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Na de opening van de vergadering verontschuldigt de voorzitter de schepenen Marc
Bombaert en Lieven Vandenneucker en de gemeenteraadsleden Kris Degroote en
Arlette Vierendeels.
De notulen van de vorige gemeenteraad worden eenparig goedgekeurd, mits
onthouding van Hugo Moonens. Hij was afwezig bij de vorige gemeenteraadszitting.
Hierop vraagt de voorzitter of volgende punten aan de agenda mogen worden
toegevoegd :
* Algemeen Nood- en Interventieplan – ANIP
Goedkeuring
* Vragen van Open VLD

1. Een energie audit voor alle gemeentegebouwen teneinde eventuele
werkzaamheden te plannen en uit te voeren voor een milieuvriendelijk en zuinig
energieverbuik. De gemeenten moeten hun voorbeeldfunctie concreet vervullen met,
indien nodig, de nodige aanpassingen van de huidige en de komende begrotingen.

2. Financiering van een energie audit voor minderbedeelden
De verwarming en elektriciteitskosten nemen een groot deel van het gezindsbudget
in; gezinnen die het financieel moeilijk hebben moeten de kans krijgen te besparen
op dit vlak. Zij beschikken dikwijls niet zelf over de geldelijke mogelijkheden om een
beroepsadviseur in energiebesparingen in te schakelen. De gemeentediensten
kunnen daar een helpende hand in toesteken.

3. Gezamenlijke aankoop van zonnepanelen
Deze mogelijkheid werd reeds aangehaald ter gelegenheid van de vergadering van
het buurtcomité aangaande de eventuele installatie van windmolens te Sint-PietersKapelle. Onze fractie steunt dit ten volle en vraagt dringende acties in die richting te
meer dat minister Hilde Crevits de geleidelijk afbouw van subsidies voor
zonnepanelen voorziet.
In deze context zouden alle gemeentegebouwen moeten voorzien worden van
zonnepanelen.

4. Windmolens en energie
De windmolens betekenen ontegensprekelijk een complementaire bron van
duurzame energie. Onze fractie dringt aan opdat de milieuraad eventueel bijgestaan
door een gespecialiseerd bureau, mogelijke plaatsen zou onderzoeken waar
windmolens zouden kunnen geplaatst worden te Herne zonder hinder voor de
inwoners. Naar onze mening mogen geen windmolens worden opgericht binnen een
straal van 400 meter van een nabijgelegen woning (zoals vermeld in de
veiligheidsvoorschriften van de meeste fabrikanten en zoals toegepast in Nederland).
Dit is een dringende materie gezien de firma Aspiravi reeds rechten aan het opkopen
is in onze regio en ook te Herne.

5. Gemeentelijke subsidies voor milieuvriendelijk energieverbuik voor het jaar
2010.
Onze fractie vraagt dat het gemeentebestuur een budget zou voorzien als subsidie
ten einde het milieuvriendelijke energieverbuik te stimuleren.
De gemeenteraad gaat hiermee eenparig akkoord.

DIENST FINANCIËN
1. Dienst Financiën
Jaarrekening 2008 – Goedkeuring
Begrotingsrekening 2008 - Goedkeuring
Na een uitgebreide toelichting van Schepen voor Financiën, Dierickx Jean-Marie,
keurt de gemeenteraad met eenparigheid van stemmen voormelde rekeningen goed.
De synthesetabel van de resultaten van de begrotingsrekening

1.Vastgestelde rechten t.v.v. de
gemeente
Onverhaalbare en
oninvorderbare bedragen

-

GEWONE DIENST

BUITENGEWONE DIENST

9.965.426,13

5.585.932,14

1.774,99

-

0,00

Netto vastgelegde rechten

=

9.963.651,14 =

5.585.932,14

Vastgelegde uitgaven

-

6.913.977,09

4.665.369,16

Algemeen begrotingsresultaat

=

→ positief
→ negatief
2.Netto vastgestelde rechten
Aanrekeningen

-

=

3.049.674,05

920.562,98

9.963.651,14

5.585.932,14

6.686.328,66

-

3.333.880,90

Algemeen boekhoudkundig
resultaat
3.277.322,48

2.252.051,24

6.913.977,09

4.665.396,16

6.686.328,66 227.648,43 =

3.333.880,90
1.331.488,26

→ positief
3.Vastgelegde uitgaven
Aanrekeningen
Naar het volgend dienstjaar over
te dragen vastleggingen

=

2. Dienst Financiën
Begrotingswijziging 1 – Gewone dienst – Dienstjaar 2009 +
Financieel meerjarenplan 2009-2012
Goedkeuring
Keurt met eenparigheid van stemmen voormelde begrotingswijziging goed als volgt :
Samenvattingstabel begrotingswijziging
Volgens de oorspronkelijke Verhoging
Verlaging Na de voorgestelde
begroting of de vorige
wijziging
wijziging
__________________________________________________________________________________
Alg. resultaat
begrotingsrekening 2007
3.098.460,91
3.098.460,91
Resultaat begrotingsrekening -542.463,08
493.676,22
0,00
-48.786,86
2008
__________________________________________________________________________________
Alg. resultaat begrotings2.555.997,83
493.676,22
0,00
3.049.674,05
rekening 2008
__________________________________________________________________________________
Begrotingswijziging 2009

