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Openbaar
Algemeen bestuur en interne organisatie
1. Goedkeuring notulen van de vorige vergadering van de gemeenteraad
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De algemeen directeur legt de notulen voor van de vergadering van de gemeenteraad van
23 januari 2019.
Bevoegdheid
Artikel 33 van het gemeentedecreet
Juridische gronden
Ontwerpnotulen van 23 januari 2019
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de notulen, zoals voorgelegd door de algemeen
directeur, goed te keuren.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 : De notulen van 23 januari 2019 worden goedgekeurd behalve van agendapunt nr
12 wegens materiële vergissing vermits de titel van het agendapunt (verlegging voetweg)
niet overeenkomt met artikel 1 waar sprake is van afschaffing van de voetweg. Bovendien
bevat de beslissing geen bepaling over het bestendigen van de voetweg.
De notulering van agendapunt nr 12 dient aldus aangepast te worden.
Artikel 2 : Deze notulen worden elektronisch ter beschikking gesteld van de
gemeenteraadsleden.
Artikel 3 : Deze beslissing zal voor passend gevolg overgemaakt worden aan de dienst
secretariaat.
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2. Kennisname zittingsverslag van de vorige vergadering van de gemeenteraad
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De algemeen directeur legt het zittingsverslag van de vergadering van de gemeenteraad van
23 januari 2019 ter kennis voor.
Bevoegdheid
Artikel 32 decreet lokaal bestuur
Juridische gronden
Zittingsverslag van 23 januari 2019
Advies en motivering
Uit een recent advies van het Agentschap binnenlands bestuur blijkt dat een audio-opname
van het zittingsverslag niet moet worden goedgekeurd door de raad.
Aan de raad wordt voorgesteld om kennis te nemen het zittingsverslag van de vergadering
van 23 januari 2019

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 : De raad neemt kennis van het zittingsverslag van 23 januari 2019.

3. Reglement ict-ondersteuning
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Artikel 20 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de dossiers elektronisch ter beschikking
moeten gesteld worden indien een raadslid hierom verzoekt.
Om dit te faciliteren werd bij besluit van de gemeenteraad van 30 oktober 2013, gewijzigd bij
besluit van 30 december 2013 het reglement ICT-ondersteuning vastgesteld.
Bevoegdheid
Artikel 40 decreet lokaal bestuur
Juridische gronden
Reglement ICT-ondersteuning, zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 30 december
2013
Policy e-notulen, zoals goedgekeurd in zitting van heden
Advies en motivering
Het college van burgemeester evalueerde het bestaande reglement en stelt voor de
forfaitaire vergoeding te behouden evenwel met de schrapping van de bepaling dat de reeds
uitbetaalde tegemoetkoming aan de gemeente dient terugbetaald te worden naar rato van
het nog niet verstreken gedeelte van de periode van 6 jaren bij een onvolledig mandaat of
toegekend wordt naar rato van het nog niet verstreken gedeelte van de periode van 6 jaren
bij een onvolledig mandaat.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het ICT-reglement goed te keuren, volgens de
hieronder vermelde tekst.
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Financieel advies en visum
De nodige budgetten zijn voorzien in 0100-00/647-9999
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: Het reglement ICT-ondersteuning wordt goedgekeurd volgens de hierna vermelde
tekst.
Artikel 2: Deze beslissing zal bekend gemaakt worden volgens de bepalingen van het
decreet lokaal bestuur.
Reglement ICT-ondersteuning gemeenteraadsleden
Artikel 1: Toepassingsgebied.
Een gemeenteraadslid en de leden van het college van burgemeester en schepenen die
geen gemeenteraadslid zijn kunnen de terugbetaling vragen van de kosten aangegaan voor
de aankoop en het gebruik van elektronische communicatiemiddelen tot een maximum
bedrag van 500 inclusief btw. Het bedrag is niet gekoppeld aan enig indexcijfer.
De tegemoetkoming geldt voor de uitoefening van de functie als burgemeester, schepenen
of gemeenteraadslid en voor de periode van 6 jaar, gelijklopend met de legislatuur van de
gemeenteraad.
Artikel 2. Terugbetaalbare kosten
De volgende kosten zijn terugbetaalbaar:
1. De aankopen van een pc-configuratie (hard- en software) die aan de hedendaagse
normen beantwoordt, inclusief de installatie van de componenten (hard- en software).
Onder pc-configuratie wordt verstaan:
- een desktop (scherm, klavier, muis, enz.)
- een draagbare pc
- een tablet
- een smartphone.
2. Een onderhoudscontract voor genoemde apparatuur en toepassingen.
3. Een internetabonnement.
4. Anti-virussoftware
Artikel 3. Niet terugbetaalbare kosten en ondersteuning:
De volgende kosten zijn niet terugbetaalbaar:
- Kosten gemaakt vóór de eedaflegging als burgemeester, schepen of gemeenteraadslid.
- Kosten die niet kunnen bewezen worden met officiële stukken.
- Kosten voor technische ondersteuning voor de hard- of software, noch voor de
telecommunicatieproblemen.
- Kosten voor materiaal of programma’s waarvoor geen noodzakelijk verband kan
aangetoond worden met de uitoefening van het mandaat van gemeenteraadslid.
Artikel 4. Uitbetaling
Aanvragen tot het bekomen van de tegemoetkoming dienen schriftelijk ingediend te worden
bij het college van burgemeester en schepenen. Het verzoek tot betaling is vergezeld van de
originele aankoopfactuur met een gedetailleerde opgave van de aangekochte goederen. De
aankoopfactuur is verplicht op naam van het gemeenteraadslid.
De betalingen van abonnementsvergoedingen voor internetverbindingen dienen jaarlijks te
worden verzameld en ingediend.
De algemeen directeur beoordeelt de aanvragen voor het bekomen van een
tegemoetkoming en gaat hierbij na of aan de voorwaarden van het reglement is voldaan.
In voorkomend geval wordt overgegaan tot de uitbetaling van de vergoeding. Behalve indien
uitdrukkelijk anders vermeld door de gerechtigde, wordt de financiële tegemoetkoming
gestort op hetzelfde rekeningnummer als datgene waarop de presentiegelden van het
betrokken lid van de gemeenteraad worden gestort.
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4. Geldigverklaring van de verkiezing van de leden van de politieraad Kennisname
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Op 2 januari 2019 werden door de gemeenteraad de leden van de politieraad verkozen. Het
proces-verbaal en de andere bescheiden dienden overgemaakt te worden aan de provincie
Vlaams-Brabant.
Bevoegdheid
Artikel 40 van het decreet Lokaal Bestuur
Juridische gronden
De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op 2 niveaus, gewijzigd bij de wet van 21 mei 2018, inzonderheid de artikelen
12 t.e.m. 18 ter.
KB van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke gemeenteraad van de leden van
de politieraad, gewijzigd bij KB van 7 november 2018
Minteriële omzendbrief van 13 november 2018 betreffende de verkiezing en de installatie
van de politieraadsleden van een meergemeentenzone.
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de geldigverklaring van de
verkiezing van de leden van de politieraad.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 : Neemt kennis van de geldigverklaring van de verkiezing van de leden van de
politieraad door de Bestendige Deputatie van de provincie Vlaams-Brabant.

Intergemeentelijke samenwerking
5. PBE - Buitengewone Algemene Vergadering van 22 maart 2019 Goedkeuring van de agenda en voordracht van kandidaat-lid voor het
regionaal bestuurscomité en (eventueel) voor de raad van bestuur
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Gelet op het feit dat de gemeente Herne voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij
de opdrachthoudende vereniging PBE;
Gelet op het feit dat de gemeente Herne per aangetekend schrijven van 11 januari 2019
werd opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting
van PBE die op 22 maart 2019 plaats heeft te Lubbeek;
Gelet op de principenota die als documentatie aan de gemeente werd overgemaakt;
Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 23 van de statuten alle huidige mandaten bij PBE
onmiddellijk vervallen na voornoemde algemene vergadering en dat deze tot een algehele
vervanging van de bestuursorganen dient over te gaan;
Gelet op het feit dat de gemeente Herne ingedeeld is bij een regionaal bestuurscomité;
Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 29 van de statuten elke gemeente het recht heeft
om één kandidaat-lid voor te dragen voor het regionaal bestuurscomité;
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Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 28 van de statuten de gemeente het recht heeft
om één kandidaat-bestuurder voor te dragen en dat het om dezelfde persoon moet gaan die
voorgedragen wordt als kandidaat-lid voor het RBC;
Gelet op het feit dat het totaal aantal door de algemene vergadering te benoemen leden van
de raad van bestuur beperkt is tot vijftien;
Gelet op het feit dat het om "onafhankelijke bestuurders"moet gaan in de zin van artikel 1.1.1
§2 74° van het energiebesluit van 19.11.2010 en dat er een aantal decretale en statutaire
onverenigbaarheden zijn, zoals beschreven in de toelichtingsnota die aan de deelnemende
gemeenten overgemaakt werd;
Gelet op de beraadslagingen;
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;
Op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Bevoegdheid
Artikel 40 van het decreet lokaal bestuur
Juridische gronden
Artikel 386 e.v. Decreet Lokaal Bestuur
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de agendapunten van de vergadering van 22 maart
2019 goed te keuren. Tevens dienen de vertegenwoordigers van onze gemeente aangeduid
en gemandateerd te worden om de agendapunten van de buitengewone algemene
vergadering van PBE goed te keuren.
Besluit:
de geheime stemming levert volgend resultaat op :
15 leden nemen aan de stemming deel
de heer Lieven Van den Broeck bekomt 15 stemmen
Na te zijn overgegaan tot de geheime stemmen
Stelt vast dat de geheime stemming volgend resultaat oplevert
15 leden nemen aan de stemming deel
de heer Lieven Van den Broeck bekomt 15 stemmen
Artikel 1: Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering in
buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging dd. 22 maart 2019 met als enig
agendapunt "Statutaire ontslagnemingen en benoemingen".
Artikel 2: De Heer Lieven Van den Broeck, Sint-Niklaasstraat 48, 1540 Herne voor te dragen
als kandidaat-lid voor het regionaal bestuurscomité Pajottenland van de opdrachthoudende
vereniging, voor een duur van 6 jaar, vanaf de algemene vergadering van 22 maart 209 tot
aan de eerste algemene vergadering in het jaar 2025.
Artikel 3: Dezelfde persoon, vermeld in artikel 2, tevens voor te dragen als kandidaat-lid voor
de raad van bestuur van de opdrachthoudende vereniging, voor een duur van 6 jaar, vanaf
de algemene vergadering van 22 maart 2019 tot aan de eerste algemene vergadering in het
jaar 2025.
Artikel 4: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene
vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging op 22 maart 2019,
op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de
gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen.
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Artikel 5: Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van de
hierbij genomen beslissingen en een afschrift van de beslissing te bezorgen aan de PBE, tav
Inez Brasseur, Diestsesteenweg 126 te 3210 Lubbeek.
Artikel 6: Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 285 e.v van het decreet
lokaal bestuur

6. PBE - Voordracht van de vertegenwoordigers op de (buitengewone)
algemene vergadering
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Gelet op het feit dat de gemeente Herne voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij
de opdrachthoudende vereniging PBE;
Gelet op het feit dat de gemeente Herne per aangetekend schrijven van 11 januari 2019
werd opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting
van PBE die op 22 maart 2019 plaatsheeft te Lubbeek;
Gelet op de principenota die als documentatie aan de gemeente per brief werd overgemaakt;
Gelet op artikel 432, alinea 3 van het decreet lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de
deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van een
opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden
van de gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger
dient te worden herhaald voor elke vergadering;
Gelet op het feit dat de vertegenwoordigers voor een algemene vergadering aangeduid
kunnen worden voor de volledige duurtijd van de gemeentelijke legislatuur, nl. einde 2024;
Gelet op het feit dat de decretale en statutaire onverenigbaarheden, zoals beschreven in het
punt 2 van de brief van 6 november die aan de deelnemende gemeente overgemaakt werd,
ook gelden voor de vertegenwoordigers op de algemene vergadering en dat de
vertegenwoordigers niet als kandidaat-lid mogen voorgedragen worden voor het regionaal
bestuurscomité of voor de raad van bestuur;
Bevoegdheid
Artikel 40 van het decreet lokaal bestuur
Juridische gronden
Artikel 386 e.v. Decreet Lokaal Bestuur
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de vertegenwoordigers van onze gemeente aan te
duiden voor de volledige legislatuur.

