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POELAERT Kris,
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Na de opening van de zitting verontschuldigt de voorzitter schepenen Ricour Carina
en Vandenneucker Lieven.
Hierop vraagt de voorzitter de goedkeuring van het verslag van de vorige
gemeenteraadszitting. Gemeenteraadslid Nestor Cochez vraagt om bij een
onthouding de reden te vermelden.
Dit verslag wordt eenparig goedgekeurd.
De voorzitter vraagt om volgend punt aan de agenda toe te voegen :
*
Tarieven sporthal Hernekouter scholen Herne versus scholen niet-Herne
Goedkeuring
De gemeenteraad gaat eenparig akkoord.

DIENST GRONDGEBIEDSZAKEN
1. B.P.A.-Hernekouter
Definitieve goedkeuring 2e herziening B.P.A.
Beperkte herziening artikel 5
Bestemmingsplan 1
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 januari 2009 waarbij de 2e herziening
van het BPA, beperkte wijziging artikel 5, bestemmingsplan 1, voorlopig werd
goedgekeurd;
Gelet op het openbaar onderzoek, publicatie verschenen in De Standaard, Het
Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws dd. 16/02/09 en Het Belgisch Staatsblad dd.
20/02/09;
Gelet op het PV van sluiting van het openbaar onderzoek en dat er geen bezwaren
werden ingediend;

Gelet op het decreet van 26 april 2000 houdende wijziging van het decreet van 18
mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en van het decreet
betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996;
Gelet op de desbetreffende uitvoeringsbesluiten;
Gelet op de desbetreffende artikelen van de gemeentewet;
Gehoord het verslag van de voorzitter;

BESLUIT: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1:
De 1e herziening van artikel 5 van het “B.P.A.-Hernekouter”, bestemmingsplan 1,
bevattende een toelichtingsnota en de nodige stedenbouwkundige voorschriften
opgemaakt door het studiebureau ARCADIS vds Bruulstraat 35 te 9450 Haaltert wordt
definitief goedgekeurd.
Artikel 2:
Deze beslissing is onderworpen aan artikel 28 van het decreet van 28 april 1993
houdende regeling voor het Vlaams Gewest van het administratieve toezicht op de
gemeenten.

2. B.P.A.-Hernekouter
Definitieve goedkeuring 2e herziening B.P.A.
Beperkte herziening artikel 17
Bestemmingsplan 2
Gelet op het Gemeentedecreet, inzonderheid op de artikelen 42 en 43;
Gelet op het koninklijk besluit van 25 mei 1972 tot oprichting van een
Gemeenschappelijke sociale dienst ten behoeve van het personeel van de
Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten, besluit gewijzigd door de Koninklijke
besluiten dd. 27.10.1978, 04.08.1986, 18.05.1987 en 23.10.1989;
Gelet op het koninklijk besluit van 10 november 1972 betreffende het reglement en
het programma van de voornoemde Gemeenschappelijke sociale dienst, besluit
gewijzigd door de Koninklijke besluiten dd. 27.10.1978 en 23.10.1989, inzonderheid
wat artikel 4 van vermeld besluit betreft;
Gelet op de oprichting van de vzw “Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale
Besturen in Vlaanderen” (afgekort GSD-V) dd. 26 januari 2009, waarvan de statuten
werden ingediend bij de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel en voor
publicatie werden bezorgd aan de diensten van het Belgisch Staatsblad;

Overwegende dat de institutionele situatie in België ondertussen grondig gewijzigd is
zodat een aanpassing aan de bevoegdheden uitgeoefend door de gewesten en
gemeenschappen noodzakelijk is;

Overwegende dat de personeelsmaterie van de lokale besturen (gemeenten,
OCMW’s en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden) behoort tot de
bevoegdheden van de gewesten;
Overwegende dat de activiteiten van een sociale dienst voor het personeel van de
lokale besturen een gemeenschapsmaterie is omdat het gaat om de zorg aan
personen;
Overwegende dat lokale besturen vragen dat het toepassingsgebied van de sociale
dienst wordt uitgebreid met het gemeentelijk onderwijzend personeel en de
uitvoerende lokale mandatarissen;
Overwegende dat de activiteiten van de bestaande gemeenschappelijke sociale
dienst zonder onderbreking moeten kunnen voortgezet worden;
Na hierover beraadslaagd te hebben,