Ontvangsten van het eigen
dienstjaar
Uitgaven van het eigen
dienstjaar

6.572.737,00
6.724.162,00

Ontvangsten vorige jaren
0,00
Uitgaven vorige jaren

12.000,00

700,00

6.584.037,00

67.052,00

33.500,00

6.757.714,00

0,00
4.552,00

Ontvangsten overboekingen
Uitgaven overboekingen

1.415,00
132.035,00

0,00
52.174,00

0,00
21.285,00

0,00
0,00

0,00
0,00

136.587,00
0,00
73.459,00

__________________________________________________________________________________
Geraamd resultaat van de
begroting 2009
-208.151,00
-208.372,00
-32.800,00
-383.723,00
__________________________________________________________________________________
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2009
2.665.951,05

3. Dienst Financiën
Begrotingswijziging 2 – Buitengewone dienst – Dienstjaar 2009 +
Financieel meerjarenplan 2009-2012
Goedkeuring
Keurt met eenparigheid van stemmen voormelde begrotingswijziging goed als volgt :
Samenvattingstabel begrotingswijziging
Volgens de oorspronkelijke Verhoging
Verlaging Na de voorgestelde
begroting of de vorige
wijziging
wijziging
__________________________________________________________________________________
Alg. resultaat
begrotingsrekening 2007 1.260.392,73
1.260.392,73
Resultaat begrotingsrekening -259.141,18
0,00
80.688,57
-339.829,75
2008
__________________________________________________________________________________
Alg. resultaat begrotings1.001.251,55
0,00
80.688,57
920.562,98
rekening 2008
__________________________________________________________________________________
Begrotingswijziging 2009
Ontvangsten van het eigen
dienstjaar
Uitgaven van het eigen
dienstjaar
Ontvangsten vorige jaren
500.000,00

1.806.262,00

1.607.100,00

2.789.300,00

1.559.840,00

0,00

500.000,00

0,00

3.413.362,00

0,00

4.349.140,00

0,00

Uitgaven vorige jaren
14.874,00
68.545,00
0,00
83.419,00
Ontvangsten overboekingen
39.674,00
21.285,00
0,00
60.959,00
Uitgaven overboekingen
0,00
0,00
0,00
0,00
__________________________________________________________________________________
Geraamd resultaat van de
begroting 2009
-958.238,00 -500.000,00
0,00
-458.238,00
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2009
462.324,98

DIENST GRONDGEBIEDSZAKEN
4. Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan
Goedkeuring
Gelet op artikel 2 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering
van de bestuurshandelingen;
Gelet op artikel 28 en artikel 29 van het decreet van 28 april 1993 houdende regeling
voor het Vlaams Gewest van het administratief toezicht;
Gelet op het decreet op de ruimtelijke ordening van 18/05/1999 en latere wijzigingen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 22/12/2008 houdende de voorlopige
goedkeuring van het ontwerp van het gemeentelijke ruimtelijk structuurplan;
Gelet het openbaar onderzoek dat gehouden is van 19 januari 2009 tot en met 18
april 2009 om 11u00;
Gelet op het proces-verbaal van sluiting van het openbaar onderzoek;
Gelet dat de tijdens het openbaar onderzoek ingekomen adviezen, opmerkingen
en/of bezwaren door de GECORO behandeld werden tijdens de zittingen van 4 mei
2009, 18 mei 2009 en 29 mei 2009 hetgeen geresulteerd heeft in een globaal advies
dd. 29 mei 2009;
Gelet dat het ontwerp, dat voorlopig werd goedgekeurd tijdens de zitting van de
gemeenteraad van 22 december 2008, werd aangepast rekening houdend met het
door de GECORO geformuleerde advies;
Gelet dit geresulteerd heeft in het gemeentelijke ruimtelijk structuurplan – versie juni;
Gehoord het verslag van de voorzitter;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15/07/2005;

BESLUIT: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
Definitieve goedkeuring wordt gegeven aan het voorgelegde ontwerp Gemeentelijk
Ruimtelijk Structuurplan Herne (versie juni) zoals het werd opgemaakt door het
studiebureau Arcadis-VDS gevestigd te 9450 Haaltert, Bruulstraat 35.
Artikel 2 :
Het College van burgemeester en schepenen de opdracht te geven dit ontwerp over
te maken aan de bevoegde instanties.

5. Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Rustoord-school
Bestek
Aanstellen ontwerper
Goedkeuren van de lasten en wijze van gunnen
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke
ordening;
Gelet dat het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van de gemeente Herne
voorlopig goedgekeurd werd door de gemeenteraad in de zitting van 22 december
2008;
Gelet dat tijdens het openbaar onderzoek van het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan van de gemeente Herne geen bezwaren en/of opmerkingen werden
ingediend met betrekking tot de voorgestelde ruimtelijke uitvoeringsplannen;
Gelet het bindend gedeelte van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan de opmaak
van een ruimtelijk uitvoeringsplan voor de uitbreiding van het rusthuis en de school in
de Kapellestraat voorziet;
Gelet op de wet van 24.12.1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 08.01.1996 betreffende de overheidsopdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies van openbare
werken;

Gelet op het koninklijk besluit van 26.09.1996 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies van openbare
werken en de bijlage (Algemene aannemingsvoorwaarden voor de
overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor
concessies voor openbare werken);
Gelet op de nieuwe Gemeentewet;

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
Het bestek voor de overheidsopdracht voor ‘Diensten’ met als onderwerp
‘Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Rustoord-School” wordt goedgekeurd.
Artikel 2 :
De te volgen procedure betreft een onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Artikel 3 :
Het College van Burgemeester en Schepenen te machtigen de uitvoering van deze
opdracht te gunnen aan de firma die het hoogste puntenaantal scoort.
Artikel 4 :
Onderhavige beslissing mee te delen aan de gouverneur overeenkomstig het decreet
van 28 april 1993 met latere wijzigingen houdende regeling, voor het Vlaams
Gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten en voor kennisgeving aan
de dienst boekhouding.

6. Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Centrumfuncties
Bestek
Aanduiding van een ontwerper
Goedkeuring
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke
ordening;
Gelet dat het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van de gemeente Herne
voorlopig goedgekeurd werd door de gemeenteraad in de zitting van 22 december
2008;

Gelet dat tijdens het openbaar onderzoek van het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan van de gemeente Herne geen bezwaren en/of opmerkingen werden
ingediend met betrekking tot de voorgestelde ruimtelijke uitvoeringsplannen;
Gelet het bindend gedeelte van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan de opmaak
van een ruimtelijk uitvoeringsplan voor de bundeling van openbare voorzieningen in
combinatie met gebundeld parkeren ter hoogte van het gemeentehuis;
Gelet op de wet van 24.12.1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 08.01.1996 betreffende de overheidsopdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies van openbare
werken;
Gelet op het koninklijk besluit van 26.09.1996 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies van openbare
werken en de bijlage (Algemene aannemingsvoorwaarden voor de
overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor
concessies voor openbare werken);
Gelet op de nieuwe Gemeentewet;

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
Het bestek voor de overheidsopdracht voor ‘Diensten’ met als onderwerp
‘Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan centrumfuncties” wordt goedgekeurd.
Artikel 2 :
De te volgen procedure betreft een onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Artikel 3 :
Het College van Burgemeester en Schepenen te machtigen de uitvoering van deze
opdracht te gunnen aan de firma die het hoogste puntenaantal scoort.
Artikel 4 :
Onderhavige beslissing mee te delen aan de gouverneur overeenkomstig het decreet
van 28 april 1993 met latere wijzigingen houdende regeling, voor het Vlaams

Gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten en voor kennisgeving aan
de dienst boekhouding.

7. Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘zonevreemde
woningen in kwetsbaar gebied en zonevreemde vervallen
verkavelingen’
Aanstellen ontwerper
Goedkeuring
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke
ordening;
Gelet dat het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van de gemeente
Herne voorlopig goedgekeurd werd door de gemeenteraad in de zitting van 22
december 2008;
Gelet dat tijdens het openbaar onderzoek van het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan van de gemeente Herne geen bezwaren en/of opmerkingen werden
ingediend met betrekking tot de voorgestelde ruimtelijke uitvoeringsplannen;
Gelet het bindend gedeelte van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan de
opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan voor de zonevreemde woningen in
kwetsbaar gebied en zonevreemde vervallen verkavelingen;
Gelet op de wet van 24.12.1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 08.01.1996 betreffende de
overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de
concessies van openbare werken;
Gelet op het koninklijk besluit van 26.09.1996 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies van
openbare werken en de bijlage (Algemene aannemingsvoorwaarden voor de
overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en
voor concessies voor openbare werken);
Gelet op de nieuwe Gemeentewet;

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen

Artikel 1 :
Het bestek voor de overheidsopdracht voor ‘Diensten’ met als onderwerp
‘Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zonevreemde woningen in kwetsbaar
gebied en zonevreemde vervallen verkavelingen” wordt goedgekeurd.
Artikel 2 :
De te volgen procedure betreft een onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Artikel 3 :
Het College van Burgemeester en Schepenen te machtigen de uitvoering van
deze opdracht te gunnen aan de firma die het hoogste puntenaantal scoort.
Artikel 4 :
Onderhavige beslissing mee te delen aan de gouverneur overeenkomstig het
decreet van 28 april 1993 met latere wijzigingen houdende regeling, voor het
Vlaams Gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten en voor
kennisgeving aan de dienst boekhouding.