Besluit:
Na te zijn overgegaan tot de geheime stemmen
Stelt vast dat de geheime stemming volgend resultaat oplevert
15 leden nemen aan de stemming deel
mevrouw Vanessa Van Hende bekomt 15 stemmen voor het mandaat van effectieve
vertegenwoordiger
mevrouw Nicky D'Handschotter bekomt 15 stemmen voor het mandaat van effectieve
vertegenwoordiger
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Artikel 1 : Mevrouw Vanessa Van Hende, Edingsesteenweg 76a, 1540 Herne aan te duiden
als vertegenwoordiger op de (buitengewone) algemene vergaderingen voor de periode van
heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur.
Artikel 2 : Mevrouw Nicky D'handschotter, Edingsesteenweg 24, 1540 Herne aan te duiden
als plaatsvervangende vertegenwoordiger op de (buitengewone) algemene vergaderingen
voor de periode van heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur.
Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van de
hierbij genomen beslissingen en een afschrift van de beslissing te bezorgen aan de PBE, tav
Inez Brasseur, Diestsesteenweg 126 te 3210 Lubbeek.
Artikel 4: Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 285 e.v van het decreet
lokaal bestuur

7. PBE - Gemeentelijk retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op
gemeentelijk openbaar domein - Verlenging vanaf 1 januari 2019 tot en met
31 december 2019
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Gelet op het feit dat de gemeente en de burgers voortdurend geconfronteerd worden met de
plaatsing van en/of onderhoud aan verschillende nutsvoorzieningen op gemeentelijk
grondgebied;
Gelet op het feit dat deze nutsvoorzieningen werkzaamheden vergen langs de gemeentelijke
wegen en aldus een impact hebben op het openbaar domein;
Gelet op de goedkeuring door de gemeente van de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken
langs gemeentewegen die tot doel heeft een snelle en vlotte uitvoering van de werken te
bevorderen, teneinde de hinder en de duur van de werken tot een minimum te herleiden;
Gelet op het feit dat deze Code werd opgemaakt door een overlegplatform bestaande uit een
delegatie van nutsbedrijven en een delegatie van de gemeenten;
Gelet op het feit dat er op het vlak van het onderhoud en de herstellingen ook geregeld
dringende werken moeten worden uitgevoerd die verband houden met de continuïteit van de
dienstverlening en dat er daarnaast een aantal werken zijn zoals aansluitingswerken,
herstellingen en andere kleine onderhoudswerken die omzeggens constant een impact
hebben op het openbaar domein;
Gelet op de actualisatie van de code in 2017 naar aanleiding van meer aandacht voor
minder hinder, meer oog voor het totaal concept en het gebruik van nieuwe e-instrumenten
GIPOD, KLIP...;
Bevoegdheid
Artikel 41 van het decreet lokaal bestuur
Juridische gronden
Artikel 12 van de statuten van PBE
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het reglement als bijlage goed te keuren.
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Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - Algemeen
Er wordt aan de eigenaar van elke nutsvoorziening een retributie aangerekend op de
gemeentelijke dienstverlening en het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein naar
aanleiding van werken aan permanente nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar
domein, in uitvoering en met toepassing van de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken
langs gemeentewegen.
Permanente nutsvoorzieningen zijn :
- alle installaties (zoals kabels, leidingen, buizen,…), inclusief hun aanhorigheden (zoals
kabel-, verdeel-, aansluit-, e.a. kasten , palen, masten, toezichts-, verbindings-, e.a.
putten…) dienstig voor het transport van elektriciteit, gas, gasachtige producten, stoom,
drink-, hemel- en afvalwater, warm water, brandstof,
- telecommunicatie,
- radiodistributie en kabeltelevisie,
- de transmissie van enigerlei data,
ongeacht of een privé-gebruiker al dan niet op die installaties kan aangesloten worden,
- alle trein- en tramsporen die zich bevinden op de openbare weg worden eveneens aanzien
als nutsvoorzieningen.
De retributie is niet verschuldigd indien de werken worden uitgevoerd samen met of
onmiddellijk voorafgaand aan wegen- of rioleringswerken uitgevoerd door de stad/gemeente
of indien het werken zijn die uitgevoerd worden op verzoek van de stad/gemeente.
Onderhavig retributiereglement gaat in vanaf 1 januari 2019 voor een termijn eindigend op
31 december 2019.
Artikel 2 - Retributie naar aanleiding van sleufwerken
De retributie naar aanleiding van sleufwerken is verschuldigd per dag en per lopende meter
openliggende sleuflengte voor alle sleufwerken. Zij bedraagt voor werken in rijwegen 2,17
euro, voor werken in voetpaden 1,63 euro en voor werken in aardewegen 0,98 euro.
Wanneer in dezelfde sleuf gelijktijdig werken uitgevoerd worden voor twee of meer
nutsvoorzieningen bedraagt voormelde retributie voor de eigenaar van elke nutsvoorziening
60 % van hogervermeld(e) bedrag(en).
Een begonnen dag geldt voor een volledige dag.
Elk deel van een lopende meter wordt als een volledige lopende meter in rekening gebracht.
Artikel 3 - Retributie voor dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen, kleine
onderhoudswerken en ter compensatie van diverse heffingen en belastingen
Voor de hinder veroorzaakt door de dringende werken, aan¬sluitingswerken, herstellingen en
kleine onderhoudswerken met een sleufoppervlakte van maxi¬mum 3 m², wordt per
kalenderjaar een retributie geheven van 1,09 euro per op het grond¬gebied van de
stad/gemeente aanwezig aansluitingspunt.
Ter compensatie van diverse heffingen en belastingen in hoofde van zowel de
distributienetbeheerder als haar werkmaatschappij wordt een retributie voorzien van 0,54
euro per aanwezig aansluitingspunt op het grondgebied van de stad/gemeente.
Deze retributies zijn verschuldigd vóór het einde van ieder jaar. In dit kader doet iedere
nutsmaatschappij vóór 15 december van ieder jaar opgave van het aantal aansluitingspunten
op het grondgebied van de stad/gemeente.
Artikel 4 – Inning
De retributie dient te worden betaald binnen de 30 kalenderdagen na toezending van de
facturen.
Artikel 5 – Definitief karakter
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Dit retributiereglement wordt toegezonden aan de toezichthoudende overheid.
Het retributiereglement wordt overeenkomstig artikel 285 van het decreet lokaal bestuur
bekendgemaakt

8. Fluvius - Voordracht van de vertegenwoordigers op de (buitengewone)
algemene vergadering
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Gelet op het feit dat de gemeente Herne vanaf 1 april 2019 aangesloten is bij Fluvius
Opdrachthoudende Vereniging;
Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald
wordt dat de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een algemene
vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te
wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;
Gelet op het feit dat de vertegenwoordigers voor een algemene vergadering aangeduid
kunnen worden voor de volledige duurtijd van de gemeentelijke legislatuur, nl. tot einde
2024;
Gelet op het feit dat de decretale en statutaire onverenigbaarheden ook gelden voor de
vertegenwoordigers op de algemene vergadering en dat de vertegenwoordigers niet als
kandidaat-bestuurder mogen voorgedragen worden.
Bevoegdheid
Artikel 40 van het Decreet Lokaal Bestuur
Juridische gronden
Artikel 386 e.v. Decreet Lokaal Bestuur

Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de vertegenwoordigers van onze gemeente aan te
duiden voor de volledige legislatuur.

Besluit:
Na te zijn overgegaan tot de geheime stemming
Stelt vast dat de geheime stemming volgend resultaat oplevert
15 leden nemen aan de stemming deel
de heer Eric Eeckhoudt bekomt 15 stemmen
Na te zijn overgegaan tot de geheime stemming
Stelt vast dat de geheime stemming volgend resultaat oplevert
15 leden nemen aan de stemming deel
de heer Eric Eeckhoudt bekomt 15 stemmen voor het mandaat van effectieve
vertegenwoordiger van de algemene vergadering.
mevrouw Ann Deleye bekomt 15 stemmen voor het mandaat van plaatsvervangend
vertegenwoordiger van de algemene vergadering
Artikel 1 : De heer Eric Eeckhoudt, Terlindenstraat 12, 1540 Herne aan te duiden als
vertegenwoordiger op de (buitengewone) algemene vergaderingen van Fluvius
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Opdrachthoudende Vereniging voor de periode van heden tot het einde van de
gemeentelijke legislatuur.
Artikel 2 : Mevrouw An Deleye, Grotestraat 13, 1540 Herne aan te duiden als
plaatsvervangende vertegenwoordiger op de (buitengewone) algemene vergaderingen van
Fluvius Opdrachthoudende Vereniging voor de periode van heden tot het einde van de
gemeentelijke legislatuur.
Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van de
hierbij genomen beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan Fluvius
Opdrachthoudende vereniging, ter attentie van het secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199
te 9090 Melle.
Artikel 4: Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 285 e.v van het decreet
lokaal bestuur

9. Fluvius - Voordracht van een kandidaat-bestuurder
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Gelet op het feit dat de gemeente Herne vanaf 29 maart 2019 aangesloten is bij de
opdrachthoudende vereniging Fluvius Opdrachthoudende Vereniging;
Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 17 van de statuten alle huidige mandaten bij
Fluvius Opdrachthoudende Vereniging onmiddellijk vervallen na voornoemde algemene
vergadering en dat deze tot een algehele vervanging van de bestuursorganen dient over te
gaan;
Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 17, derde alinea, van de statuten de
deelnemende gemeenten het recht hebben om maximaal 6 bestuurders, namelijk 3 namens
de deelnemende gemeenten van de provincie Limburg en telkens 1 namens de
deelnemende gemeenten van respectievelijk de provincie Antwerpen, Vlaams-Brabant en
West-Vlaanderen voor te dragen;
Gelet op het feit dat het totaal aantal door de algemene vergadering te benoemen leden van
de raad van bestuur beperkt is tot zes (6);
Gelet op het feit dat het om ‘onafhankelijke bestuurders’ moet gaan in de zin van artikel 1.1.1
§2 74° en dat er een aantal decretale en statutaire onverenigbaarheden zijn;
Bevoegdheid
Artikel 40 van het decreet lokaal bestuur
Juridische gronden
Artikel 386 e.v. Decreet Lokaal Bestuur
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een kandidaat-bestuurder aan te duiden voor de
volledige legislatuur.

Besluit:
Na te zijn overgegaan tot de geheime stemming.
Artikel 1 : Geen kandidaat-bestuurder voor te dragen van Fluvius Opdrachthoudende
Vereniging.
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Artikel 2 : Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van
voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan Fluvius
Opdrachthoudende Vereniging, ter attentie van het secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199
te 9090 Melle.
Artikel 3: Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 285 e.v van het decreet
lokaal bestuur

10. Fluvius - De bevestiging van de beheersoverdracht en de onderschrijving
van een aandeel A
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Gelet op het feit dat, door de goedkeuring van de statuten van de verlengde PBE door de
gemeente Herne in de Algemene Vergadering van 15 juni 2018 is voorzien in een
beheersoverdracht m.b.t. het statutair personeel richting Fluvius Opdrachthoudende
Vereniging vanaf 29 maart 2019;
Gelet op het aangetekend schrijven vanwege Fluvius Opdrachthoudende Vereniging d.d.
17 januari 2019 omtrent deze beheersoverdracht;
Bevoegdheid
Artikel 40 van het decreet Lokaal Bestuur
Juridische gronden
Artikel 386 e.v. Decreet Lokaal Bestuur
Financieel advies en visum
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de beheersoverdracht met ingang van 29 maart
2019 met betrekking tot het statutair personeel van PBE, zoals opgenomen in de statuten
van PBE die werden goedgekeurd op 15 juni 2018, te bevestigen.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 : De beheersoverdracht met ingang van 29 maart 2019 met betrekking tot het
statutair personeel van PBE, zoals opgenomen in de statuten van PBE die werden
goedgekeurd op 15 juni 2018, te bevestigen.
Artikel 2 : Ingevolge de beslissing genomen in artikel 1, één aandeel A ter waarde van 24,79
euro te onderschrijven en te volstorten binnen Fluvius Opdrachthoudende Vereniging.
Artikel 3 : Fluvius Opdrachthoudende Vereniging te verzoeken de in artikel 1 genomen
beslissing voor te leggen aan de eerstvolgende algemene vergadering.
Artikel 4 : Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van
voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de
opdrachthoudende vereniging Fluvius Opdrachthoudende Vereniging, ter attentie van het
secretariaat, (in pdf-versie) uitsluitend op het e-mailadres
vennootschapssecretariaat@fluvius.be.
Artikel 5: Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 285 e.v van het decreet
lokaal bestuur
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11. Infrax West- Gemeentelijk retributiereglement op werken aan
nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein - Verlenging vanaf 1
januari 2019 tot en met 31 december 2019
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Gelet op het feit dat de gemeente en de burgers voortdurend geconfronteerd worden met de
plaatsing van en/of onderhoud aan verschillende nutsvoorzieningen op gemeentelijk
grondgebied;
Gelet op het feit dat deze nutsvoorzieningen werkzaamheden vergen langs de gemeentelijke
wegen en aldus een impact hebben op het openbaar domein;
Gelet op de goedkeuring door de gemeente van de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken
langs gemeentewegen die tot doel heeft een snelle en vlotte uitvoering van de werken te
bevorderen, teneinde de hinder en de duur van de werken tot een minimum te herleiden;
Gelet op het feit dat deze Code werd opgemaakt door een overlegplatform bestaande uit een
delegatie van nutsbedrijven en een delegatie van de gemeenten;
Gelet op het feit dat er op het vlak van het onderhoud en de herstellingen ook geregeld
dringende werken moeten worden uitgevoerd die verband houden met de continuïteit van de
dienstverlening en dat er daarnaast een aantal werken zijn zoals aansluitingswerken,
herstellingen en andere kleine onderhoudswerken die omzeggens constant een impact
hebben op het openbaar domein;
Gelet op de actualisatie van de code in 2017 naar aanleiding van meer aandacht voor
minder hinder, meer oog voor het totaal concept en het gebruik van nieuwe e-instrumenten
GIPOD, KLIP...;
Bevoegdheid
Artikel 40 van het decreet lokaal bestuur
Juridische gronden
Statuten Infrax West
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het gemeentelijk retributiereglement op werken aan
nutsvoorzieningen en gemeentelijk openbaar domein goed te keuren.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - Algemeen
Er wordt aan de eigenaar van elke nutsvoorziening een retributie aangerekend op de
gemeentelijke dienstverlening en het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein naar
aanleiding van werken aan permanente nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar
domein, in uitvoering en met toepassing van de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken
langs gemeentewegen.
Permanente nutsvoorzieningen zijn :
- alle installaties (zoals kabels, leidingen, buizen,…), inclusief hun aanhorigheden (zoals
kabel-, ver-deel-, aansluit-, e.a. kasten , palen, masten, toezichts-, verbindings-, e.a.
putten…) dienstig voor het transport van elektriciteit, gas, gasachtige producten, stoom,
drink-, hemel- en afvalwater, warm water, brandstof,
- telecommunicatie,
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- radiodistributie en kabeltelevisie,
- de transmissie van enigerlei data,
ongeacht of een privé-gebruiker al dan niet op die installaties kan aangesloten worden,
- alle trein- en tramsporen die zich bevinden op de openbare weg worden eveneens aanzien
als nutsvoorzieningen.
De retributie is niet verschuldigd indien de werken worden uitgevoerd samen met of
onmiddellijk voorafgaand aan wegen- of rioleringswerken uitgevoerd door de stad/gemeente
of indien het werken zijn die uitgevoerd worden op verzoek van de stad/gemeente.
Onderhavig retributiereglement gaat in vanaf 1 januari 2019 voor een termijn eindigend op
31 december 2019.
Artikel 2 - Retributie naar aanleiding van sleufwerken
De retributie naar aanleiding van sleufwerken is verschuldigd per dag en per lopende meter
openliggende sleuflengte voor alle sleufwerken. Zij bedraagt voor werken in rijwegen 2,17
euro, voor werken in voetpaden 1,63 euro en voor werken in aardewegen 0,98 euro.
Wanneer in dezelfde sleuf gelijktijdig werken uitgevoerd worden voor twee of meer
nutsvoorzieningen bedraagt voormelde retributie voor de eigenaar van elke nutsvoorziening
60 % van hogervermeld(e) bedrag(en).
Een begonnen dag geldt voor een volledige dag.
Elk deel van een lopende meter wordt als een volledige lopende meter in rekening gebracht.
Artikel 3 - Retributie voor dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen, kleine
onderhoudswerken en ter compensatie van diverse heffingen en belastingen
Voor de hinder veroorzaakt door de dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen en
kleine onderhoudswerken met een sleufoppervlakte van maximum 3 m², wordt per
kalenderjaar een retributie geheven van 1,09 euro per op het grondgebied van de
stad/gemeente aanwezig aansluitingspunt.
Ter compensatie van diverse heffingen en belastingen in hoofde van zowel de
distributienetbeheerder als haar werkmaatschappij wordt een retributie voorzien van 0,54
euro per aanwezig aansluitingspunt op het grondgebied van de stad/gemeente.
Deze retributies zijn verschuldigd vóór het einde van ieder jaar. In dit kader doet iedere
nutsmaatschappij vóór 15 december van ieder jaar opgave van het aantal aansluitingspunten
op het grondgebied van de stad/gemeente.
Artikel 4 – Inning
De retributie dient te worden betaald binnen de 30 kalenderdagen na toezending van de
facturen.
Artikel 5 – Definitief karakter
Dit retributiereglement wordt toegezonden aan de toezichthoudende overheid.
Het retributiereglement wordt overeenkomstig artikel 285 e.v. van het decreet lokaal bestuur
bekendgemaakt.

