretarissen, respectievelijk:
voor Bever: dhr. Luc Deneyer en mevr. Ann Sevenoo
in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van …
voor Galmaarden: dhr. Ludo Van Papegem en dhr. Kristof Andries
in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van …
voor Gooik: dhr. Michel Doomst en dhr. Eric Van Snick
in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van …
voor Herne: dhr. Kris Poelaert en mevr. Ann Naert
in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van …
wordt het volgende overeengekomen:

Titel 1: Onderwerp, benaming, duur, aanvang, verlenging en opzeg
Art. 1
Voornoemde gemeentebesturen sluiten een intergemeentelijke
samenwerkingsovereenkomst zonder rechtspersoonlijkheid, in de vorm van een
interlokale vereniging, voor de vorming van een scholengemeenschap basisonderwijs
voor de schooljaren 2014-2015 tot en met 2019-2020.
Deze scholengemeenschap draagt de volgende benaming: interlokale vereniging
Scholengemeenschap Zuidwest-Pajottenland (119305).

Art. 2

-

-

-

Deze samenwerkende scholen dragen de volgende benamingen:
Voor het schoolbestuur Bever:
o GBS Ak’Cent Bever, Kerkhove 14 – instellingsnummer 4747
Voor het schoolbestuur Galmaarden:
o GBS Galmaarden, Hoogstraat 6 – instellingsnummer 115501
o GBS Herhout, Winterkeer 54 – instellingsnummer 4721
o GBS Centrumschool ‘De Knipoog’ Tollembeek, Schoolstraat 2 –
instellingsnummer 115519
o GBS ‘De Notelaar’ Vollezele, Ninoofsesteenweg 72 – instellingsnummer
126318
Voor het schoolbestuur Gooik:
o GLS ‘De Oester’ Oetingen, Kerkplein 1 – instellingsnummer 5033
o GSBS ‘De Oester’ Strijland, Strijlandstraat 40 – instellingsnummer 127076
o GKS ‘Het Nestje’ Leerbeek, Winnepenninckstraat 1 – instellingsnummer 5017
Voor het schoolbestuur Herne:
o GBS ’De Regenboog’ Herfelingen, Steenweg Asse 162, – instellingsnummer
4705
De administratieve zetel wordt gevestigd te: Schoolstraat 2, 1570 Tollembeek.
Galmaarden wordt als beherende gemeente aangeduid.

Art. 3
§1. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van zes schooljaren en gaat in
op 1 september 2014 en eindigt op 31 augustus 2020.
Voortijdig uitstappen uit de overeenkomst is mogelijk volgens de modaliteiten van de
op dat moment geldende regelgeving.
§2. Deze overeenkomst is met ingang vanaf 1 september 2020 verlengbaar voor zes
schooljaren met uitdrukkelijke instemming van de betrokken partijen en onder
voorbehoud van de op dat moment geldende reglementering.
§3 Elke volgende periode van zes schooljaren start zes jaar of een veelvoud van zes jaar na
1 september 2020. De beslissing of overeenkomst wordt telkens van rechtswege voor
dezelfde periode verlengd als voldaan is aan al de volgende voorwaarden:
1° de scholengemeenschap beantwoordt nog aan de criteria voor het vormen van
scholengemeenschappen;
2° er is geen beslissing of overeenkomst om de scholengemeenschap niet te verlengen of te
wijzigen;
3° de samenstelling van de scholengemeenschap blijft ongewijzigd;
4° geen enkel schoolbestuur meldt voor 1 mei voorafgaand aan de start van een periode van
zes schooljaren aan de andere schoolbesturen dat ze de beslissing of overeenkomst niet wil
verlengen.
Titel 2: Beheerscomité – organisatie en werking
Art. 4
§1. Er wordt een beheerscomité opgericht.