MILIEU
8. Fondatel
Aanvraag tot het plaatsen van een meetstation
Goedkeuring
Gelet op een brief met kenmerk BMI/HI/JB/jb/3667 van de dienst Milieu-Inspectie
Leuven gericht aan de heer Luc Bauwens, afgevaardigd bestuurder van Fondatel NV
dd. 03/08/1995 waarin staat dat uit de locatiespecifieke risico-evaluatie van het
bedrijfsterrein van Fondatel NV blijkt dat:
De bodem op het bedrijfsterrein verontreinigd is met zware metalen, nl.
arseen,
barium, lood en zink, en in geringe mate met fenolen;
Er een risico is voor stofopwaaiing en verspreiding van metaalhoudend
stof;
Het grondwater verontreinigd is met lood en arseen en dat lood in twee
peilputten
de toxicologisch aanvaardbare concentratie overschrijdt;
Alle maatregelen te nemen om stofopwaaiing tegen te gaan;

Gelet op de emissiebepaling bij industriële productieprocessen met een vermoedelijk
significante dioxine-uitstoot uitgevoerd en verwerkt door “LOVAP”, erkend labo, in
opdracht van de Milieu-inspectie waar in de bespreking van de resultaten van de
meetcampagne uitgevoerd op 19, 20, en 21 /09/1995 bij NV Fondatel staat: “ Uit
tabel 7.1.1. blijkt dat de norm voor stof gedurende de drie dagen van de
meetcampagne werd overschreden. Evenmin is er een rookgasreiniging aanwezig
welke opgelegd werd;
Gelet op het aanvankelijk proces-verbaal met notitienummer BR64.97.6318/96 dd.
24/09/1996 opgesteld door MI waarin vermeld wordt dat in opdracht van MI metingen

werden uitgevoerd op de schoorsteen van de roterende trommeloven. Uit de
meetwaarden bleek dat het bedrijf de toegelaten emissiegrenswaarde uit de
milieuvergunning D/PMVC/92B21/445 in ernstige mate overschrijdt;
Gelet op het rapport van de studie uitgevoerd door prof. Dr. Ir. Jan Baeyens, MERdeskundige “Lucht”, Katholieke Universiteit Leuven, in opdracht van Aminal waarin
gesteld wordt :
“In vergelijking met de Vlarem II-grenswaarden, is de bijdrage van Fondatel
onaanvaardbaar voor stof en NOx. In vergelijking met de Vlarem II-richtwaarden, is
er een overschrijding voor Stof, NOx en SO2.”
“ de berekening van de emissiebijdrage tot de luchtkwaliteit van de omgeving toont
aan dat de kwaliteitsdoelstellingen door de bijdrage van diverse Fondatel-polluenten
ruim worden overschreden.”
Gelet op het navolgend proces-verbaal met nummer PV/96/0371 dd. 30/10/1996
opgesteld door MI waarin vermeld wordt dat :
Overeenkomstig artikel 4§1 algemene voorwaarden VO5 lucht artikel 85§1 van
milieuvergunning D/PMVC/92B21/445 vanaf een massastroom stofdeeltjes van 0.5
kg/h maandelijks metingen dienen uitgevoerd te worden. De exploitant alsnog geen
emissiemetingen had uitgevoerd.
Gelet op het navolgend proces-verbaal met nummer PV/97/0508 DD; 25/11/1997
opgesteld door MI waarin vermeld wordt dat de exploitant nog geen emissiemetingen
uitvoerde.
Gelet op de brief met kenmerk PV/97/0508; GV/750/980137 dd. 03/02/1998 van MI
aan NV Fondatel waarin staat :
-“ (…) Reeds op 25/10/1996 werd vastgesteld door MI dat de rookgasmetingen niet
werden uitgevoerd”;
-dat deze vaststellingen eveneens werden opgenomen in het PV met nr PV/96/0371
DD; 25/10/1996
-dat op 21/11/1997 deze inbreuk nogmaals voorwerp uit maakte van een PV met nr
PV/97/0508
-dat uit het schrijven van Fondatel van 08/01/1998 blijkt dat er nog steeds geen
erkende milieudeskundige werd aangesteld om de opgelegde rookgasmetingen uit te
voeren.
Gelet op resultaten van de rookgasmetingen van slechts één dag ( op 23/04/1998),
in tegenstelling tot artikel 4.4.4.1. en 4.4.4.4. van Vlarem II dat tenminste maandelijks
op kosten van de exploitant oplegt.
Gelet op het rapport van de immissiemetingen door de Vlaamse Milieumaatschappij
uitgevoerd via het meetstation 40HR01 dat is gelegen in de Lorengdreef ten
zuidwesten van het bedrijf, te Herne voor de meetperiode 1999 waarin onder andere
besloten wordt dat de steekproeven naar mangaanconcentraties leerden dat de
verhoogde stofconcentraties die sommige perioden bij west tot zuidwesten wind
worden gemeten aan de ijzergieterij Fondatel NV kunnen toegeschreven worden;
Gelet op het aanvankelijk proces-verbaal met notitienummer BR64.97.3257/01 dd.
24/04/2001 opgesteld door MI waarin vermeld wordt dat er twee stalen werden