12. Infrax West - Goedkeuring van de agenda en de voordracht van kandidaat-lid
voor het Regionaal Bestuurscomité Vlaams Brabant en (eventueel) voor de
Raad van Bestuur
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De gemeente Herne is voor één of meerder activiteiten aangesloten bij de
opdrachthoudende vereniging Infrax West.
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De gemeente Herne werd per aangetekend schrijven van 15 januari 2019 opgeroepen om
deel te nemen aan de Algemene Vergadering in buitengewone zitting van Infrax West die op
26 maart 2019 plaatsheeft te Torhout, Noordlaan 9, Fluvius-gebouw.
Er werd een principenota die als documentatie aan de gemeente overgemaakt;
Artikel 18 van de statuten bepaalt dat alle huidige mandaten bij Infrax West onmiddellijk
vervallen na voornoemde Algemene Vergadering en dat deze tot een algehele vervanging
van de bestuursorganen dient over te gaan.
De gemeente is ingedeeld bij het Regionaal Bestuurscomité (RBC) Vlaams-Brabant;
Overeenkomstig artikel 17. punt 2. van de statuten heeft elke gemeente het recht om één (1)
kandidaat-lid voor te dragen voor het Regionaal Bestuurscomité (RBC);
Overeenkomstig artikel 12. punt 1 van de statuten de deelnemende gemeenten het recht
hebben om maximaal 15 kandidaat-bestuurders voor te dragen en dat het om dezelfde
persoon moet gaan die voorgedragen wordt als kandidaat-lid voor het RBC;
Het totaal aantal door de algemene vergadering te benoemen leden van de Raad van
Bestuur beperkt is tot vijftien;
Gelet op het feit dat het om ‘onafhankelijke bestuurders’ moet gaan in de zin van artikel 1.1.1
§2 74° en dat er een aantal decretale en statutaire onverenigbaarheden zijn, zoals
beschreven in de toelichtingsnota die aan de deelnemende gemeenten overgemaakt werd;
Bevoegdheid
Artikel 40 van het Decreet Lokaal Bestuur
Juridische gronden
Statuten van 26 juni 2018
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de over te gaan tot kandidaat-leden voor de Raad
van Bestuur en voor het Regionaal Bestuurscomité.

Besluit:
Na te zijn overgegaan tot de geheime stemming
Stelt vast dat de geheime stemming volgend resultaat oplevert
15 leden nemen aan de stemming deel
de heer Kris Degroote bekomt 15 stemmen
Artikel 1: Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Algemene Vergadering in
buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging d.d. 26 maart 2019 met als enig
agendapunt ‘Statutaire ontslagnemingen en benoemingen’.
Artikel 2: De heer Degroote Kris gemeenteraadslid en voorzitter van de gemeenteraad,
Rendries 16, 1540 Herne, kris.degroote1@telenet.be voor te dragen als kandidaat-lid voor
het Regionaal Bestuurscomité (RBC) Vlaams-Brabant van de opdrachthoudende vereniging,
voor een duur van zes jaar, vanaf de Algemene Vergadering van 26 maart 2019 tot aan de
eerste Algemene Vergadering in het jaar 2025.
Artikel 3: De heer Degroote Kris voor te dragen als kandidaat-lid voor de Raad van Bestuur
van de opdrachthoudende vereniging, voor een duur van zes jaar, vanaf de Algemene
Vergadering van 26 maart 2019 tot aan de eerste Algemene Vergadering in het jaar 2025.
Artikel 4: De vertegenwoordiger van de gemeente Herne die zal deelnemen aan de
Algemene Vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging op 26
maart 2019, op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen
in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen;
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Artikel 5: Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van
voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de
opdrachthoudende vereniging Infrax West, ter attentie van het secretariaat, p/a
Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.

13. Infrax West - Voordracht van de vertegenwoordiger(s) op de (buitengewone)
algemene vergadering
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De gemeente Herne is voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de
opdrachthoudende vereniging Infrax West;
De gemeente Herne werd per aangetekend schrijven van 15 januari 2019 opgeroepen om
deel te nemen aan de Algemene Vergadering in buitengewone zitting van Infrax West die op
26 maart 2019 plaatsheeft te Torhout, Noordlaan 9, Fluvius-gebouw;
De principenota werd als documentatie aan de gemeente per brief van 16 november 2018
overgemaakt werd.
De vertegenwoordigers voor een Algemene Vergadering kunnen aangeduid worden voor de
volledige duurtijd van de gemeentelijke legislatuur, nl. tot einde 2024.
Gelet op het feit dat de decretale en statutaire onverenigbaarheden, zoals beschreven in het
punt 2 van het documentatiedossier dat aan de deelnemende gemeente/stad overgemaakt
werd, ook gelden voor de vertegenwoordigers op de Algemene Vergadering en dat de
vertegenwoordigers niet als kandidaat-lid mogen voorgedragen worden voor het Regionaal
Bestuurscomité (RBC) of voor de Raad van Bestuur.
Bevoegdheid
Artikel 40 van het Decreet Lokaal Bestuur
Juridische gronden
Artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de
deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een Algemene Vergadering van een
opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden
van de gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger
dient te worden herhaald voor elke Algemene Vergadering

Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de vertegenwoordigers aan te duiden voor de huidige
legislatuur.
Besluit:
Na te zijn overgegaan tot de geheime stemming
Stelt vast dat de geheime stemming volgend resultaat oplevert
15 leden nemen aan de stemming deel
de heer Lieven Snoeks bekomt 15 stemmen voor het mandaat van effectief lid
de heer Eric Eeckhoudt bekomt 15 stemmen voor het mandaat van plaatsvervanger
Artikel 1 : De heer Snoeks Lieven, gemeenteraadslid en schepen, Brikstraat 14b, 1541
Herne, lieven.snoeks@herne.be
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aan te duiden als vertegenwoordiger op de (Buitengewone) Algemene Vergaderingen voor
de periode van heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur.
Artikel 2 :De heer Eeckhoudt Eric, gemeenteraadslid, Terlindestraat 12, 1540 Herne,
eric.eeckhoudt@skynet.be
aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger op de (Buitengewone) Algemene
Vergaderingen voor de periode van heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur.
Artikel 3 : Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van
voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de
opdrachthoudende vereniging Infrax West, ter attentie van het secretariaat, p/a
Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.

14. Vereniging voor Steden en Gemeenten vzw - Aanduiding
vertegenwoordigers
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De Vereniging voor Steden en Gemeenten vzw heeft tot doel aangesloten lokale besturen te
helpen bij het vervullen van hun beleidsdoelstellingen en opdrachten en tevens hun
autonomie te bevorderen en te verdedigen.
De Vereniging zonder Winstoogmerk is een Vereniging zonder Winstoogmerk.
Ingevolge de vernieuwing van de gemeenteraad dienen de vertegenwoordigers te worden
aangeduid voor de algemene vergadering en de raad van bestuur van VVSG vzw.
Bevoegdheid
Artikel 40 van het Decreet Lokaal Bestuur
Juridische gronden
Statuten van VVSG van 21 december 2018, zoals goedgekeurd door de Algemene
Vergadering
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd over te gaan tot de aanduiding van de
vertegenwoordigers voor de algemene vergadering en een kandidaat-lid voor de Raad van
Bestuur van VVSG tot het einde van de lopende legislatuur.

Besluit:
Na te zijn overgegaan tot de geheime stemming
Stelt vast dat de geheime stemming volgend resultaat oplevert
15 leden nemen aan de stemming deel
de heer Brent Roobaert bekomt 13 stemmen en de heer Paul Beyl bekomt 2 stemmen voor
het mandaat van effectief lid
de heer Frank Nevens bekomt 15 stemmen en de heer Paul Beyl bekomt 2 stemmen voor
het mandaat van plaatsvervanger
voordracht kandidaat bestuurder:
de heer Brent Roobaert bekomt 14 stemmen en er is 1 onthouding
Artikel 1 : Voor de legislatuur van 2013-2018 worden voor VVSG vzw volgende personen
aangeduid als vertegenwoordigers voor de Algemene Vergadering :
- de heer Brent Roobaert, Breemstraat 16, 1540 Herne
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- de heer Frank Nevens, Kwatemstraat 5, 1540 Herne
Artikel 2 : Voor de Raad van Bestuur van VVSG vzw wordt volgend kandidaat-lid
voorgedragen:
de heer Brent Roobaert, Breemstraat 16, 1540 Herne
Artikel 3 : Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan Vereniging voor Vlaamse
Gemeenten vzw, Bisschofsheimlaan 1-8 te 1000 Brussel.
Artikel 4: Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 285 van het
decreet lokaal bestuur.

15. Logo Zenneland vzw - Aanduiding vertegenwoordigers
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Logo staat voor LOkaal GezondheidsOverleg. Er zijn 15 Logo’s in Vlaanderen en Brussel. In
opdracht van de Vlaamse overheid werken de Logo's mee aan de realisatie van de Vlaamse
gezondheidsdoelstellingen op lokaal niveau:
◾ Meer mensen in beweging en met een gezond gewicht
◾ Minder rokers, drug- en alcoholgebruikers
◾ Meer veerkrachtige mensen
◾ Minder ongevallen in de privésfeer
◾ Meer mensen die deelnemen aan de bevolkingsonderzoeken naar kanker
◾ Een kwaliteitsvol vaccinatiebeleid in Vlaanderen
Bevoegdheid
Artikel 40 van het decreet Lokaal Bestuur
Juridische gronden
Besluit van de Vlaamse Regering van 30 januari 2009 betreffende de Logo's
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd over te gaan tot de aanduiding van een effectief
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Logo Zenneland vzw tot het einde van
de lopende legislatuur en de aanduiding van een toetredend lid.

Besluit:
Na te zijn overgegaan tot de geheime stemming
Stelt vast dat de geheime stemming volgend resultaat oplevert
15 leden nemen aan de stemming deel
mevrouw Carina Ricour bekomt 15 stemmen voor het mandaat van effectief lid
de heer Paul Beyl bekomt 15 stemmen voor het mandaat van toetredend lid niet
stemgerechtigd.
Artikel 1 :
Voor de huidige legislatuur wordt volgende persoon aangeduid als vertegenwoordiger voor
de algemene vergadering van Logo Zenneland vzw: mevrouw Carina Ricour, Van
Cauwenberghelaan 21A, 1540 Herne.
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Voor de huidige legislatuur wordt volgende persoon aangeduid als toetredend lid van Logo
Zenneland vzw: de heer Paul Beyl, gemeenteraadslid, Tembroek 6, 1540 Herne.
Artikel 2 : Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan Logo Zenneland vzw, Kerkpleinweg
4 te 1742 Ternat.
Artikel 3: Dit besluit wordt bekend gemaakt volgens de bepalingen van artikel 285 e.v. van
het Decreet Lokaal Bestuur

16. Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB) is de ledenvereniging en
dienstverlenend kenniscentrum voor het lokaal en regionaal sport-, beweeg- en
recreatiebeleid in Vlaanderen en Brussel.
Als kenniscentrum beschikt ISB over praktijkgerichte expertise. Zij bieden informatie, duiding,
begeleiding en vorming aan iedereen actief in de lokale sport- en recreatiesector. ISB biedt
concrete ondersteuning als helpdesk en via diverse diensten, zoals een sportverzekering en
zwembrevetten.
ISB wordt bestuurd vanuit een raad van bestuur met vertegenwoordigers vanuit het
werkveld. Een professioneel team van medewerkers staat samen met talrijke actieve
leden in voor de werking. Als autonome organisatie opereert ISB in een netwerk van
partnerorganisaties en overheidsinstanties.
Bevoegdheid
Artikel 40 van het decreet Lokaal Bestuur
Juridische gronden
Artikel 386 e.v. Decreet Lokaal Bestuur
Statuten, zoals goedgekeurd op 23 mei 2013
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd over te gaan tot de aanduiding van een
afgevaardigde voor de algemene vergadering van ISB vzw tot het einde van de lopende
legislatuur.