§2. Door elke gemeenteraad wordt een lid van het schepencollege afgevaardigd,
alsmede een vervangend lid met hetzelfde mandaat ingeval van afwezigheid van het
effectief lid.
§3. Het beheerscomité duidt in zijn midden een voorzitter aan.
Art. 5
§1. Het beheerscomité houdt minstens één zitting per trimester op een gezamenlijk
afgesproken datum.
§2. De wijze van samenroeping, de wijze van vergaderen alsmede plaats en uur van de
vergaderingen wordt bepaald bij de installatie. Het beheerscomité stelt hiertoe een
huishoudelijk reglement op.
§3. De directeurs wonen de vergaderingen van het beheerscomité bij met raadgevende
stem.
§4. Het beheerscomité kan deskundigen uitnodigen op de vergaderingen.
Art. 6
§1. Alle afspraken worden genomen bij consensus.

§2. De afspraken worden gemaakt met inachtneming van de bevoegdheden van het
medezeggenschapscollege.
Art. 7
§1. Van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt door een administratief medewerker.
Dit wordt ter kennis overgemaakt aan alle betrokken gemeentebesturen en de betrokken
directeurs.
§2. Na goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering worden het verslag en
alle bijhorende documenten ondertekend door de voorzitter en de verslaggever.
Titel 3: Beheerscomité – bevoegdheden
Art. 8
§1.Het beheerscomité maakt minimaal afspraken over:
- de aanwending van de puntenenveloppe toegekend aan de scholengemeenschap;
- de aanwending van de puntenenveloppe voor het voeren van een zorgbeleid toegekend
aan de scholengemeenschap;
- het zorgbeleid in de scholen van de scholengemeenschap;
- de aanduiding van een personeelslid aangesteld in het ambt van zorgcoördinator als
aanspreekpunt, voor de overheid, voor de kleuterparticipatie binnen de
scholengemeenschap;
- over de aanwending van de punten beleids- en ondersteunend personeel die op het
niveau van de scholengemeenschap kunnen worden samengelegd;
- de wijze waarop de puntenenveloppe voor ICT aangewend wordt binnen de
scholengemeenschap;
- het opnemen van bijkomende scholen in de scholengemeenschap;
- algemene afspraken inzake functiebeschrijvingen en evaluaties;

-

-

algemene afspraken inzake de interne afstemming van het personeelsbeleid binnen de
scholengemeenschap.
het sluiten van een samenwerkingsakkoord met één of meer scholen voor gewoon en/of
buitengewoon basisonderwijs die niet tot de scholengemeenschap behoren; met een
scholengemeenschap basisonderwijs of secundair onderwijs; met één of meer
instellingen voor secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs en/of
volwassenenonderwijs. Deze bepaling geldt niet voor samenwerkingsovereenkomsten
die afgesloten zijn vooraleer de scholengemeenschap gevormd is;
de wijze waarop een school voor buitengewoon basisonderwijs haar deskundigheid ter
beschikking stelt;

§ 2.Het beheerscomité maakt afspraken over:
- alle mogelijke onderwerpen tenzij dit krachtens een wet, een bijzonder decreet of een
decreet wordt verboden;
- het ter beschikking stellen en het gebruik van infrastructuur.
§3. Alle afspraken worden ter goedkeuring voorgelegd aan het bevoegde orgaan van de
gemeenten.
Art. 9
Het beheerscomité ziet toe op de uitvoering van deze overeenkomst.
Titel 4: Financiële middelen, werkingskosten
Art. 10
§1.Elke deelnemende gemeente draagt de werkingskosten in de eigen gemeente.
§2.De beherende gemeente betaalt de collectieve kosten en voorziet hiervoor in haar
begroting het door het beheerscomité gevraagde budget.
§3.De gemaakte collectieve kosten worden door de beherende gemeente op het einde van
elk kalenderjaar teruggevorderd van de andere deelnemende gemeenten, hiervoor wordt
door het beheerscomité een verdeelsleutel opgemaakt a rato van het aantal leerlingen per
schoolbestuur.
Titel 5: Didactisch materiaal
Art. 11
In geval van gemeenschappelijk gebruik van materiaal, blijft dit eigendom van de
inbrengende gemeente.
Titel 6: Personeel
Art. 12
§1 Zonder afbreuk te doen aan de principes dat een personeelslid wordt geaffecteerd aan
een school kan:
1. een personeelslid van het bestuurspersoneel van de scholen die de
scholengemeenschap vormen, worden ingezet voor de vervulling van opdrachten
voor de totaliteit van de scholengemeenschap;