BESLUIT: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1:
Het gemeentebestuur Herne neemt ontslag uit de Gemeenschappelijke Sociale
Dienst bij de RSZPPO opgericht bij koninklijk besluit van 25 mei 1972.
Dit ontslag zal ingaan op 31 december 2009.
Artikel 2:
Dit ontslag zal uiterlijk op 30 september 2009 per aangetekend schrijven betekend
worden aan de voorzitter van de RSZPPO en ook per gewoon schrijven aan de
voorzitter van de GSD-V, met toevoeging van een exemplaar van dit raadsbesluit.
Artikel 3:
Het gemeentebestuur Herne zal toetreden tot de vzw “Gemeenschappelijke Sociale
Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen” opgericht ten behoeve van de lokale
besturen, conform het sectoraal akkoord 2008-2013 van 19 november 2008.
Die toetreding zal ingaan op 1 januari 2010.
Artikel 4:
De vrijwillige toetreding waarover heden wordt beslist, houdt voor het aangesloten
bestuur de verplichting in te zullen voldoen aan de voorwaarden die aan de
aangesloten besturen worden opgelegd, en die zijn opgenomen in artikel 7 van de
statuten van de GSD-V, en dit vanaf 1 januari 2010 tot wanneer een eventueel
ontslag zou ingaan.

3.

Afsluiten module - 6 - van het mobiliteitsconvenant
Bevorderen van de netheid op de gewestwegen en hun
vrijliggende fietspaden

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 19/12/2002 waarbij het beleidsplan
(mobiliteitsplan-moederconvenant) werd goedgekeurd (definitief conform verklaard
dd17/10/2002 door AWV met ref. 16DBV-U-02-1765);
Gelet op de intentie van het college van burgemeester en schepenen om een
projectbijakte, zijnde module 6, bevorderen van de netheid op de gewestwegen en
hun vrijliggende fietspaden te ondertekenen;
Gelet op de koepelmodule 23032/KM/2 horende bij het moederconvenant van het
Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant wat integraal deel uit maakt van
deze gemeenteraadsbeslissing;
Gelet dat het college opteert voor het pakket van taken 1 t/m5 (zie koepelmodule);
Gelet dat het college module 6 wil toepassen op de N269 (Stationsstraat) van kmp 0
tot kmp 1,2 en de N255 (Edingsesteenweg en Ninoofsesteenweg) van kmp 3,3 tot
4,1, zijnde een totale lengte van 2.000 m
Overwegende dat de gemeente hiervoor een gewestbijdrage kan ontvangen van
1250€/km;
Gelet op de desbetreffende artikelen van de gemeentewet;
Gehoord het verslag van de voorzitter;

BESLUIT: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1:
De gemeenteraad neemt kennis van de mogelijkheid tot het afsluiten van een
module 6, takenpakket van taken 1 t/m 5, gekoppeld aan de lopende
moederconvenant, en dit zowel voor de inhoudelijke verplichtingen die de gemeente
hiermee op zich neemt als de fin. tegemoetkoming die zij vanwege het Vlaams
Gewest hiervoor ontvangt en de gestelde randvoorwaarden.
Artikel 2:
De gemeenteraad beslist in te gaan op de mogelijkheid tot afsluiten van module 6,
takenpakket 1 t/m 5, en meerbepaald voor de N269, van kmp 0 tot kmp 1,2 en de
N255 van kmp 3,3 tot kmp 4,1, zijnde een lengte van 2,00km.
Artikel 3:
De gemeenteraad belast het college met de concrete uitvoering van deze beslissing.