Besluit:
Na te zijn overgegaan tot de geheime stemming
Stelt vast dat de geheime stemming volgend resultaat oplevert
15 leden nemen aan de stemming deel
de heer Lieven Vandenneucker bekomt 15 stemmen.
Artikel 1 : Voor de huidige legislatuur wordt volgende persoon aangeduid als
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van het Vlaams Instituut voor
Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw: de heer Lieven Vandenneucker, Ninoofsesteenweg 1,
1540 Herne
Artikel 2 : Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan Vlaams instituut voor sportbeheer
en Recreatiebeleid vzw, August De Boeckstraat 1 bus 3 te 9100 Sint-Niklaas
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Artikel 3: Dit besluit wordt bekendgemaakt volgens de bepalingen van artikel 285 e.v. van het
Decreet Lokaal Bestuur.

17. Toerisme Pajottenland en Zennevallei vzw en Toerisme Vlaams-Brabant vzw
- Aanduiding vertegenwoordigers
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Toerisme Vlaams-Brabant vzw en Toerisme Pajottenland en Zennevallei hebben als doel bij
te dragen tot de ontwikkeling, promotie en kwaliteitsbewaking van het toeristische aanbod
binnen de provincie Vlaams-Brabant
Bevoegdheid
Artikel 40 van het decreet Lokaal Bestuur
Juridische gronden
Artikel 386 e.v. Decreet Lokaal Bestuur
Schrijven van Toerisme Pajottenland en Zennevallei dd. december 2018
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd over te gaan tot de aanduiding van de
vertegenwoordigers voor de algemene vergaderingen van Toerisme Vlaams-Brabant vzw en
vvv Toerisme Pajottenland en Zennevallei tot het einde van de lopende legislatuur.

Besluit:
Na te zijn overgegaan tot de geheime stemming
Stelt vast dat de geheime stemming volgend resultaat oplevert
15 leden nemen aan de stemming deel
mevrouw Sandra Dero bekomt 15 stemmen voor het mandaat van lid van de algemene
vergadering van Toerisme Vlaams-Brabant.
mevrouw Sandra Dero bekomt 15 stemmen voor het mandaat van lid van de algemene
vergadering van Toerisme Vlaams-Brabant.
Artikel 1 : Voor de huidige legislatuur wordt volgende persoon aangeduid als
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Toerisme Vlaams-Brabant vzw:
mevrouw Sandra Dero, Edingsesteenweg 30, 1540 Herne.
Artikel 2 : Voor de huidige legislatuur wordt volgende persoon aangeduid als
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van vvv Toerisme Pajottenland en
Zennevallei: mevrouw Sandra Dero, Edingsesteenweg 30, 1540 Herne.
Artikel 3 : Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan Toerisme Vlaams-Brabant vzw en
aan vvv Toerisme Pajottenland en Zennevallei.
Artikel 4: Dit besluit wordt bekendgemaakt conform de bepalingen van artikel 285 e.v. van
het decreet Lokaal Bestuur.
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18. Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei vzw - Aanduiding
vertegenwoordiger
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Het Regionaal Landschap zet zich in voor een mooier landschap en meer natuur in het
Pajottenland en de Zennevallei vzw. Samen met gemeenten, inwoners, verenigingen en
andere partners zorgen ze voor het behoud en het versterken van koesterburen, poelen,
knotbomen, trage wegen, hagen, boomgaarden, klein erfgoed, landschap en streekidentiteit.
Elke gemeente uit het werkingsgebied is met twee afgevaardigden lid van de algemene
vergadering : een politiek vertegenwoordiger en een ambtelijk medewerker.
Ingevolge de vernieuwing van de gemeenteraad dient de politieke vertegenwoordiger
(effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger) te worden aangeduid voor de algemene
vergadering.
Bevoegdheid
Artikel 40 het decreet lokaal bestuur
Juridische gronden
Artikel 386 e.v. Decreet Lokaal Bestuur
Statuten, zoals goedgekeurd door de algemene vergadering op 20 februari 2017
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd over te gaan tot de aanduiding van
een afgevaardigde voor de algemene vergadering van Regionaal Landschap Pajottenland
en Zennevallei vzw tot het einde van de lopende legislatuur.

Besluit:
Na te zijn overgegaan tot de geheime stemming
Stelt vast dat de geheime stemming volgend resultaat oplevert
15 leden nemen aan de stemming deel
1. aanduiding lid algemene vergadering.
de heer Frank Nevens bekomt 15 stemmen voor het mandaat van lid van de algemene
vergadering
2.voordracht kandidaat bestuurder
de heer Frank Nevens bekomt 12 stemmen tegen 3 onthoudingen voor de voordracht als
kandidaat bestuurder.
Artikel 1 : Voor de huidige legislatuur wordt volgende persoon aangeduid als
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Regionaal Landschap Pajottenland
en Zennevallei vzw :
de heer Frank Nevens, Kwatemstraat 5, 1540 Herne
Artikel 2 : Voor de huidige legislatuur wordt volgende persoon aangeduid als kandidaatbestuurder voor de Raad van Bestuur van Regionaal Landschap Pajottenland en
Zennevallei vzw :
de heer Frank Nevens, Kwatemstraat 5, 1540 Herne
Artikel 3 : Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan Regionaal Landschap Pajottenland
en Zennevallei vzw, Donkerstraat 21 te 1750 Gaasbeek.
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Artikel 4 :Deze beslissing wordt bekendgemaakt conform de bepalingen van artikel 285 e.v.
van het decreet Lokaal Bestuur
19. Pajottenland + vzw – Aanduiding vertegenwoordiger
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Pajottenland + is een Vereniging Zonder Winstoogmerk die de volgende doelstellingen
nastreeft:
- Leefbaarheid in plattelandskernen versterken
- Economie op het platteland stimuleren en verbreden
- Toeristisch-recreatieve sector op het platteland versterken
De volgende gemeenten maken deel uit van het gebied van Pajottenland+ : Bever,
Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen en Roosdaal.
Bevoegdheid
Artikel 40 van het Decreet Lokaal Bestuur
Juridische gronden
Artikel 386 e.v. Decreet Lokaal Bestuur
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd over te gaan tot de aanduiding van een
afgevaardigde en een plaatsvervanger voor de algemene vergadering van Pajottenland +
vzw en voor de Plaatselijke Groep-vergadering tot het einde van de lopende
legislatuur. Tevens vragen zij ook de naam van een vervanger voor de burgemeester voor
het burgemeesteroverleg.

Besluit:
Na te zijn overgegaan tot de geheime stemmingen
Stelt vast dat de geheime stemming volgend resultaat oplevert
15 leden nemen aan de stemming deel

de heer Paul Beyl bekomt 15 stemmen voor het mandaat van effectief lid
de heer Brent Roobaert bekomt 14 stemmen en 1 onthouding voor het mandaat van
plaatsvervangend lid
de heer Frank Nevens bekomt 13 stemmen en de heer Paul Beyl bekomt 2 stemmen
voor het mandaat van vertegenwoordiger voor de Plaatselijke Groep-vergadering.
de heer Brent Roobaert bekomt 14 stemmen en de heer Paul Beyl bekomt 1 stem voor het
mandaat van plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de Plaatselijke Groep-vergadering.
de heer Lievens Snoeks bekomt 12 stemmen voor en 3 onthoudingen voor de vervanger
voor de burgemeester in het burgemeestersoverleg.

Artikel 1 : Voor de huidige legislatuur worden volgende personen aangeduid als
vertegenwoordigers voor de algemene vergadering van Pajottenland+ :
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- de heer Paul Beyl, Tembroek 6, 1540 Herne effectief lid van de algemene vergadering
- de heer Brent Roobaert, Breemstraat 16, 1540 Herne: plaatsvervangend gemeentelijk
vertegenwoordiger
Artikel 2 : Voor de huidige legislatuur worden volgende personen aangeduid als
vertegenwoordigers voor de Plaaatselijke Groep-vergadering
- de heer Frank Nevens, Kwatemstraat 5, 1540 Herne: effectief gemeentelijk
vertegenwoordiger
- de heer Brent Roobaert, Breemstraat 16, 1540 Herne: plaatsvervangend gemeentelijk
vertegenwoordiger
Artikel 3 : Voor de huidige legislatuur wordt de heer Lieven Snoeks, eerste schepen,
Brikstraat 14b, 1541 Sint-Pieters-Kapelle aangeduid als vervanger voor de burgemeester in
het burgemeesteroverleg.
Artikel 4 : Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan Pajottenland+, Molenstraat 26 te
1760 Roosdaal.
Artikel 5: Dit besluit wordt bekend gemaakt, conform artikel 285 e.v. van het decreet lokaal
bestuur.

20. Scholengemeenschap Zuidwest-Pajottenland - Aanduiding
vertegenwoordigers
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De scholengemeenschap Zuidwest-Pajottenland bestaat uit een aantal basisscholen uit de
streek. Het doel van deze scholengemeenschap is het verhogen van het draagvlak van de
betrokken school, een efficiënter gebruik van de beschikbare middelen en een beter
management. De bevoegdheden van de scholengemeenschap worden uitgeoefend door het
beheerscomité.
Bevoegdheid
Artikel 40 van het Decreet Lokaal Bestuur
Juridische gronden
Huishoudelijk reglement dd 28 juni 2017
Decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd over te gaan tot de aanduiding van afgevaardigde
voor de scholengemeenschap Zuidwest-Pajottenland tot het einde van de lopende
legislatuur.

Besluit:
Na te zijn overgegaan tot de geheime stemming
Stelt vast dat de geheime stemming volgend resultaat oplevert
15 leden nemen aan de stemming deel
mevrouw Carina Ricour bekomt 14 stemmen en 1 onthouding voor het mandaat van effectief
lid van het beheerscomité
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Artikel 1 :Voor de huidige legislatuur wordt volgende persoon aangeduid als
vertegenwoordigers voor de scholengemeenschap Zuidwest-Pajottenland: mevrouw Carina
Ricour, Van Cauwenberghelaan 21A, 1540 Herne.
Artikel 2 : Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan Scholengemeenschap ZuidwestPajottenland, Kerkplein 1 te 1755 Oetingen
Artikel 3: Dit besluit wordt bekend gemaakt conform artikel 285 e.v van het Decreet Lokaal
Bestuur

21. OVSG vzw - Aanduiding vertegenwoordigers
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap
(OVSG) is de koepelorganisatie van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs.
Het OVSG werd in december 1990 opgericht om de eigenheid van het stedelijk en
gemeentelijk onderwijs te ondersteunen. OVSG biedt een uitgebreide juridische en
pedagogische dienstverlening aan de inrichtende machten die onderwijs organiseren.
Alle gemeenten die onderwijs organiseren zijn vertegenwoordigd in de algemene
vergadering met een door hen aangeduide mandataris. OVSG is een Vereniging Zonder
Winstoogmerk.
Bevoegdheid
Artikel 40 van het Decreet Lokaal Bestuur
Juridische gronden
Artikel 386 e.v. Decreet Lokaal Bestuur
Statuten van 2 juni 2015
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd over te gaan tot de aanduiding van een
afgevaardigde voor de algemene vergadering van OVSG vzw tot het einde van de lopende
legislatuur. Tevens wordt de vraag gesteld of de gemeente een kandidaat-bestuurder wenst
af te vaardigen voor de raad van bestuur.

Besluit:
Na te zijn overgegaan tot de geheime stemming
Stelt vast dat de geheime stemming volgend resultaat oplevert
15 leden nemen aan de stemming deel
mevrouw Vanessa Van Hende bekomt 15 stemmen voor het mandaat van effectief lid
mevrouw Vanessa Van Hende bekomt 14 stemmen en 1 onthouding om voorgedragen te
worden als kandidaat bestuurder voor de raad van bestuur.
Artikel 1 : Voor de huidige legislatuur wordt volgende persoon aangeduid als
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van OVSG vzw : mevrouw Vanessa Van
Hende, Edingstesteenweg 76a, 1540 Herne
Artikel 2 : Volgende persoon wordt voorgesteld als kandidaat-bestuurder voor de raad van
bestuur: mevrouw Vanessa Van Hende, Edingstesteenweg 76a, 1540 Herne
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Artikel 3 : Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan OVSG vzw, Ravensteingalerij 3 bus
7 te 1000 Brussel.
Artikel 4: Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 285 e.v van het decreet
lokaal bestuur

22. Intergemeentelijke Preventiedienst Drugs en Alcohol - Pajottenland
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De interlokale vereniging Intergemeentelijke Preventiedienst Drugs en Alcohol Pajottenland
heeft tot doel om, in het kader van gezondheidsbevordering, de bevolking van de
deelnemende gemeenten verantwoord te leren omgaan met middelengebruik (drugs en
alcohol) in de ruimste zin van het woord en hulp te bieden bij problemen als gevolg van
gebruik.
In vergadering van 25 november 2009 besliste de gemeenteraad om toe te treden tot deze
interlokale vereniging.
Bevoegdheid
Artikel 40 van het Decreet Lokaal Bestuur
Juridische gronden
Artikel 386 e.v. Decreet Lokaal Bestuur
Besluit van de gemeenteraad van 25 november 2009
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd over te gaan tot de aanduiding van een
afgevaardigde en een plaatsvervanger voor het Beheersomité van de Intergemeentelijke
Preventiedienst Drugs en Alcohol Pajottenland.