2. een personeelslid van het onderwijzend personeel van de scholen die de
scholengemeenschap vormen, worden ingezet voor de vervulling van opdrachten
voor andere scholen van de scholengemeenschap;
3. een personeelslid van het beleids- en ondersteunend personeel van de scholen
die de scholengemeenschap vormen, worden ingezet voor de vervulling van
opdrachten voor en in andere scholen van de scholengemeenschap of voor de
vervulling van opdrachten voor de totaliteit van de scholengemeenschap;
4. in afwijking van 1° en 2° een personeelslid dat wordt aangesteld in een functie of
een betrekking die wordt ingericht ter ondersteuning van de werking van de
scholengemeenschap met de stimulusmiddelen of de samengelegde punten ICT of
administratie (directeur-coördinator SG, stafmedewerker SG), worden ingezet voor
de vervulling van opdrachten voor en in andere scholen van de scholengemeenschap
of voor de vervulling van opdrachten voor de totaliteit van de scholengemeenschap
§2 Bij de toepassing van 3° en 4° moeten minstens volgende principes worden gehanteerd:
1. het personeelslid wordt steeds aangesteld of geaffecteerd aan de school waar de
betrekking reglementair wordt ingericht;
2. de afstand over de openbare weg tussen de school van aanstelling of affectatie en
de school waar het personeelslid wordt ingezet mag nooit meer dan 25 km bedragen.
Dit geldt niet als het personeelslid instemt om over een grotere afstand ingezet te
worden;
3. er moet steeds rekening worden gehouden met de statutaire toestand van het
personeelslid.
§3 De bepalingen inzake inzetbaarheid opgenomen zoals bedoeld in paragraaf 1 en
paragraaf 2 worden, opgenomen in het besluit waarin de aanstelling wordt vastgesteld,
evenals in de functiebeschrijving
Titel 7: Slotbepalingen
Art. 13
Meer specifieke regels en afspraken kunnen intern worden vastgelegd in elke school, via een
dienstnota.
Art. 14
Deze overeenkomst wordt aangegaan onder het uitdrukkelijk voorbehoud dat de vereiste
goedkeuring verleend wordt aan de betreffende verlenging van de scholengemeenschap
door de respectievelijke gemeenteraden.
Art. 15
Een kopie van deze overeenkomst wordt bezorgd aan AgODi

Te Bever, …
De gemeentesecretaris,
gemeenteraad,

de voorzitter van de

Te Galmaarden, …
De gemeentesecretaris,
gemeenteraad,

de voorzitter van de

Te Gooik, …
De gemeentesecretaris,
gemeenteraad,

de voorzitter van de

Te Herne, …
De gemeentesecretaris

de voorzitter van de gemeenteraad,

OCMW
10. OCMW Herne – Budgetwijziging nr. 1 van de investeringsenveloppe 201/1 –
Kennisname
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Het OCMW bezorgde aan het college van burgemeester en schepenen de budgetwijziging
nr. 1 van de investeringsenveloppe 2014/1. In vergadering van 2 juli 2014 werd deze
budgetwijziging door het schepencollege goedgekeurd.
Bevoegdheid
Art 146 van het OCMW decreet

Juridische gronden
Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus
van de gemeente, provincies en OCMW’s
Artikel 156 van het OCMW-decreet
Externe adviezen
Niet van toepassing
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van deze budgetwijziging nr.1 van
de investeringsenveloppe 2014/1.
Financieel advies en visum
/
BESLUIT :
Artikel 1 : Neemt kennis van de budgetwijziging nr.1 van de investeringsenveloppe 2014/1.
Artikel 2 : Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.