4. Uitbreiding polyvalente feestzaal Sint-Pieters-Kapelle (toog)
Goedkeuren van de voorwaarden en vaststellen van de wijze
van gunnen.
Raming : €50.000,00 (incl. BTW)
Wijze van gunnen : onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking
Gelet op de noodzaak om de toog in de polyvalente feestzaal te Sint-Pieters-Kapelle
te vernieuwen;
Gelet op de technische fiche die hierbij wordt voorzien;
Overwegende dat de nodige kredieten voor deze aankoop voorzien worden in de
buitengewone begroting onder artikel 762-1/744-51-2007;
Gelet op de wetgeving betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van
werken, leveringen en diensten;
Gehoord het verslag van Kris Poelaert, voorzitter;

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
Akkoord te gaan met uitbreiding van de toog in de polyvalente feestzaal te SintPieters-Kapelle, rekening houdend met de technische fiche waarvan sprake hiervoor
en die integraal deel uitmaakt van deze beslissing.
Artikel 2:
De financiering zal geschieden via een lening in de buitengewone begroting onder
artikel 010/961/51.
Artikel 3 :
Deze opdracht te gunnen via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Artikel 4 :
Deze beslissing is onderworpen aan §1 van artikel 252 van het Gemeentedecreet
van 15 juli 2005.

DIENST PERSONEEL
5. Ontslag uit de Gemeenschappelijke sociale dienst van de
RSZPPO en toetreding tot de vzw Gemeenschappelijke
Sociale Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen
Gelet op het Gemeentedecreet, inzonderheid op de artikelen 42 en 43;
Gelet op het koninklijk besluit van 25 mei 1972 tot oprichting van een
Gemeenschappelijke sociale dienst ten behoeve van het personeel van de
Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten, besluit gewijzigd door de Koninklijke
besluiten dd. 27.10.1978, 04.08.1986, 18.05.1987 en 23.10.1989;
Gelet op het koninklijk besluit van 10 november 1972 betreffende het reglement en
het programma van de voornoemde Gemeenschappelijke sociale dienst, besluit
gewijzigd door de Koninklijke besluiten dd. 27.10.1978 en 23.10.1989, inzonderheid
wat artikel 4 van vermeld besluit betreft;
Gelet op de oprichting van de vzw “Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale
Besturen in Vlaanderen” (afgekort GSD-V) dd. 26 januari 2009, waarvan de statuten
werden ingediend bij de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel en voor
publicatie werden bezorgd aan de diensten van het Belgisch Staatsblad;
Overwegende dat de institutionele situatie in België ondertussen grondig gewijzigd is
zodat een aanpassing aan de bevoegdheden uitgeoefend door de gewesten en
gemeenschappen noodzakelijk is;
Overwegende dat de personeelsmaterie van de lokale besturen (gemeenten,
OCMW’s en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden) behoort tot de
bevoegdheden van de gewesten;
Overwegende dat de activiteiten van een sociale dienst voor het personeel van de
lokale besturen een gemeenschapsmaterie is omdat het gaat om de zorg aan
personen;
Overwegende dat lokale besturen vragen dat het toepassingsgebied van de sociale
dienst wordt uitgebreid met het gemeentelijk onderwijzend personeel en de
uitvoerende lokale mandatarissen;
Overwegende dat de activiteiten van de bestaande gemeenschappelijke sociale
dienst zonder onderbreking moeten kunnen voortgezet worden;
Na hierover beraadslaagd te hebben,

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen

Artikel 1:
Het gemeentebestuur Herne neemt ontslag uit de Gemeenschappelijke Sociale
Dienst bij de RSZPPO opgericht bij koninklijk besluit van 25 mei 1972.
Dit ontslag zal ingaan op 31 december 2009.
Artikel 2:
Dit ontslag zal uiterlijk op 30 september 2009 per aangetekend schrijven betekend
worden aan de voorzitter van de RSZPPO en ook per gewoon schrijven aan de
voorzitter van de GSD-V, met toevoeging van een exemplaar van dit raadsbesluit.
Artikel 3:
Het gemeentebestuur Herne zal toetreden tot de vzw “Gemeenschappelijke Sociale
Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen” opgericht ten behoeve van de lokale
besturen, conform het sectoraal akkoord 2008-2013 van 19 november 2008.
Die toetreding zal ingaan op 1 januari 2010.
Artikel 4:
De vrijwillige toetreding waarover heden wordt beslist, houdt voor het aangesloten
bestuur de verplichting in te zullen voldoen aan de voorwaarden die aan de
aangesloten besturen worden opgelegd, en die zijn opgenomen in artikel 7 van de
statuten van de GSD-V, en dit vanaf 1 januari 2010 tot wanneer een eventueel
ontslag zou ingaan.