Besluit:
Na te zijn overgegaan tot de geheime stemming
Stelt vast dat de geheime stemming volgend resultaat oplevert
15 leden nemen aan de stemming deel
mevrouw Nicky D’Handschotter bekomt 15 stemmen voor het mandaat van effectief lid van
het beheerscomité
de heer Kris Poelaert bekomt 14 stemmen en de heer Paul Beyl bekomt 1 stem voor het
mandaat van toetreden lid niet stemgerechtigd.
Artikel 1 : Voor de huidige legislatuur worden volgende personen aangeduid als
vertegenwoordigers in de Intergemeentelijke Preventiedienst Drugs en Alcohol Pajottenland
:
- mevrouw Nicky D'Handschotter: effectief gemeentelijk vertegenwoordiger
- de heer Kris Poelaert: plaatsvervangende gemeentelijk vertegenwoordiger
Artikel 2 : Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan Lokale Politiezone Pajottenland.
Artikel 3: Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 285 e.v van het decreet
lokaal bestuur
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23. Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het
Werk - Aanduiding vertegenwoordiger
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De gemeente is bij wet verplicht tot oprichting van een Interne Dienst voor Preventie en
Bescherming op het Werk. Deze dienst moet de werkgever, de leden van de hiërarchische
lijn en de werknemers bijstaan bij de toepassing van de regelgeving inzake het welzijn van
de werknemers. De gemeenteraad besliste op 26 oktober 2011 om zich hiervoor aan te
sluiten bij de Gemeenschappelijke Interne Dienst en Bescherming op het Werk Haviland
(GIDPBW) die in 1996 door de Intercommunale Haviland werd opgericht op vraag van een
aantal gemeentebesturen en OCMW’s.
Bevoegdheid
Artikel 40 van het Decreet Lokaal Bestuur
Juridische gronden
Artikel 386 e.v. Decreet Lokaal Bestuur
Statuten van de Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het
Werk
Gemeenteraadsbeslissing van 26 oktober 2011
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd over te gaan tot de aanduiding van een
afgevaardigde voor het beheerscomité van de Gemeenschappelijke Interne Dienst voor
Preventie en Bescherming op het Werk tot het einde van de lopende legislatuur.

Besluit:
Na te zijn overgegaan tot de geheime stemming
Stelt vast dat de geheime stemming volgend resultaat oplevert
15 leden nemen aan de stemming deel
mevrouw An Deleye bekomt 15 stemmen voor het mandaat van effectief lid van het
beheerscomité
Artikel 1 : Voor de huidige legislatuur wordt volgende persoon aangeduid als
vertegenwoordiger voor het Beheerscomité van de Gemeenschappelijke Interne Dienst voor
Preventie en Bescherming op het Werk :
mevrouw Ann Deleye, Grotestraat 13, 1540 Herne
Artikel 2 : Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan Haviland, Brusselsesteenweg 617
te 1731 Zellik.
Artikel 3: Dit besluit wordt bekend gemaakt conform artikel 285 e.v. Decreet Lokaal Bestuur.
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24. Intercommunale Haviland - Aanduiding vertegenwoordigers
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De gemeente Herne aangesloten is bij Haviland Intercommunale die werd opgericht op 24
maart 1965 bij oprichtingsakte verschenen in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16
april 1965 onder het nummer 8226;
Overwegende dat Haviland Intercommunale als intergemeentelijk samenwerkingsverband
voor de ruimtelijke ordening en de economisch sociale expansie van het arrondissement
Halle-Vilvoorde, een dienstverlenende vereniging is die wordt beheerst door het Decreet
Lokaal Bestuur.
Gelet op de agenda van de algemene vergadering van Haviland Intercommunale die zal
gehouden worden op 28 maart 2019 en volgende agendapunten omvat:
1. Samenstelling van de raad van bestuur
a. Benoeming van de raad van bestuur
b. Akteneming van de voordracht van de bestuurders met raadgevende stem
c. Benoeming deskundigen
2. Varia.
Gelet op het werkingsgebied van Haviland dat onderverdeel is in 4 categorieën volgens
aandelen:
Cat. A: > 1.400 aandelen = 5 bestuurders
Cat. B: 1.001-1.400 aandelen = 2 bestuurders
Cat. C: 500-1.000 aandelen = 6 bestuurders
Cat. D: < 500 aandelen = 2 bestuurders
Herne behoort tot categorie D. De volledige tabel vindt u in de bijlagen.
Bevoegdheid
Artikel 40 van het Decreet Lokaal Bestuur
Juridische gronden
De beslissing van de algemene vergadering van 10 november 2003 om de duurtijd van
Haviland Intercommunale te beperken tot achttien jaar, ingaand op de datum van
inwerkingtreding van het Decreet, zijnde 10 november 2001, om te eindigen op 10 november
2019;
De bepalingen van artikel 432 van het Decreet Lokaal Bestuur;
De bepalingen van artikel 445 van het Decreet Lokaal Bestuur;
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd over te gaan tot de aanduiding van de
afgevaardigden voor de huidige legislatuur.

Besluit:
Na te zijn overgegaan tot de geheime stemming
Stelt vast dat de geheime stemming volgend resultaat oplevert
15 leden nemen aan de stemming deel
de mevrouw Vanessa Van Hende bekomt 15 stemmen voor het mandaat van effectief lid van
de algemene vergadering
de mevrouw Nicky D'Handschotter bekomt 15 stemmen voor het mandaat van
plaatsvervangend lid van de algemene vergadering
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de heer Kris Degroote bekomt 15 stemmen voor de voordracht van kandidaat bestuurder
voor de raad van bestuur.
Artikel 1 : De gemeenteraad duidt mevrouw Vanessa Van Hende, Edingsesteenweg 76a,
1540 Herne, email: vanessavanhende@skynet.be aan als effectief vertegenwoordiger om de
gemeente Herne te vertegenwoordigen op de algemene vergaderingen van Haviland
Intercommunale gedurende de huidige legislatuur;
Artikel 2 : De gemeenteraad duidt mevrouw Nicky D'Handschotter, Edingsesteenweg 24,
1540 Herne, email: nickydhandschotter@gmail.com
aan als plaatsvervanger om de gemeente Herne te vertegenwoordigen op de algemene
vergaderingen van Haviland Intercommunale gedurende de huidige legislatuur;
Artikel 3 : De gemeenteraad bevestigt de gezamenlijke voordracht van de 15 kandidaatbestuurders zodat de algemene vergadering kan overgaan tot de benoeming van de raad
van bestuur;
• Cochez Greta (Pepingen)
• De Bleeker Eva (Hoeilaart)
• De Broyer Jan (Overijse)
• De Donder Walter (Affligem)
• De Smedt Patrick (Opwijk)
• Degroote Kris (Herne)
• Destoop Leen (Halle)
• Erckelbout Jan (Dilbeek)
• Holemans Ingrid (Zaventem)
• Keymolen Bart (Sint-Pieters-Leeuw)
• Steven Elpers (Merchtem)
• Serkeyn Johan (Vilvoorde)
• Vandaele Hugo (Beersel)Willems Greet (Kampenhout)
• Vansteenkiste Walter (Wemmel) – 1ste 3j en Matthys Dominique (Wezembeek-Oppem
- laatste 3)
Artikel 4 : De gemeenteraad duidt in de lijst van de 15 kandidaat bestuurders volgende
individuele vertegenwoordiger aan de heer Kris Degroote Rendries 16, 1540 Herne
Artikel 5 : De vertegenwoordiger van de gemeente Herne is gemandateerd om de
samenstelling van de raad van bestuur op de algemene vergadering van Haviland
Intercommunale dd. 28 maart 2019 goed te keuren;
Artikel 6 : Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gelast met de uitvoering van
dit besluit.
Artikel 7 : Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 285 e.v van het decreet
lokaal bestuur
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25. Riobra - Goedkeuring van de agenda en de voordracht van een kandidaat-lid
voor het Regionaal Bestuurscomité en (eventueel) voor de Raad van Bestuur
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Gelet op het feit dat de gemeente Herne voor één of meerder activiteiten aangesloten is bij
de opdrachthoudende vereniging Riobra OV;
Gelet op het feit dat de gemeente Herne per aangetekend schrijven van 15 januari 2019
werd opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting
van Riobra OV die op 15 maart 2019 plaatsheeft te Lubbeek;
Gelet op de principenota die als documentatie aan de gemeente Herne op 4 december 2018
per brief overgemaakt werd;
Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 22 van de statuten alle huidige mandaten bij
Riobra OV onmiddellijk vervallen na voornoemde algemene vergadering en dat deze tot een
algehele vervanging van de bestuursorganen dient over te gaan;
Gelet op het feit dat de gemeente Herne ingedeeld is bij een regionaal bestuurscomité
(RBC).
Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 24 van de statuten elke gemeente het recht heeft
om één (1) kandidaat-lid voor te dragen voor het regionaal bestuurscomité (RBC);
Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 16 van de statuten de deelnemende gemeente
het recht heeft om eventueel 1 kandidaat-bestuurder voor te dragen en dat het om dezelfde
persoon moet gaan die voorgedragen wordt als kandidaat-lid voor het RBC;
Gelet op het feit dat het totaal aantal door de algemene vergadering te benoemen leden van
de raad van bestuur beperkt is tot vijftien (15);
Bevoegdheid
Artikel 40 van het Decreet Lokaal Bestuur
Juridische gronden
Artikel 386 e.v. Decreet Lokaal Bestuur
Statuten van 22 juni 2018
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd over te gaan tot de goedkeuring van de agenda van
de algemene vergadering en van de de aanduiding van de afgevaardigden voor het
Regionaal Bestuurscomité en (eventueel) voor de Raad van Bestuur

Besluit:
Na te zijn overgegaan tot de geheime stemming
Stelt vast dat de geheime stemming volgend resultaat oplevert
15 leden nemen aan de stemming deel
de heer Patrick De Vos bekomt 15 stemmen voor het mandaat van lid van het regionaal
bestuurscomité
Artikel 1 : Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering in
buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Riobra d.d. 15 maart 2019 met
als enig agendapunt ‘Statutaire ontslagnemingen en benoemingen’.
Artikel 2 : De heer De Vos Patrick, Sint-Niklaasstraat 33, 1540 Herne, gemeenteraadslid voor
te dragen als kandidaat-lid voor het regionaal bestuurscomité (RBC) * Oost/West van de
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opdrachthoudende vereniging, voor een duur van zes jaar, vanaf de algemene vergadering
van 15 maart 2019 tot aan de eerste algemene vergadering in het jaar 2025.
Artikel 3: Geen persoon voor te dragen als kandidaat-lid voor de raad van bestuur van de
opdrachthoudende vereniging, voor een duur van zes jaar, vanaf de algemene vergadering
van 15 maart 2019 tot aan de eerste algemene vergadering in het jaar 2025.
Artikel 4 : De vertegenwoordiger van de gemeente Herne die zal deelnemen aan de
algemene vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging op
15 maart 2019, op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in
de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen;
Artikel 5 : het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van
voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de
opdrachthoudende vereniging Riobra OV, ter attentie van het secretariaat, p/a
Brusselsesteenweg 199 blok C, 9090 Melle.
Artikel 6: Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 285 e.v van het decreet
lokaal bestuur

26. Riobra -Voordracht van de vertegenwoordigers op de (buitengewone)
algemene vergadering
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Gelet op het feit dat de gemeente Herne voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij
de opdrachthoudende vereniging Riobra;
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 15 januari 2019 werd
opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van
Riobra die op 15 maart 2019 plaatsheeft te Lubbeek;
Gelet op de principenota die als documentatie aan de gemeente per brief van 4 december
2018 overgemaakt werd;
Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald
wordt dat de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een algemene
vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te
wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;
Gelet op het feit dat de vertegenwoordigers voor een algemene vergadering aangeduid
kunnen worden voor de volledige duurtijd van de gemeentelijke legislatuur, nl. tot einde
2024;
Gelet op het feit dat de decretale en statutaire onverenigbaarheden, ook gelden voor de
vertegenwoordigers op de algemene vergadering en dat de vertegenwoordigers niet als
kandidaat-lid mogen voorgedragen worden voor het regionaal bestuurscomité (RBC) of voor
de raad van bestuur;
Bevoegdheid
Artikel 40 van het Decreet Lokaal Bestuur
Juridische gronden
Statuten, zoals goedgekeurd op 22 juni 2018
Artikel 386 e.v. Decreet Lokaal Bestuur
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Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd over te gaan tot de aanduiding van de
afgevaardigden voor de huidige legislatuur.

Besluit:
Na te zijn overgegaan tot de geheime stemming
Stelt vast dat de geheime stemming volgend resultaat oplevert
15 leden nemen aan de stemming deel
de heer Patrick De Vos bekomt 15 stemmen voor het mandaat vertegenwoordiger op de
algemene vergadering
mevrouw Carina Ricour bekomt 15 stemmen voor het mandaat van plaatsvervangend
vertegenwoordiger
Artikel 1 : de heer De Vos Patrick gemeenteraadslid, Sint-Niklaaststraat 33, 1540 Herne aan
te duiden als vertegenwoordiger op de (Buitengewone) Algemene Vergaderingen voor de
periode van heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur.
Artikel 2 : Mevrouw Ricour Carina gemeenteraadslid en schepen, Van Cauwenberghelaan
21A, 1540 Herne aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger op de
(Buitengewone) Algemene Vergaderingen voor de periode van heden tot het einde van de
gemeentelijke legislatuur.
Artikel 3 : Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van
voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de
opdrachthoudende vereniging Riobra, ter attentie van het secretariaat, p/a
Brusselsesteenweg 199, blok C – 9090 Melle.
Artikel 4 : Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 285 e.v van het decreet
lokaal bestuur

27. De Watergroep - Aanduiding vertegenwoordigers
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening veranderde op 1 januari 2013 haar naam
in De Watergroep. In de voorbije eeuw is deze vennootschap uitgegroeid van een klassiek
drinkwaterbedrijf naar een integraal waterbedrijf met diensten in de volledige waterketen.
Naast drinkwater richten ze zich de laatste jaren steeds meer op afvalwater en
industriewater.
De Watergroep is een burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm van een coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen. De gemeente Herne is lid
van de vennootschap.
Bevoegdheid
Artikel 40 van het Decreet Lokaal Bestuur
Juridische gronden
Statuten, goedgekeurd op 8 december 2017
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Artikel 386 e.v. Decreet Lokaal Bestuur
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd over te gaan tot de aanduiding van afgevaardigden
voor de algemene vergadering en een afgevaardigde voor het aandeelhoudersbestuur
drinkwater tot het einde van de lopende legislatuur.