genomen uit de dakgoten van enkele buurtbewoners naar aanleiding van een
telefonische en een schriftelijke klacht betreffende stofneerslag gedurende maanden,
het stof dat overal neervalt zou de tuinmeubelen aantasten en het regenwater
kleuren zodat het ongeschikt wordt voor gebruik. Uit de analyseresultaten blijkt dat er
hoge concentraties van ijzer, mangaan en magnesium aanwezig zijn in beide stalen.
Tevens stelt MI verhoogde concentraties vast aan zware metalen barium, chroom,
koper, lood, vanadium en zink. Andere zware metalen worden in kleinere
concentraties aangetroffen. Vermits er geen andere bedrijven gevestigd zijn die
dergelijke stofneerslag teweeg kunnen brengen, wordt er hieruit besloten dat het stof
dat aangetroffen is in de dakgoten afkomstig is van Fondatel NV.
Gelet op de brief van de Vlaamse Milieumaatschappij met kenmerk
AMO/LUC/lm/WT/01/4450 dd. 21/05/2001 waarin staat :
“(…) In het jaarrapport handelend over de periode 1 april 1999 – 31 maart 2000 kon
u lezen dat vooral bij wind afkomstig uit het westen tot zuidwesten op de meetstation
verhoogde stofconcentraties worden gemeten. In deze windsector is het bedrijf
Fondatel gelegen. Een gedetailleerde statistische verwerking van de resultaten
leerde ons dat de perioden met verhoogde stofconcentraties zich vooral situeren
tijdens de werkdagen. Steekproeven wezen ook uit dat tijdens deze perioden er ook
meer mangaan in de stofdeeltjes aanwezig was. Hierdoor kan er een verband gelegd
worden met de activiteiten van de firma Fondatel ( …)”
Gelet op het aanvankelijk proces-verbaal met notitienummer BR64.97.3257/01 dd.
31/07/2001 opgesteld door MI waarin vermeld wordt dat er stalen werden genomen
van het regenwater en van de bodem bij enkele buurtbewoners. Uit de
analyseresultaten van deze stalen blijkt duidelijk de beïnvloeding van de omgeving
door Fondatel. De verontreiniging die worden aangetroffen in de bodem, het stof en
het regenwater wijzen éénduidig naar het bedrijf en wijzen op de verspreiding van
poulluenten in de omgeving. Gelet op het feit dat er qua bodem en grondwater niet
direct overtredingen tegen de Vlarebo-wetgeving werden vastgesteld, maar er toch
aanzienlijke gehaltes aan niet-genormeerde metalen werden gemeten werd het
advies terzake van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij gevraagd. De
VMM is enveneens om advies gevraagd gelet op het feit dat de VMM ter plaatse een
vaste meetpost ter beschikking heeft. Verder onderzoek door VMM en OVAM is dus
gewenst.
Gelet op het jaarrapport 2002 inzake immissiemetingen te Herne door de VMM
waarin besloten wordt:
“Tijdens het kalenderjaar 2002 werden er geen overschrijdingen van de geldende
normen vastgesteld voor SO2, NO, NO2 en zwarte rook. Enkel de toekomstige
Europese grenswaarde voor het daggemiddelde die in 2005 van kracht wordt, werd
48 keer overschreden in het kalenderjaar 2001 en 37 keer in het kalenderjaar 2002.”
Gelet op het jaarrapport 2003 inzake immissiemetingen te Herne door de VMM
waarin besloten wordt inzake :
“PM10-stof : In 2003 worden er te Herne voor PM10-stof geen huidige
EUgrenswaarden overschreden. De toekomstige Europse grenswaarde voor het PM10 daggemiddelde wordt 70 keer overtreden.”

Gelet op het jaarrapport 2004-2005 inzake immissiemetingen te Herne door de VMM
waarin besloten wordt inzake :
“Zowel de jaargrenswaarde als de daggrenswaarde voor PM10-fijn stof wordt in 2005
gerespecteerd.”
Gelet op het jaarrapport 2006 inzake immissiemetingen te Herne door de VMM
waarin besloten wordt inzake :
“Voor PM10 stof werd de Europese grenswaarde voor het daggemiddelde in het
kalenderjaar 2006 niet gerespecteerd ( 47 overschrijdingen).
Overwegende dat de laatste jaren ( sinds 2007 tot heden ) de buurtbewoners
klachten blijven melden van neerslag van fijn stof en roet.

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
Een schrijven zal gericht worden aan de VMM ( buitendienst Leuven),
Bondgenotenlaan 140 te 3000 Leuven met de vraag de metingen in de Lorengdreef
terug te hervatten.
Artikel 2 :
Deze beslissing zal voor passend gevolg worden overgemaakt aan de Dienst Milieu.