6. Aanpassing weddenschaal gemeentesecretaris per 1
januari 2009.
Goedkeuring
Gelet op artikel 105 van het gemeentedecreet;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 januari 2009 tot wijziging van
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;
Gelet op de terzake geldende bepalingen;
Gehoord het verslag van de gemeentesecretaris

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1:
Akkoord te gaan om de weddenschaal van de gemeentesecretaris per 1 januari 2009
aan te passen.

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

DIENST BURGERZAKEN
7. Genealogische opzoekingen
Vaststelling retributiereglement.
Goedkeuring
Gelet op het nieuwe gemeentedecreet, meer bepaald artikel 117;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Na beraadslaging;

BESLUIT: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1:
Vanaf heden wordt een gemeentelijke retributie gevestigd voor het opzoeken van
genealogische informatie.
Artikel 2:
De retributie is verschuldigd door de persoon die de genealogische opzoeking
aanvraagt.
Artikel 3:
De retributie wordt als volgt vastgesteld: € 25,00 per begonnen uur.
Artikel 4:
De retributie moet betaald worden op de ontvangerij.
Artikel 5:
Deze verordening wordt onverwijld aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.

DIENST JEUGD
8. Jeugdhuis
Aankoop stoelen en tafels
Goedkeuren van de voorwaarden en vaststellen van de wijze
van gunnen
Raming: € 2.200,00 (incl. BTW)
Gunning: onderhandse opdracht
Gelet op het feit dat voor het jeugdhuis 46 nieuwe stoelen en 10 nieuwe tafels dienen
te worden aangeschaft;
Gelet op de technische fiche die hierbij wordt voorzien;
Overwegende dat de nodige kredieten voor deze aankoop zullen voorzien worden in
de buitengewone begroting 2009 via budgetwijziging nr. 2;
Gelet op de wetgeving betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van
werken, leveringen en diensten;
Gehoord het verslag van Vandenneucker Lieven, Schepen voor Jeugd;

BESLUIT: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1:
Akkoord te gaan met de aankoop van 10 tafels en 46 stoelen voor het jeugdhuis,
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 na budgetwijziging nr. 2 in de
buitengewone begroting 2009.
Artikel 3:
Het bedrag dat hiervoor wordt voorzien, is € 2.200,00 (incl. BTW).
Artikel 4:
Deze opdracht wordt gegund na een onderhandse opdracht.
Artikel 5:
Deze beslissing zal voor passend gevolg worden overgemaakt aan de hogere
overheid.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING
9. Riobra
Jaarvergadering dd. 12 juni 2009.
Goedkeuring agenda
Aanduiding van een volmachtdrager en een plaatsvervanger.
Goedkeuring
Gelet op het feit dat de gemeente HERNE aangesloten is bij de opdrachthoudende
vereniging Riobra;
Gelet op de uitnodigingsbrief van 7 april 2009 van Riobra voor de algemene
vergadering van 12 juni 2009 met agenda;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Overwegende dat artikel 44, 3° alinea van het decre et van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking, bepaalt dat de benoemingsprocedure met de
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke
algemene vergadering;
Overwegende dat de gemeente recht heeft op maximum 2 afgevaardigden op de
algemene vergadering van Riobra en dat de volmacht het aantal aandelen moet
bepalen voor dewelke iedere lasthebber aan de stemming zal deelnemen;
Overwegende dat de gemeente op de algemene vergadering van Riobra beschikt
over 17.481 stemmen;
Gaat over, bij geheime en afzonderlijke stemmingen tot de aanduiding van de
volmachtdragers op de algemene vergadering van Riobra;

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1:
De punten vermeld op de agenda van de algemene vergadering van Riobra van 12
juni 2009 goed te keuren.
Artikel 2:
De heer Moonens Hugo en de heer Patrick Devos aan te duiden als volmachtdragers
van de gemeente op de algemene vergadering van Riobra die zal plaatsvinden op 12
juni 2009 waarbij de volmachtdragers eveneens plaatsvervanger van elkaar zijn.
Artikel 4:
Bovengenoemde volmachtdragers te mandateren om op de algemene vergadering
van Riobra van 12 juni 2009 te handelen en te beslissen conform de beslissing van
de gemeenteraad.