Besluit:
Na te zijn overgegaan tot de geheime stemming
Stelt vast dat de geheime stemming volgend resultaat oplevert
15 leden nemen aan de stemming deel
de heer Brent Roobaert bekomt 14 stemmen en de heer Ivan Van Hassel bekomt 1 stem
voor het mandaat van aandeelhoudersbestuur drinkwater
de heer Brent Roobaert bekomt 15 stemmen mandaat van effectief lid
de heer Kris Degroote bekomt 15 stemmen voor het mandaat van plaatsvervanger
Artikel 1 : Voor de huidige legislatuur wordt volgende persoon aangeduid als
vertegenwoordiger voor het aandeelhoudersbestuur drinkwater van De Watergroep :
de heer Brent Roobaert, Breemstraat,16, 1540 Herne
Artikel 2 : Voor de huidige legislatuur worden volgende persoon aangeduid als
vertegenwoordigers voor de algemene vergadering van De Watergroep :
- de heer Brent Roobaert, Breemstraat,16, 1540 Herne: effectief gemeentelijk
vertegenwoordiger
- de heer Kris Degroote, Rendries 16, 1540 Herne: plaatsvervangend gemeentelijk
vertegenwoordiger
Artikel 3 : Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan De Watergroep, Vooruitgangstraat
189 te 1030 Brussel.
Artikel 4: Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 285 e.v van het decreet
lokaal bestuur

28. Ethias - Aanduiding vertegenwoordigers
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Ethias is een onderlinge verzekeringsmaatschappij. Ethias heeft als hoofddoel te verzekeren
(tegen ongevallen verzekeren; verantwoordelijkheden verzekeren; verzekeren tegen ziekte
en diefstal; verzekeren tegen brand, bliksem, ontploffingen; rechtsbijstand verzekeren; …).
Bevoegdheid
Artikel 40 van het Decreet Lokaal Bestuur
Juridische gronden
Artikel 386 e.v. Decreet Lokaal Bestuur
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Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd over te gaan tot de aanduiding van twee
afgevaardigden voor de algemene vergadering van Ethias tot het einde van de lopende
legislatuur.

Besluit:
Na te zijn overgegaan tot de geheime stemming
Stelt vast dat de geheime stemming volgend resultaat oplevert
15 leden nemen aan de stemming deel
de heer Lieven Snoeks bekomt 15 stemmen mandaat van effectief lid
de heer Kris Degroote bekomt 15 stemmen voor het mandaat van plaatsvervanger
Artikel 1 : Voor de huidige legislatuur worden volgende personen aangeduid als
vertegenwoordigers in de algemene vergadering van Ethias :
- de heer Lieven Snoeks, Brikstraat 14, 1541 Herne: effectief gemeentelijk
vertegenwoordiger
- de heer Kris Degroote, Rendries 16, 1540 Herne: plaatsvervangend gemeentelijk
vertegenwoordiger
Artikel 2 : Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan Ethias, Rue des Croisiers 24 te
4000 Luik.
Artikel 3 : Dit besluit zal bekend gemaakt conform artikel 285 e.v. van het Decreet Lokaal
Bestuur

29. Creadiv nv - Aanduiding vertegenwoordigers
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De naamloze vennootschap Creadiv heeft als doel, in België en in het buitenland, in eigen
naam of in naam van derden, activiteiten en handelingen uit te oefenen van een
vennootschap die handelt in energie en van een investerings- of holdingsvernnootschap.
Creadiv nv werd opgericht op 18 september 2000 en de statuten werden goedgekeurd op 6
september 2001.
Ingevolge de vernieuwing van de gemeenteraad dienen de vertegenwoordigers te worden
aangeduid voor de algemene vergadering van Creadiv nv.
Bevoegdheid
Artikel 40 van het Decreet Lokaal Bestuur
Juridische gronden
Artikel 386 e.v. Decreet Lokaal Bestuur
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd over te gaan tot de aanduiding van een
afgevaardigde en een plaatsvervanger voor de algemene vergadering van Creadiv nv tot het
einde van de lopende legislatuur.
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Besluit:
Na te zijn overgegaan tot de geheime stemming
Stelt vast dat de geheime stemming volgend resultaat oplevert
15 leden nemen aan de stemming deel
mevrouw Vanessa Van Hende bekomt 15 stemmen voor het mandaat van effectief lid
de heer Frank Nevens bekomt 15 stemmen voor het mandaat van plaatsvervanger
Artikel 1 : Voor de huidige legislatuur worden volgende personen aangeduid als
vertegenwoordigers de algemene vergadering van Creadiv nv :
- mevrouw Vanessa Van Hende, Edingsesteenweg 76a, 1540 Herne: effectief gemeentelijk
vertegenwoordiger
- de heer Frank Nevens, Kwatemstraat 5, 1540 Herne: plaatsvervangende gemeentelijk
vertegenwoordiger
Artikel 2 : Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan Creadiv nv, Diestesteenweg 126 te
3210 Lubbeek.
Artikel 3 : Dit besluit wordt bekend gemaakt conform de bepalingen van artikel 285 e.v. van
het Decreet Lokaal Bestuur

30. Providentie cvba - Aanduiding vertegenwoordiger
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Providentia is een sociale huisvestingsmaatschappij werkzaam op het grondgebied van
Herne. Het is een burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm van een coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en met een sociaal oogmerk heeft
aangenomen. Providentia cvba werd opgericht op 19 oktober 1955 en de statuten werden
laatst goedgekeurd op 2 juni 2015.
De gemeente Herne behoort tot het werkgebied van Providentia.
Ingevolge de vernieuwing van de gemeenteraad dient de vertegenwoordiger te worden
aangeduid voor de algemene vergadering van Providentia cvba.
Bevoegdheid
Artikel 40 van het Decreet Lokaal Bestuur
Juridische gronden
Artikel 386 e.v. Decreet Lokaal Bestuur
Statuten van 2 juni 2015
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd over te gaan tot de aanduiding van
een afgevaardigde voor de algemene vergadering van Providentia cvba tot het einde van
de lopende legislatuur.

Besluit:
Na te zijn overgegaan tot de geheime stemming
Stelt vast dat de geheime stemming volgend resultaat oplevert
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15 leden nemen aan de stemming deel
mevrouw Sandra Dero bekomt 15 stemmen
Artikel 1 : Voor de huidige legislatuur wordt volgende persoon aangeduid als
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Providentia cvba: mevrouw Sandra
Dero, Edingsesteenweg, 30, 1540 Herne
Artikel 2 : Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan Providentia cvba,
Brusselsesteenweg 191, 1730 Asse.
Artikel 3: Dit besluit wordt bekend gemaakt conform de bepalingen van artikel 285 e.v van
het Decreet Lokaal Bestuur

31. Woonwinkel Pajottenland - Aanduiding vertegenwoordigers
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De interlokale vereniging Woonwinkel Pajottenland is een intergemeentelijke samenwerking
van 6 Pajotse gemeenten (Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik en Pepingen).
In vergadering van 23 april 2008 besliste de gemeenteraad om toe te treden tot de
interlokale vereniging Woonwinkel Pajottenland.
Bevoegdheid
Artikel 40 van het Decreet Lokaal Bestuur
Juridische gronden
Artikel 386 e.v. Decreet Lokaal Bestuur
Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, inzonderheid artikel 28, §2,
gewijzigd bij de decreten van 19 maart 2004, 24 maart 2006 en 29 juni 2007
Besluit van de Vlaamse Regering van 21 september 2007, houdende de subsidiëring van
projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse
Regering van 10 december 2010
Gemeenteraadsbeslissing van 23 april 2008
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd over te gaan tot de aanduiding van een
afgevaardigde en een plaatsvervanger voor het beheersomité van Woonwinkel Pajottenland.

Besluit:
Na te zijn overgegaan tot de geheime stemming
Stelt vast dat de geheime stemming volgend resultaat oplevert
15 leden nemen aan de stemming deel
mevrouw Carina Ricour bekomt 15 stemmen voor het mandaat van effectief lid van het
beheerscomité
mevrouw Sandra Dero bekomt 14 stemmen en 1 onthouding voor het mandaat van
plaatsvervangend lid van het beheerscomité.
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Artikel 1 : Voor de legislatuur van 2019-2024 worden volgende personen aangeduid als
vertegenwoordigers in het beheerscomité van Woonwinkel Pajottenland :
- mevrouw Carina Ricour, Van Cauwenberghelaan 21A, 1540 Herne: effectief gemeentelijk
vertegenwoordiger
- mevrouw Sandra Dero, Edingsesteenweg 30, 1540 Herne: plaatsvervangende gemeentelijk
vertegenwoordiger
Artikel 2 : Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan Woonwinkel Pajottenland, A.
Algoetstraat 31 te 1750 Lennik
Artikel 3 : Dit besluit wordt bekend gemaakt conform de bepalingen van artikel 285 e.v. van
het Decreet Lokaal Bestuur

32. De Lijn - Aanduiding vertegenwoordigers
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De Lijn is de commerciële naam van de Vlaamse Vervoersmaatschappij, een autonoom
overheidsbedrijf dat instaat voor het stads- en streekvervoer met bus en tram in Vlaanderen.
De Lijn werd opgericht op 31 juli 1990, na de overheveling van het stads- en streekvervoer
van de federale overheid naar de drie gewesten. Drie vierde van de Vlaamse gemeenten is,
vanuit een ver verleden, aandeelhouder van De Lijn. Deze aandelen hebben geen geldelijke
waarde. De aandeelhouders hebben wel het recht om elk jaar de algemene vergadering bij
te wonen en hun stem uit te brengen, onder meer voor het goedkeuren van de jaarrekening.
Bevoegdheid
Artikel 40 van het Decreet Lokaal Bestuur
Juridische gronden
Artikel 386 e.v. Decreet Lokaal Bestuur
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd over te gaan tot de aanduiding van een
afgevaardigde voor de algemene vergadering van De Lijn.

Besluit:
Na te zijn overgegaan tot de geheime stemming
Stelt vast dat de geheime stemming volgend resultaat oplevert
15 leden nemen aan de stemming deel
de heer Ivan Van Hassel bekomt 15 stemmen voor het mandaat van effectief lid
de heer Paul Beyl bekomt 15 stemmen voor het mandaat van plaatsvervanger

Artikel 1 : Voor de huidige legislatuur worden volgende persoon aangeduid als
vertegenwoordigers voor de algemene vergadering van de Lijn :
- de heer Van Hassel Ivan, Haagstraat 8, 1540 Herne: effectief vertegenwoordiger
- de heer Paul Beyl, gemeenteraadslid, Tembroek 6, 1540 Herne: plaatsvervangend
vertegenwoordiger

35

Gemeenteraad van 27 februari 2019

Artikel 2 : Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan De Lijn Centrale Diensten,
Motstraat 20 te 2800 Mechelen
Artikel 3 : Dit besluit wordt bekend gemaakt conform artikel 285 e.v. van het decreet lokaal
bestuur.

33. Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei - Aanduiding vertegenwoordigers
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Erfgoed Pajottenland Zennevallei wil het verleden van de streek verlevendigen en dichter bij
de bevolking brengen. Dit doen ze in samenwerking met lokale besturen,
erfgoedverenigingen en –organisaties en erfgoedenthousiastelingen. Erfgoed PZ bestaat uit
Erfgoedcel PZ en IOED PZ. Hun werking maakt deel uit van de projectvereniging
Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei.
Bevoegdheid
Artikel 40 van het Decreet Lokaal Bestuur
Juridische gronden
Artikel 386 e.v. Decreet Lokaal Bestuur

Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om over te gaan tot de aanduiding van twee
afgevaardigden voor de raad van bestuur voor de huidige legislatuur.

Besluit:
Na te zijn overgegaan tot de geheime stemming
Stelt vast dat de geheime stemming volgend resultaat oplevert
15 leden nemen aan de stemming deel
mevrouw Sandra Dero bekomt 15 stemmen voor het mandaat van lid van het college van
burgemeester en schepenen
de heer Paul Beyl bekomt 15 stemmen voor het lid met raadgevende stem verkozen op een
lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en
schepenen.

Artikel 1 : Voor de huidige legislatuur worden volgende persoon aangeduid als
vertegenwoordigers voor de Raad van bestuur van Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei :
- mevrouw Sandra Dero, Edingsesteenweg 30, 1540 Herne, schepen, stemgerechtigd lid
- de heer Paul Beyl, Tembroek 6, 1540 Herne, gemeenteraadslid, lid met raadgevende stem
Artikel 2 : Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan Erfgoedcel, Molenstraat 102 te
1700 Dilbeek.
Artikel 3: Dit besluit wordt bekend gemaakt volgens de bepalingen van artikel 285 e.v. van
het Decreet Lokaal Bestuur
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34. Denderbekken - Aanduiding vertegenwoordigers
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Het bekkenbestuur is de bestuurlijke pijler van het wateroverleg in het Denderbekken. In dit
orgaan zetelen vertegenwoordigers van het Vlaamse Gewest en vertegenwoordigers van de
lokale besturen (provincies, gemeenten, de polder en de watering).
Het Denderbekken is één van de kleinere bekkens in Vlaanderen. Het ligt in de provincies
Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant en bestrijkt 28 gemeenten volledig of gedeeltelijk.
Bevoegdheid
Artikel 40 van het decreet Lokaal Bestuur
Juridische gronden
Artikel 386 e.v. Decreet Lokaal Bestuur
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om voor de algemene vergadering een effectieve en
een plaatsvervangend vertegenwoordiger aan te duiden.