DIENST PERSONEEL
9. Rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel
Goedkeuring
De gemeenteraad in openbare vergadering,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de
minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het
mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende
enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger
van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en latere wijzigingen;
Gelet op de rechtspositieregeling, goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van 22
december 2008;
Gelet op de opmerkingen en schorsingen van de gouverneur en de verschillende
wetswijzigingen die een aanpassing van de rechtspositieregeling noodzakelijk
maken;

Gelet op de onderhandelingen/overleg van het Bijzonder Onderhandelingscomité en
Hoog Overlegcomité met het tot stand komen van het verslag/protocol in datum van
1 juli 2009;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om het
ontwerp goed te keuren;

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1:
Keurt de wijziging van de rechtspositieregeling, zoals in bijgevoegde tekst, goed.
Artikel 2:
Dit besluit zal aan de betrokken diensten en aan de toezichthoudende overheid
worden kenbaar gemaakt.

10.
Aanpassing personeelsbehoeftenplan - organogram
Goedkeuring
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de
minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het
mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende
enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger
van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en latere wijzigingen;
Gelet op de rechtspositieregeling, goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van 22
december 2008, en latere wijzigingen;
Gelet dat door het gemeentedecreet en de vele bijkomende opdrachten, zoals
beleidsplannen en convenanten een uitbreiding, wijziging en herziening van het
organogram noodzakelijk is;
Gelet op artikel 104§2 van datzelfde gemeentedecreet dat de mogelijkheden opsomt
waarbinnen personeelsleden in contractueel verband in dienst kunnen worden
genomen;
Gelet op de hierbij gevoegde voorstel tot wijziging van de personeelsformatie zoals
opgemaakt door de gemeentesecretaris in overleg met het managementteam en in
samenwerking met CC Consult;
Gelet op de financiële nota, waaruit blijkt dat de voorgestelde wijziging van de
personeelsformatie financieel en budgettair haal- en draagbaar is;
Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn in het budget;

Gelet op de onderhandelingen/overleg van het Bijzonder Onderhandelingscomité en
Hoog Overlegcomité met het tot stand komen van het verslag/protocol in datum van
1 juli 2009;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om het
ontwerp goed te keuren;

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
De wijziging van de personeelsformatie van het gemeentepersoneel, de bijhorende
motivering, organogram en financiële haalbaarheid, zoals in bijgevoegde teksten,
goed te keuren.
Artikel 2:
Dit besluit zal aan de betrokken diensten en aan de toezichthoudende overheid
kenbaar worden gemaakt.

OCMW
11.
OCMW
Jaarrekening 2008
Jaarverslag 2008
Advies
Na een uitgebreid verslag van Carina Ricour, OCMW-voorzitter, brengt de
gemeenteraad met eenparigheid van stemmen een gunstig advies uit betreffende de
jaarrekening 2008 en het jaarverslag 2008 van het OCMW.
De rekening over het dienstjaar 2008 wordt vastgesteld met globaal negatief
resultaat van -579.472,27 EUR.
Dit resultaat komt als volgt tot stand:
Werkingsopbrengsten: 751.744,94 EUR
Werkingskosten:
1.364.383,25 EUR
Werkingsresultaat:
- 612.638,31 EUR
Financiële opbrengsten:
Financiële kosten:

13.701,05 EUR
1.121,77 EUR

Resultaat uit de gewone werking: - 600.059,03 EUR
Uitzonderlijke opbrengsten: 20.961,13 EUR
Uitzonderlijke kosten:
374,37 EUR
Resultaat van het boekjaar:

- 579.472,27 EUR.

Gebudgetteerde gemeentelijke bijdrage: 644.727,46 EUR.
Reële gemeentelijke bijdrage: 564.863,17 EUR
Overschot op de gemeentelijke bijdrage: 79.864,29 EUR.

ONDERWIJS
12.
Gemeentelijke Basisschool Herfelingen
Werkingsreglement van het Lokaal Comité (OCSG) van de
Scholengemeenschap Zuidwest-Pajottenland
Goedkeuring
Gelet op het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, meer
bepaald artikel 125;
Overwegende dat de Gemeentelijke Basisschool Herfelingen deel uitmaakt van de
Scholengemeenschap Zuidwest-Pajottenland;
Overwegende dat elke scholengemeenschap een werkingsreglement dient op te
maken;
Gelet op de desbetreffende bepalingen van de gemeentewet;
Gehoord het verslag van Devriese Marie-Louise, Schepen voor Onderwijs;

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
Het werkingsreglement van de Scholengemeenschap Zuidwest-Pajottenland wordt
goedgekeurd.
Artikel 2 :
Deze beslissing zal voor passend gevolg worden overgemaakt aan de directie van
de Gemeentelijke Basisschool.