POLITIE EN VEILIGHEID
11. Contract asiel FSPCA vzw – Bekrachtiging besluit college van burgemeester en
schepenen dd. 9 juli 2014
Het College,
Aanleiding en doel
Op de vergadering van de gemeenteraad van 30 december 2013 werd de
samenwerkingsovereenkomst met FSPCA vzw goedgekeurd.
Deze overeenkomst bestond uit twee onderdelen :
1/ Samenwerkingsovereenkomst asiel-gemeente - Dit houdt in het instaan voor het vangen,
vervoeren en tijdelijk bewaren van loslopende, verdwaalde of agressieve dieren, zowel
gezond, ziek als gewond, met uitzondering van gezonde huiskatten en gezonde zwerfkatten.
De kostprijs hiervoor bedraagt €0,22 per inwoner.
2/ Samenwerkingsovereenkomst asiel-gemeente zwerfkattenproject – Dit houdt in het
instaan voor het vangen, opvangen, steriel maken en uitzetten van gezonde zwerfkatten. De
kostprijs bedraagt hiervoor €1500 per jaar. De gemeenteraad besliste om dit deel van de
overeenkomst maar voor een periode van zes maanden goed te keuren. Het project zou na
deze periode eerst geëvalueerd worden.
Uit de evaluatie blijkt dat er in Herne tot nu toe 13 katten behandeld. Twee katten liet men
inslapen wegens kattenaids; één kater werd gecastreerd; tien kattinnen werden
gesteriliseerd en nadien weer uitgezet.
Bevoegdheid
Artikel 42§3 en 43§2 van het gemeentedecreet.
Juridische gronden
Gemeenteraadsbeslissing van 30 december 2014.
Artikel 135, § 2, Nieuwe Gemeentewet

§2. De gemeenten hebben ook tot taak het voorzien, ten behoeve van de inwoners, in een
goede politie, met name over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op
openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen.
Meer bepaald, en voor zover de aangelegenheid niet buiten de bevoegdheid van de
gemeenten is gehouden, worden de volgende zaken van politie aan de waakzaamheid en
het gezag van de gemeenten toevertrouwd:
6° het verhelpen van hinderlijke voorvallen waartoe rondzwervende kwaadaardige of woeste
dieren aanleiding kunnen geven.
Externe adviezen
/
Advies en motivering
Gezien dit contract moet verlengd worden en er in de zomermaanden geen vergaderingen
van de gemeenteraad doorgaan, werd aan het schepencollege in zitting van 9 juli 2014
gevraagd om dit contract te verlengen.
Het schepencollege gaf aan deze vraag een gunstig gevolg. Deze beslissing dient
bekrachtigd te worden door de gemeenteraad.
Financieel advies en visum
De nodige bedragen zijn voorzien in het budget 2014
BESLUIT :met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 :
De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 9 juli 2014 betreffende
de samenwerkingsovereenkomst te bekrachtigen. De samenwerking zal dus verlengd
worden tot 31 december 2014.
Artikel 2 :
Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.

SCHRIFTELIJKE EN MONDELINGE VRAGEN
Raadslid Thierry Deblander formuleert de volgende mondelinge vragen:
1. De agenda van de gemeenteraad zou niet verstuurd zijn aan de bevolking. De
gemeentesecretaris deelt mee dat de nieuwsbrief met de uitnodiging en agenda wel
degelijk werd verstuurd op dinsdag 16 september 2014 om 18 uur doch bevestigt dat
er meldingen binnenkwamen van enkele burgers dat ze de agenda niet ontvingen. Er
wordt onderzocht wat het probleem kan zijn. Aan het college werd voorgesteld om
over te gaan tot het gebruik van het extranet voor het elektronisch bezorgen van de
dossiers voor de gemeenteraad. De huidige manier van werken (verzenden via
email) levert immers teveel problemen op.
2. Wat was het budget van “Herne pakt uit”
Schepen Lieven Snoeks deelt mee dat dit 10.000 euro bedraagt. De burgemeester
voegt er aan toe dat een deel van deze activiteiten gesubsidieerd wordt (via
intekening op de Vlaamse beleidsprioriteiten voor jeugd en sport) en dat er ook
inkomsten zijn uit de activiteiten die op die dag plaatsvonden (o.m uit de verkoop van
drank). Om een beter beeld te hebben zullen we een overzicht bezorgen.