Besluit:
Na te zijn overgegaan tot de geheime stemming
Stelt vast dat de geheime stemming volgend resultaat oplevert
15 leden nemen aan de stemming deel
de heer Lieven Snoeks bekomt 15 stemmen voor het mandaat van effectief lid
de heer Lieven Vandenneucker bekomt 15 stemmen voor het mandaat van plaatsvervanger

Artikel 1 : Voor de huidige legislatuur worden volgende persoon aangeduid als
vertegenwoordigers voor de algemene vergadering van het Denderbekken :
- de heer Lieven Snoeks, Brikstraat 14b, 1541 Herne : effectief vertegenwoordiger
- de heer Lieven Vandenneucker, Ninoofsesteenweg 1, 1540 Herne : plaatsvervangend
vertegenwoordiger
Artikel 2 : Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan Denderbekken, Dokter De
Moorstraat 24-26 te 9300 Aalst
Artikel 3 : Dit besluit wordt bekend gemaakt conform artikel 285 e.v. van het decreet lokaal
bestuur.

35. Dijle- en Zennebekken - Aanduiding vertegenwoordigers
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Het bekkenbestuur is de bestuurlijke pijler van het wateroverleg in het Denderbekken. In dit
orgaan zetelen vertegenwoordigers van het Vlaamse Gewest en vertegenwoordigers van de
lokale besturen (provincies, gemeenten, de polder en de watering). Het Dijle-Zennebekken
wordt gevormd door de Vlaamse delen van de afstroomgebieden van de Dijle en van de
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Zenne. Het grootste deel van het bekken (87%) ligt in de provincie Vlaams-Brabant, de
overige 13% in de provincie Antwerpen. 27 gemeenten liggen volledig binnen het bekken, 24
gemeenten ten dele.
Bevoegdheid
Artikel 40 van het decreet Lokaal Bestuur
Juridische gronden
Artikel 386 e.v. Decreet Lokaal Bestuur
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om voor de algemene vergadering een effectieve en
een plaatsvervangend vertegenwoordiger aan te duiden.

Besluit:
Stelt vast dat de geheime stemming volgend resultaat oplevert
15 leden nemen aan de stemming deel
de heer Lieven Snoeks bekomt 15 stemmen voor het mandaat van effectief lid
de heer Lieven Vandenneucker bekomt 15 stemmen voor het mandaat van plaatsvervanger

Artikel 1 : Voor de huidige legislatuur worden volgende persoon aangeduid als
vertegenwoordigers voor de algemene vergadering van het Dijle en Zennebekken :
- de heer Lieven Snoeks, Brikstraat 14b, 1541 Herne : effectief vertegenwoordiger
- de heer Lieven Vandenneucker, Ninoofsesteenweg 1, 1540 Herne : plaatsvervangend
vertegenwoordiger
Artikel 2 : Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan Dijle- en Zennebekken, Dokter De
Moorstraat 24-26 te 9300 Aalst
Artikel 3 : Dit besluit wordt bekend gemaakt conform artikel 285 e.v. van het decreet lokaal
bestuur.

36. Intradura -Aanduiding vertegenwoordigers
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De gemeente Herne is aangesloten bij Intradura die werd opgericht op 27 april 2017.
Intradura is een intergemeentelijke opdrachthoudende vereniging die wordt beheerst door
het Decreet Lokaal Bestuur;
De agenda van de algemene vergadering van Intradura wordt gehouden op 28 maart 2019
en volgende agendapunten omvat:
1. Samenstelling van de raad van bestuur
1. Benoeming van de raad van bestuur
2. Akteneming van de voordracht van de bestuurders met raadgevende stem
2. Varia.

Bevoegdheid
Artikel 40 en 41 van het Decreet Lokaal Bestuur
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Juridische gronden
De bepalingen van artikel 432 van het Decreet Lokaal Bestuur;
De bepalingen van artikel 445 van het Decreet Lokaal Bestuur
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de vertegenwoordigers aan te duiden voor de
huidige legislatuur.

Besluit:
Na te zijn overgegaan tot de geheime stemming
Stelt vast dat de geheime stemming volgend resultaat oplevert
15 leden nemen aan de stemming deel
de heer Eric Eeckhoudt bekomt 15 stemmen voor het mandaat van effectief lid van de
algemene vergadering
mevrouw Vanessa Van Hende bekomt 15 stemmen voor het mandaat van plaatsvervanger
de heer Simon Deboeck bekomt 13 stemmen en 2 onthoudingen voor de voordracht van een
kandidaat bestuurder voor de raad van bestuur.

Artikel 1 : De gemeenteraad duidt de heer Eric Eeeckhoudt, Terlindestraat 12, 1540 Herne,
eric.eeckhoudt@skynet.be, tel: 0473/505 444, aan als effectief vertegenwoordiger om de
gemeente te vertegenwoordigen op de algemene vergaderingen van INTRADURA
gedurende de huidige legislatuur;
Artikel 2 : De gemeenteraad duidt mevrouw Vanessa Van Hende, Edingsesteenweg 76a,
1541 Herne, vanessavanhende@skynet.be, tel: 0486/22 83 61 aan als plaatsvervanger om
de gemeente te vertegenwoordigen op de algemene vergaderingen van INTRADURA
gedurende de huidige legislatuur;
Artikel 3 : De gemeenteraad bevestigt de gezamenlijke voordracht van de 12 kandidaatbestuurders zodat de algemene vergadering kan overgaan tot de benoeming van de raad
van bestuur;
• Casier Lien (Merchtem)
• De Backer Jan (Asse)
• De Boeck Simon (Gooik)
• De Feyter Geert -1ste 3j. en Desmet Gunter - volgende 3j. (Ternat)
• Desmeth Jan (Sint-Pieters-Leeuw)
• Elpers Heidi (Lennik)
• Ghequiere Yves (Linkebeek) 1ste 3j. en Calmeyn Alexis - volgende 3j. (Drogenbos)
• Mouligneaux Anne-Laure (Grimbergen)
• Rymenants Ilse (Kapelle-op-den-Bos)
• Servé Johan (Halle)
• Valkeniers Michel – 1ste 3j. en Walravens Jef – volgende 3j. – (Dilbeek)
• Wouters Gilbert (Beersel)
Artikel 4 : De gemeenteraad duidt in de lijst van de 12 kandidaat bestuurders volgende
individuele vertegenwoordiger aan: de heer Simon De Boeck

Artikel 5 : De vertegenwoordiger van de gemeente is gemandateerd om de samenstelling
van de raad van bestuur op de algemene vergadering van INTRADURA dd. 28 maart 2019
goed te keuren;
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Artikel 6 : Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gelast met de uitvoering van
dit besluit.

37. Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Vlaams-Brabant - Aanduiding
vertegenwoordigers
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
ERSV staat voor Erkend Regionaal Samenwerkingsverband. Deze vzw is promotor van twee
ESF-projecten ‘Versterkt Streekbeleid’ en dit voor regio Leuven en regio Halle-Vilvoorde. De
burgemeesters van regio Halle-Vilvoorde komen al geruime tijd samen in het
overlegplatforum Toekomstforum Halle-Vilvoorde om de uitvoering van gezamenlijke
beleidsprioriteiten (geformuleerd in het Toekomstplan van 2014) te faciliteren. Binnen het
Toekomstforum wordt een zesde Themawerkgroep Werk en Economie opgericht die zich
buigt over het sociaaleconomisch streekbeleid.
Bevoegdheid
Artikel 40 van het decreet Lokaal Bestuur
Juridische gronden
Artikel 386 e.v. Decreet Lokaal Bestuur
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om voor de algemene vergadering een
vertegenwoordiger aan te duiden.
Besluit:
Na te zijn overgegaan tot de geheime stemming
Stelt vast dat de geheime stemming volgend resultaat oplevert
15 leden nemen aan de stemming deel
de heer Kris Degroote bekomt 15 stemmen voor het mandaat van effectief lid van de
algemene vergadering

Artikel 1 : Voor de huidige legislatuur wordt volgende persoon aangeduid als
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van ERSV :
- Kris Degroote, Rendries, 16, 1540 Herne: effectief vertegenwoordiger
Artikel 2 : Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan ERSV, Provincieplein 1 te 3010
Leuven
Artikel 3 : Dit besluit wordt bekend gemaakt conform artikel 285 e.v. van het decreet lokaal
bestuur.
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38. Gemeentelijke Holding in vereffening - Aanduiding vertegenwoordigers
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Voor de Gemeentelijke Holding in vereffening nv dienen voor de huidige legislatuur de
vertegenwoordigers voor de Algemene Vergadering te worden aangeduid.
Bevoegdheid
Artikel 40 van het decreet Lokaal Bestuur
Juridische gronden
Artikel 386 e.v. Decreet Lokaal Bestuur

Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om voor de algemene vergadering de
vertegenwoordigers aan te duiden.
Besluit:
Na te zijn overgegaan tot de geheime stemming
Stelt vast dat de geheime stemming volgend resultaat oplevert
15 leden nemen aan de stemming deel
de heer Lieven Snoeks bekomt 15 stemmen voor het mandaat van effectief lid
de heer Kris Degroote bekomt 15 stemmen voor het mandaat van plaatsvervanger

Artikel 1 : Voor de huidige legislatuur worden volgende personen aangeduid als
vertegenwoordigers voor de algemene vergadering voor de Gemeentelijke Holding in
vereffening :
- de heer Lieven Snoeks, Brikstraat 14b, 1541 Herne : effectief vertegenwoordiger
- de heer Kris Degroote, Rendries 16 : plaatsvervangend vertegenwoordiger

Artikel 2 : Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de Gemeentelijke Holding in
vereffening, Medialaan 28b te 1800 Vilvoorde.

Artikel 3 : Dit besluit wordt bekend gemaakt conform het decreet lokaal bestuur.

39. Welzijnskoepel West-Brabant - Goedkeuring aanpassingen statuten
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Welzijnskoepel West-Brabant is een "Welzijnsvereniging" overeenkomstig de bepalingen van
het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, deel 3, titel 4, Hoofdstukken 1 en 2.
Ten gevolge van het nieuw decreet lokaal bestuur en de behoefte aan actualisering werden
de statuten herzien;
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De raad van beheer van de Welzijnskoepel gaf op 3 september 2018 een positief advies
omtrent de statutenwijziging.
De OCMW-raden van de deelgenoten keurden deze statutenwijziging voorafgaandelijk goed.
Vervolgens keurde de algemene vergadering van de welzijnskoepel West-Brabant dd. 13
december 2018 de statutenwijziging goed.
Bevoegdheid
Artikel 41 van het decreet lokaal bestuur
Juridische gronden
• Artikel 220 van het OCMW-decreet van 19 december 2008 en latere wijzigingen.
• Artikel 224 van het OCMW-decreet van 19 december 2008 en latere wijzigingen.
• Artikel 601 over het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
• Gecoördineerde versie van de gewijzigde statuten van Welzijnskoepel West-Brabant,
in bijlage bij dit besluit.
• Besluit van de raad van maatschappelijk welzijn van Herne van 12 november 2018.
• Het besluit van de algemene vergadering dd. 13 december 2018 houdende
goedkeuring van de statutenwijziging.
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de aangepaste statuten van de Welzijnskoepel
West-Brabant goed te keuren.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 : De gemeenteraad keurt het besluit van de algemene vergadering dd. 13 december
2018 houdende de statutenwijziging goed.
Artikel 2 : Een afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan Welzijnskoepel
West-Brabant, Statiestraat 156 te 1740 Ternat.
Artikel 3 : Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 285 e.v van het decreet
lokaal bestuur

40. 3W Plus - Aanduiding vertegenwoordigers
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De gemeente Herne is lid van 3Wplus, een intergemeentelijk samenwerkingsverband dat
werkt aan de ontwikkeling van de regio Halle-Vilvoorde op het gebied van wonen, werken en
welzijn. Intergemeentelijk werken levert schaalvoordelen op waardoor knowhow kan
opgebouwd worden die ten dienste wordt gesteld van de stakeholders.
Bevoegdheid
Artikel 40 van het decreet Lokaal Bestuur
Juridische gronden
Artikel 386 e.v. Decreet Lokaal Bestuur

42

Gemeenteraad van 27 februari 2019

Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om voor de algemene vergadering een
vertegenwoordiger aan te duiden.

Besluit:
Na te zijn overgegaan tot de geheime stemming
Stelt vast dat de geheime stemming volgend resultaat oplevert
15 leden nemen aan de stemming deel
mevrouw Sandra Dero bekomt 15 stemmen voor het mandaat van effectief lid van de
algemene vergadering

Artikel 1 : Voor de huidige legislatuur wordt volgende persoon aangeduid als
vertegenwoordigers voor de algemene vergadering voor 3W Plus :
-mevrouw Sandra Dero, Edingsesteenweg 30, 1540 Herne : effectief vertegenwoordiger
Artikel 2 : Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de 3W Plus, Welzijnscampus
Nieuwenbos, Bosstraat 84 te 1702 Groot-Bijgaarden.
Artikel 3 : Dit besluit wordt bekend gemaakt conform artikel 285 e.v. van het decreet lokaal
bestuur.