13.
Gemeentelijke Basisschool Herfelingen
Functiebeschrijvingen – Functioneringsgesprekken –
Evaluatiegesprekken
Algemene afspraken
Goedkeuring

Gelet op het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, meer
bepaald artikel 125;
Overwegende dat binnen de Scholengemeenschap Zuidwest-Pajottenland beslist
werd om een aantal afspraken te maken rond functiebeschrijvingen,
functioneringsgesprekken en evaluatiegesprekken, opdat deze dezelfde zouden zijn
binnen de Scholengemeenschap;
Gelet op de desbetreffende bepalingen van de gemeentewet;
Gehoord het verslag van Devriese Marie-Louise, Schepen voor Onderwijs;

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
De algemene afspraken betreffende de functiebeschrijvingen,
functioneringsgesprekken en evaluatiegesprekken voor de Gemeentelijke
Basisschool Herfelingen worden goedgekeurd.
Artikel 2 :
Deze beslissing zal voor passend gevolg worden overgemaakt aan de directie van
de Gemeentelijke Basisschool.

KERKFABRIEKEN
14.
Kerkfabriek Sint-Pieter te Sint-Pieters-Kapelle
Budgetwijziging
Akteneming
Na een uitgebreid verslag van de gemeentesecretaris neemt de gemeenteraad akte
van de budgetwijziging voor de Kerkfabriek Sint-Pieter te Sint-Pieters-Kapelle. Er
wordt een wijziging van €46.275,54 in het budget 2009 ingevoerd voor de
vernieuwing van de verwarmingsinstallatie aan de kerk Sint-Pieter.

VARIA
15.
Aankoop van een afwasmachine voor het gemeentehuis
Vaststellen van de voorwaarden en goedkeuren van de wijze van
gunnen.
Raming : €500,00
Wijze van gunnen : onderhandse opdracht
Gelet op het voorstel van het Schepencollege om een afwasmachine voor het
gemeentehuis aan te kopen;
Gelet op de technische fiche die hierbij wordt voorzien;
Overwegende dat de nodige kredieten voor deze aankoop voorzien worden in de
buitengewone begroting 2009 onder artikel 104-72351;
Gelet op de wetgeving betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van
werken, leveringen en diensten;
Gehoord het verslag van de gemeentesecretaris, Luc Deneyer;
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
Akkoord te gaan met de aankoop van een afwasmachine voor het gemeentehuis,
rekening houdend met de technische fiche waarvan sprake hiervoor en die integraal
deel uitmaakt van deze beslissing.
Artikel 2:
De financiering zal geschieden via een overboeking in de buitengewone begroting
onder artikel 060/957-01.
Artikel 3 :
Deze aankoop wordt geraamd op €500,00 (excl. BTW)
Artikel 4 :
Deze opdracht onderhands te gunnen.
Artikel 4 :
Deze beslissing is onderworpen aan §1 van artikel 252 van het Gemeentedecreet
van 15 juli 2005.

16.
Huis van het Pajottenland
Goedkeuring
Overwegende het feit dat de gemeente Herne aangesloten is bij Pajottenland+ vzw;
Overwegende het feit dat Pajottenland+ vzw een project “Het huis van het
Pajottenland” wensen in te dienen bij de Plaatselijke Groep van het Leadergebied
Pajottenland+;
Overwegende het feit dat de zeven gemeenten van het Pajottenland+-gebied
hiervoor wensen samen te werken;
Overwegende dat de nodige kredieten hiervoor zullen worden voorzien in de
begroting;
Gelet op de desbetreffende maatregelen van de gemeentewet;
Gehoord het verslag van de voorzitter, Kris Poelaert;

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
Akkoord te gaan om mee te werken aan het project “Huis van het Pajottenland” van
Pajottenland+ vzw.
Artikel 2 :
De nodige kredieten te voorzien in de begroting.
Artikel 3 :
Deze beslissing zal voor passend gevolg worden overgemaakt aan de
toezichthoudende overheid en aan de gewestelijke ontvanger.

AANVULLING VAN DE DAGORDE
* Algemeen Nood- en Interventieplan – ANIP

Goedkeuring
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming,
inzonderheid artikel 2 en artikel 2ter, ingevoegd bij wet van 28 maart 2003;
Gelet op de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige
hulpverlening;

Gelet op de wet van 8 december 1993 tot bescherming van de persoonlijke
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens;
Gelet op het koninklijk besluit van 31 januari 2003 tot vaststelling van het noodplan
voor de crisisgebeurtenissen en –situaties die een coördinatie en –situaties die een
coördinatie of een beheer op nationaal niveau vereisen;
Gelet op het koninklijk besluit van 16 februari 2006 betreffende de nood- en
interventieplannen;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen;
Gelet op titel VIII, hoofdstuk I van het gemeentedecreet, houdende bestuurlijk
toezicht;
Gelet op het verslag van de voorzitter;

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1. :
Het Algemeen Nood- en Interventieplan (ANIP) van de gemeente Herne wordt
goedgekeurd.
Artikel 2. :
Een afschrift van dit besluit zal te samen met een exemplaar van het ANIP worden
verspreid onder de leden van veiligheidscel, de ocmw-voorzitter, de burgemeester,
de Gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant en de provinciale dienst
noodplanning.