Artikel 5:
Het College van Burgemeester en Schepenen te belasten met de uitvoering van de
hierbij genomen beslissing en deze over te maken aan de toezichthoudende
overheid en er kennis van te geven aan Riobra, Diestsesteenweg 126 3210 Lubbeek,
t.a.v. de heer Paul Bouwens, gevolmachtigde.

10. Intergas
Jaarvergadering dd. 5 juni 2009.
Goedkeuring agenda
Aanduiding van een volmachtdrager en een plaatsvervanger.
Goedkeuring
Gelet op het feit dat de gemeente HERNE aangesloten is bij de opdrachthoudende
vereniging Intergas;
Gelet op de uitnodigingsbrief van 3 april 2009 van Intergas voor de jaarvergadering
van 5 juni 2009 met agenda, documentatie en toelichting;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Overwegende dat artikel 44, 3° alinea van het decre et van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking, bepaalt dat de benoemingsprocedure met de
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke
algemene vergadering;
Overwegende dat de gemeente recht heeft op maximum 2 afgevaardigden op de
algemene vergadering van Intergas en dat de volmacht het aantal aandelen moet
bepalen voor dewelke iedere lasthebber aan de stemming zal deelnemen;
Overwegende dat de gemeente op de jaarvergadering van Intergas beschikt over 10
stemmen;
Gaat over, bij geheime en afzonderlijke stemmingen tot de aanduiding van de
volmachtdragers op de algemene vergadering van Intergas;

Besluit: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1:
De punten vermeld op de agenda van de jaarvergadering van 5 juni 2009 goed te
keuren.
Artikel 2:
Mevrouw Devriese Marie-Louise en mevrouw Ricour Carina aan te duiden als
volmachtdragers van de gemeente op de jaarvergadering van Intergas die zal
plaatsvinden op 5 juni 2009 waarbij de volmachtdragers eveneens plaatsvervanger
van elkaar zijn.

Artikel 4:
Bovengenoemde volmachtdragers te mandateren om op de jaarvergadering van
Intergas van 5 juni 2009 te handelen en te beslissen conform de beslissing van de
gemeenteraad.
Artikel 5:
Het College van Burgemeester en Schepenen te belasten met de uitvoering van de
hierbij genomen beslissing en deze over te maken aan de toezichthoudende
overheid en er kennis van te geven aan Intergas, Diestsesteenweg 126 3210
Lubbeek, t.a.v. de heer Paul Bouwens, gevolmachtigde.

Aanvulling van de dagorde
*

Tarieven sporthal De Hernekouter scholen Herne versus
scholen niet-Herne
Goedkeuring

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 22 december 2008, waarbij de tarieven
van de sporthal De Hernekouter na de oprichting van het AGB werden herbevestigd;
Gelet op de mogelijkheid voor de sporthal om ook tijdens de schooluren de
binnenterreinen en lokalen te verhuren en op vraag van scholen om de sporthal te
mogen huren;
Gelet op de desbetreffende artikelen van de gemeentewet;
Gehoord het verslag van de voorzitter, Kris Poelaert;

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
De prijzen per uur voor de sporthal tijdens de schooluren en aan scholen worde, als
volgt vastgelegd :
- €5,00 per uur aan scholen van Herne
- €7,00 per uur aan niet-Hernse scholen
Artikel 2 :
Deze beslissing zal voor passend gevolg worden overgemaakt aan de gewestelijke
ontvanger, de rekendienst, het AGB en de toezichthoudende overheid.
Namens het College,
I.O. De gemeentesecretaris

De burgemeester-voorzitter

L. DENEYER

K. POELAERT