OCMW
41. Welzijnskoepel West-Brabant - Budgetwijziging 1/2018 en budget 2019 Kennisname
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De Algemene Vergadering van de Welzijnskoepel keurde op haar vergadering van
13/12/2018 budgetwijziging 1-2018 en het budget 2019 goed.
Deze documenten werden op 17 januari 2019 samen met de uittreksels uit de notulen van de
vergadering overgemaakt. Conform de bepalingen van het decreet lokaal bestuur dient de
gemeenteraad kennis te nemen van deze documenten.
Bevoegdheid
Artikel 40 van het decreet lokaal bestuur
Juridische gronden
Decreet lokaal bestuur
Besluit van de algemene Vergadering van de Welzijnskoepel van 13/12/2018 houdende
vaststelling van de budgetwijziging 1-2018 en het budget 2019 .
Advies en motivering
In het kader van het bestuurlijk toezicht wordt aan de gemeenteraad gevraagd kennis te
nemen van deze documenten.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
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Artikel 1 : Neemt kennis van de budgetwijziging 1-2018 en het budget 2019 van de
Welzijnskoepel West-Brabant.
Artikel 2 : Deze beslissing zal overgemaakt worden aan Welzijnskoepel West-Brabant.
Artikel 3: Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 285 e.v van het decreet
lokaal bestuur

Omgeving
42. RUP Lokaal Bedrijventerrein - minnelijke onteigening
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
In kader van het RUP Lokaal Bedrijventerrein zal het perceel, 1e afdeling, sectie A nr.26D,
worden verworven bij minnelijke onteigening.
De Afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid kan de gemeente Herne
vertegenwoordigen om de authentieke akte minnelijke onteigening en pachtbeëindiging te
verlijden.
De ontwerpakten dienen goedgekeurd te worden.
De gemeenteraad dient een vertegenwoordiging van de gemeente te machtigen bij de
ondertekening van de akte minnelijke onteigening en in de authentieke akten geldig kwijting
te verlenen.
De gemeenteraad dient bij aanstelling van de Afdeling Vastgoedtransacties deze te ontslaan
van het nemen van een ambtshalve inschrijving bij de overschrijving van de akte
Bevoegdheid
Artikel 40 en 41 van het decreet lokaal bestuur
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om aan de Afdeling Vastgoedtransacties van de
Vlaamse overheid opdracht te geven de authentieke akte minnelijke onteigening en
pachtbeëindiging te verlijden.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de ontwerpakten goed te keuren.
Aan de de gemeenteraad wordt voorgesteld de heer Kris Degroote en mevrouw Ann Naert,
respectievelijk in hun hoedanigheid van voorzitter van de gemeenteraad en algemeen
directeur, in toepassing van artikel 279 van het decreet lokaal bestuur te machtigen de akte
te ondertekenen.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de Afdeling Vastgoedtransacties van de
Vlaamse overheid te ontslaan van het nemen van een ambtshalve inschrijving bij de
overschrijving van de akte.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 : De gemeenteraad keurt het ontwerp van de akte volgens de tekst gevoegd bij dit
besluit mits corrigeren van de voornaam van de vorige eigenaar vermeld in de rubriek
eigendomstitel.
Artikel 2 : De gemeenteraad geeft opdracht aan de Afdeling Vastgoedtransacties van de
Vlaamse overheid om de authentieke akte minnelijke onteigening en pachtbeëindiging te
verlijden.
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Artikel 3 : De gemeenteraad geeft opdracht aan Gertjan Droeshout, Vlaamse commissaris
om de gemeente Herne te vertegenwoordigen bij de ondertekening van de akte
pachtbeëindiging onder opschortende voorwaarde van eigendomsverwerving.
Artikel 4: De gemeenteraad machtigt de heer Kris Degroote, voorzitter van de gemeenteraad
en mevrouw Ann Naert, algemeen directeur, om de gemeente te vertegenwoordigen bij de
ondertekening van de akte minnelijke onteigening en in de authentieke akten geldig kwijting
te verlenen en de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie te ontslaan van
het nemen van een ambtshalve inschrijving bij de overschrijving van de akte.
Artikel 5 :Dit besluit wordt bekend gemaakt overeenkomstig art 285 ev van het
gemeentedecreet.

43. Intrekking beslissing GR dd.28/11/2018 : retributie voor prestaties voor de
opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen.
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Op 28 november 2018 werd door de gemeenteraad een retributie vastgesteld voor prestaties
geleverd voor de opmaak van de ruimtelijke uitvoeringsplannen .
Door het Agentschap Binnenlands Bestuur werd bij mail dd.10/01/2019 gewezen op het feit
dat deze beslissing strijdig is met de Vlaamse regelgeving en wordt gevraagd om het besluit
in te trekken.
Bevoegdheid
artikel 40 DLB
Juridische gronden
Artikel 1.1.3, 1.1.4, 4.4.24 en 4.4.29 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening dd.
01/09/2009.
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om het besluit van 28 november 2018 houdende
retributie voor prestaties geleverd voor de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen
in te trekken.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 : De gemeenteraad beslist het besluit van 28/11/2018 houdende Retributie voor
prestaties geleverd voor de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen in te trekken.
Artikel 2 : Dit besluit wordt overgemaakt aan de dienst Omgeving.
Artikel 3 : Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 285 e.v. van het DLB.
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44. Aansluiting bij vervoersregioraad Vlaamse Rand + aanduiding politieke en
ambtelijke vertegenwoordigers in de vervoerregioraad Vlaamse Rand
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Het ontwerp van decreet betreffende de basisbereikbaarheid werd door de Vlaamse regering
goedgekeurd.
Basisbereikbaarheid gaat om een nieuwe aanpak voor het Vlaamse mobiliteitsbeleid. Het
concept basismobiliteit wordt vervangen door basisbereikbaarheid. Dit staat voor het kunnen
bereiken van belangrijke maatschappelijke functies op basis van een vraaggericht systeem
en met een optimale inzet van middelen. Basisbereikbaarheid vertrekt dus van de
vervoersvraag en niet langer van een aanbod voor iedereen zoals dit voorheen het geval
was bij de basismobiliteit.
Dit wordt verwezenlijkt door:
• Het uitwerken van een totaal mobiliteitsnetwerk met aandacht voor het
personenvervoer (openbaar vervoer, fiets, auto), goederenvervoer (vrachtwagen,
vrachtschip) en infrastructuur.
• Het opstellen van mobiliteitsplannen.
• Het verhogen van interbestuurlijke samenwerking tussen de Vlaamse overheid en
lokale besturen. Gemeenten kunnen participeren en krijgen inspraak.
• Het inzetten van het juiste voertuig op de juiste plaats en het juiste moment.
• Het faciliteren van combimobiliteit: makkelijk overstappen van de een op de andere
vervoersmodus.

Het ontwerp van decreet betreffende de basisbereikbaarheid deelt het grondgebied van het
Vlaamse Gewest in 15 vervoerregio’s in.
De gemeente Herne maakt bij de afbakening van de vervoersregio’s deel uit van de
vervoerregio Vlaamse Rand.
In elke vervoerregio wordt een vervoerregioraad samengesteld waarin steden en gemeenten
zetelen. De vervoerregioraad bewaakt, stuurt en evalueert de invulling van
basisbereikbaarheid in de vervoerregio. De vervoerregioraad bepaalt in de vervoerregio voor
een groot stuk het beleid op het gebied van mobiliteit. De bedoeling is dat steden en
gemeenten het 'lokale denken' verlaten en evolueren naar 'denken op vervoerregionaal
niveau'.
Voor iedere vervoersregio moet er een regionaal mobiliteitsplan opgemaakt worden. De
opmaak en goedkeuring van dit plan is een taak van de op te richten vervoerregioraad.
De gemeenten die behoren tot de vervoerregio worden via deze vervoerregioraad integraal
en rechtstreeks betrokken bij het uittekenen van het mobiliteitsbeleid voor de regio. Hierdoor
krijgen zij onder andere een belangrijke rol in de gelaagde organisatie van het openbaar
vervoer, de synchromodaliteit en de combimobiliteit, het prioriteren, opvolgen en evalueren
van maatregelen inzake verkeersveiligheid alsook doorstroming, het bepalen van het
bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk, met uitzondering van fietssnelwegen, het advies
geven aan de gewestelijke overheden bij de opmaak van het Geïntegreerd
Investeringsprogramma en het prioriteren, opvolgen en evalueren van regionale
mobiliteitsprogramma’s en -projecten die van strategisch belang zijn op het niveau van de
vervoerregio.
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Bevoegdheid
Artikel 40 en 41 van het decreet lokaal bestuur.
Juridische gronden
Ontwerp van decreet betreffende de basisbereikbaarheid goedgekeurd door de Vlaamse
Regering op 21 december 2018.
Indeling van het grondgebied van het Vlaamse Gewest in en de afbakening van de
vervoerregio’s zoals goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 20 juli 2018.
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld dat de gemeente zich engageert om mee te werken
aan het opstellen van het mobiliteitsplan van de vervoerregio Vlaamse Rand. Dit
engagement voor de gemeente houdt het volgende in: actief participeren aan de werking en
de overlegmomenten van de vervoerregioraad, beschikbare informatie delen (o.m. uit het
eigen mobiliteitsplan) en constructief meewerken aan de uitvoering van concrete acties.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de schepen van mobiliteit en de
mobiliteitsambtenaar af te vaardigen in de vervoersregio.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 – De burgemeester en/of de schepen bevoegd voor Mobiliteit of een vervangend lid
van het College van Burgemeester en Schepenen is de vertegenwoordiger van de gemeente
in de Vervoerregioraad van de vervoerregio Vlaamse Rand.
Artikel 2 – De deskundige mobiliteit is de ambtelijke vertegenwoordiger van de gemeente in
de vervoerregio Vlaamse Rand De ambtelijke vertegenwoordiger is gemachtigd de
vergaderingen van werkgroepen bij te wonen.
Artikel 3 – De gemeente engageert zich om mee te werken aan het opstellen van het
mobiliteitsplan van de vervoerregio Vlaamse Rand. Alle gegevens die de gemeente heeft
verzameld voor de opmaak van het gemeentelijk mobiliteitsplan, worden op eenvoudig
verzoek ter beschikking gesteld van de vervoerregioraad in functie van de opmaak van het
mobiliteitsplan voor de vervoerregio en/of voor de voorbereiding van concrete projecten.
Artikel 4 – Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van
dit besluit.
Artikel 5 – Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan het secretariaat van de
vervoerregio Vlaamse Rand.

Personeel
45. Arbeidsreglement
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Het huidige arbeidsreglement dient aangepast te worden aan een aantal wettelijke
bepalingen (o.a.ivm deeltijdse uurroosters, de GDPRregeling,..)
Een ontwerp van het reglement is te vinden als bijlage.
Het ontwerp is een gezamenlijk reglement voor de medewerkers van de gemeente en het
OCMW.
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Naast de aanpassingen aan de wettelijke bepalingen is de belangrijkste wijziging het
invoeren van een glijdend uurrooster en de prikklok voor het administratief personeel van het
OCMW
Het ontwerp van het arbeidsreglement werd geagendeerd voor de vergadering van het
syndicaal overleg op 10 december 2018.
Bevoegdheid
Artikel 40 van het decreet lokaal bestuur
Juridische gronden
• Wet van 18 december 2002 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 tot instelling van de
arbeidsreglementen;
• Gemeenteraadsbeslissing van 22 februari 2006 houdende goedkeuring van het
arbeidsreglement voor het gemeentepersoneel
• Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico’s op
het werk (Belgisch Staatsblad 28/04/2014);
• Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de
vakbonden van haar personeel
• KB van 28 september 1984 tot uitvoering van de Wet van 19 december 1974 tot regeling
van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.
• Wet van 28 februari 2014 tot aanvulling van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het
welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk wat de preventie van
psychosociale risico’s op het werk betreft, waaronder inzonderheid geweld, pesterijen en
ongewenst seksueel gedrag op het werk.
• Wet van 28 maart 2014 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 4
augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk wat
de gerechtelijke procedures betreft.
• Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico’s op
het werk.
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het arbeidsreglement goed te keuren.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 : Het arbeidsreglement wordt goedgekeurd volgens de tekst gevoegd bij dit besluit
Artikel 2 : Dit reglement wordt bekendgemaakt volgens de bepalingen van artikel 285 e.v.
van het decreet lokaal bestuur.

Politie en veiligheid
46. Aanvullend reglement betreffende het inrichten van een parkeerplaats
voorbehouden voor personen met een handicap aan de overzijde van
Markstraat 3 te 1541 Sint-Pieters-Kapelle
De gemeenteraad,

Bevoegdheid
Artikel 40 van het decreet lokaal bestuur.
Juridische gronden
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Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk
besluit van 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen
op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de aanvraag van de bewoner van Markstraat 3 te Sint-Pieters-Kapelle voor
het inrichten van een parkeerplaats voorbehouden voor personen met een handicap;
Overwegende dat de bewoner beschikt over de speciale parkeerkaart;
Overwegende dat de dichtstbijzijnde plaats zich tegenover voormeld huisnummer bevindt,
aan de pare kant van de straat

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: Op de Markstraat ter hoogte van huisnummer 3 (overzijde straat) te 1541 SintPieters-Kapelle geldt:
• het parkeren is toegelaten;
• het parkeren is voorbehouden voor de voertuigen die gebruikt worden door personen
met een handicap;
• de parkeerreglementering geldt over een afstand van 6 m.
Dit wordt gesignaleerd door:
• verkeersborden E9a
• de verkeersborden worden aangevuld met onderborden Type VIId
• de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xc
Artikel 2: Volgende aanvullende reglementen worden opgeheven:
Niet van toepassing.
Artikel 3: Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling
Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid en de bevoegde instanties.
Artikel 4: Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 285 e.v van het decreet
lokaal bestuur.

Schriftelijke en mondelinge vragen
47. Schriftelijke en mondelinge vragen

Namens de gemeenteraad

Ann Naert
gemeentesecretaris

Kris Degroote
voorzitter van de gemeenteraad
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