* Vragen van Open VLD
1. Een energie audit voor alle gemeentegebouwen teneinde eventuele
werkzaamheden te plannen en uit te voeren voor een milieuvriendelijk en zuinig
energieverbuik. De gemeenten moeten hun voorbeeldfunctie concreet vervullen met,
indien nodig, de nodige aanpassingen van de huidige en de komende begrotingen.

2. Financiering van een energie audit voor minderbedeelden
De verwarming en elektriciteitskosten nemen een groot deel van het gezindsbudget
in; gezinnen die het financieel moeilijk hebben moeten de kans krijgen te besparen
op dit vlak. Zij beschikken dikwijls niet zelf over de geldelijke mogelijkheden om een
beroepsadviseur in energiebesparingen in te schakelen. De gemeentediensten
kunnen daar een helpende hand in toesteken.

3. Gezamenlijke aankoop van zonnepanelen
Deze mogelijkheid werd reeds aangehaald ter gelegenheid van de vergadering van
het buurtcomité aangaande de eventuele installatie van windmolens te Sint-Pieters-

Kapelle. Onze fractie steunt dit ten volle en vraagt dringende acties in die richting te
meer dat minister Hilde Crevits de geleidelijk afbouw van subsidies voor
zonnepanelen voorziet.
In deze context zouden alle gemeentegebouwen moeten voorzien worden van
zonnepanelen.

4. Windmolens en energie
De windmolens betekenen ontegensprekelijk een complementaire bron van
duurzame energie. Onze fractie dringt aan opdat de milieuraad eventueel bijgestaan
door een gespecialiseerd bureau, mogelijke plaatsen zou onderzoeken waar
windmolens zouden kunnen geplaatst worden te Herne zonder hinder voor de
inwoners. Naar onze mening mogen geen windmolens worden opgericht binnen een
straal van 400 meter van een nabijgelegen woning (zoals vermeld in de
veiligheidsvoorschriften van de meeste fabrikanten en zoals toegepast in Nederland).
Dit is een dringende materie gezien de firma Aspiravi reeds rechten aan het opkopen
is in onze regio en ook te Herne.

5. Gemeentelijke subsidies voor milieuvriendelijk energieverbuik voor het jaar
2010.
Onze fractie vraagt dat het gemeentebestuur een budget zou voorzien als subsidie
ten einde het milieuvriendelijke energieverbuik te stimuleren.

De voorzitter beantwoordt elkeen van deze vragen. Ofwel is het bestuur hiermee
reeds bezig en zijn de nodige bedragen reeds voorzien in de begroting, ofwel zullen
deze punten worden opgenomen in de beleidsnota 2010.

GEHEIME ZITTING
* Gemeentesecretaris

Aanvraag loopbaanonderbreking
Goedkeuring
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering houdende de minimale voorwaarden
voor de p er s on ee ls for m at ie, de r ec ht s posit i er e g el in g e n h et
m and aat s t els e l va n h et gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en
houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en
de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en latere
wijzigingen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing houdende de goedkeuring van de
rechtspositieregeling voor het personeel van de gemeente Herne en latere
wijzigingen;

Gelet op artikel 252 en 253 van de rechtspositieregeling voor het personeel
van de gemeente Herne en latere wijzigingen;
Overwegende dat de gemeentesecretaris bevoegd is voor het toekennen van
verloven;
Gelet op het schrijven van 01/07/2009 van dhr. Luc Deneyer,
gemeentesecretaris, waarin hij verzoekt om volledige loopbaanonderbreking
voor 12 maanden met als ingangsdatum het moment waarop een
waarnemend secretaris aangesteld wordt en ingewerkt is;
Overwegende dat onverminderd het voorgaande de loopbaanonderbreking van
dhr. Luc De ne ye r 1 ja a r n a o ntv a ngst d at um v an zi jn bri ef ho ud e nd e d e
aa nvr aa g tot loopbaanonderbreking ingaat;
Overwegende dat dhr. Luc Deneyer het College van burgemeester en
schepenen zal inlichten over zijn voltijdse loopbaanonderbreking;

Besluit : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1:
Aan dhr. Luc Deneyer, geboren op 11 december 1953 te Bever en woonachtig te
Bever, Burght 21, wordt op het moment dat een waarnemend secretaris aangesteld
wordt, voltijdse loopbaanonderbreking toegekend voor een periode van 12 maanden.
Artikel 2:
De voltijdse loopbaanonderbreking van dhr. Luc Deneyer gaat, onverminderd de
bepalingen in artikel 1 in 1 jaar na ontvangstdatum van zijn brief houdend de
aanvraag tot loopbaanonderbreking.

NAMENS DE GEMEENTERAAD
I.O. De Gemeentesecretaris,
De Burgemeester-Voorzitter,

L. DENEYER (get.)

K. POELAERT (get.)