3. Vraag naar een afschrift van het schriftelijk akkoord van Fondatel ivm het gebruik van
de site.
De burgemeester deelt mee dat het akkoord via mail werd bezorgd. Hij zal de mail
opzoeken.
4. De dorpskern werd afgelopen weekend van vrijdagavond tot zondagavond opnieuw
verstoord door lawaai, door vandalisme en andere overlast. Hij verwijst naar de
talrijke politie-interventies, talrijke glasscherven op het dorpsplein tijdens de kermis.
‘Ik wil geen steen werpen naar bepaalde personen maar ik denk dat er dringend iets
moet aan gedaan worden want dit gaat escaleren’.
De burgemeester bevestigt dat er soms problemen zijn. Het afgelopen weekend was
er avondmarkt en een kermisfuif. Door het goede weer was er veel volk aanwezig.
Als jeugd naar het centrum toekomt dan brengt dit enige hinder met zich mee. Zeker
in een centrum kan je dit niet vermijden. Herne heeft 2 chirofuiven en nog enkele
andere per jaar en het feit dat de Kring er is zorgt ook wel voor hinder. We hebben
overleg gehad met de eigenaar maar een oplossing is niet eenvoudig. Hij vraagt of
raadslid Deblander suggesties heeft en deelt mee dat hij hieromtrent zeker in overleg
wil gaan met alle partijen. We hebben al met de politie samen gezeten.
Raadslid Deblander merkt op dat het niet aan hem is om een oplossing te zoeken en
dat hij zeker niet aan stemmenmakerij wil doen maar dat de huidige toestand niet
houdbaar is. Hij wil echter wel samenwerken aan een oplossing.
De burgemeester wijst er op dat het aankaarten van het probleem één zaak is maar
het oplossen ervan is een andere. Het probleem van geluidsoverlast door uitgaande
jeugd heeft zich al altijd gesteld. Hij verwijst naar het vroegere jeugdhuis ‘de Vroem’.
We staan echter zeker open om het probleem aan te pakken. Schepen Lieven
Vandenneucker merkt op dat de aangehaalde hinder geen lokaal probleem is maar
zich in alle dorpskernen voordoet. Het heeft te maken met de huidige cultuur/
mentaliteit van het uitgangsleven van de jeugd.
De burgemeester deelt verder mee dat er in de politiezone een risico-analyse is
uitgevoerd omtrent de meest voorkomende klachten/meldingen van overlast.. Het
centrum van Herne is hier bij. Maar ook het centrum van Lennik, Pepingen, Kester en
Tollembeek. Op basis van de resultaten van deze analyse zorgt de politie nu voor
een aangepaste aanpak tegen dit soort hinder.
Raadslid Deblander voegt er aan toe dat het niet de bedoeling is om de politie te pas
en te onpas op te roepen, maar meent dat er meer preventief moet worden gewerkt.
Hij verwijst o.a. naar de regeling van stad Edingen waar een sluitingsuur is opgelegd
voor de horeca. Misschien moet hieraan ook eens gedacht worden, als het echt niet
anders kan, om te verhinderen dat men naar Herne komt afgezakt. Hij benadrukt dat
de overlast niet komt van de muziek van binnen maar vooral van personen die de
activiteiten verlaten en dat het ook zeker niet gaat om de overlast tijdens de
eenmalige activiteiten (kermis, avondmarkt ed). De hinder is een constante
geworden, een standaard, die zich elke week van vrijdag tot zondag herhaalt.
De burgemeester bevestigt dat er al gedacht is aan het opleggen van een
sluitingsuur, dat hij openstaat voor overleg en dat er verder zal gewerkt wordt aan
een oplossing.
Mededeling
Volgende vergadering gemeenteraad: 22 oktober 2014.

