PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE 1540 HERNE.

Gemeenteraadszitting van 27 mei 2009
Aanwezig:

POELAERT Kris,

burgemeester-voorzitter

BOMBAERT Marc, VANDENNEUCKER Lieven, DEVRIESE
Marie-Louise , DIERICKX Jean-Marie, RICOUR Carina,
schepenen;
COCHEZ Nestor, DEBLANDER Thierry, DE VOS Patrick,
VIERENDEELS Arlette, BERCKMANS Jeannine, SNOEKS
Lieven, THIEBAUT Hilde, DEGROOTE Kris, HEREMANS
Marleen, VANAUDENHOVE Marc,
gemeenteraadsleden;
DENEYER Luc
gemeentesecretaris
Na de opening van de zitting verontschuldigt de voorzitter gemeenteraadslid
Hugo Moonens.
Hierop vraagt de voorzitter de goedkeuring van het verslag van de vorige
gemeenteraadszitting. Dit wordt eenparig aanvaard.
De voorzitter vraagt om volgende punten aan de agenda toe te voegen :
* Gemeentelijke Basisschool Herfelingen
Vacantverklaringen
Goedkeuring
* Aanstellen van een ontwerper en een veiligheidscoördinator voor het opmaken van
het ontwerp volgens module 13 van het mobiliteitsconvenant ten behoeve van de
aanleg van fietspaden langsheen de N285 Steenweg Asse vanaf de
gemeentegrens met Kester tot de gemeentegrens met Edingen.
Goedkeuring
De gemeenteraad gaat eenparig akkoord.
Tevens vraagt de voorzitter om agendapunt nr.9 te verdagen naar een volgende
gemeenteraadszitting.
De gemeenteraad gaat eenparig akkoord.

DIENST FINANCIËN
1. Milieubelasting 2009
Aanpassing
Goedkeuring
De gemeenteraad,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald de artikelen 117 en 11;
Gelet op de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en invordering van
de provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd door de wet van 15 maart
1999 betreffende de beslechting van de fiscale geschillen;
De belasting wordt vastgelegd op :
- €80,00 per belastingsplichtig gezin, handelszaak, vereniging of rechtspersoon
- €40,00 :
- een eenpersoonsgezin d.i. een alleenstaande
- maar ook gezinnen :
bestaande uit één ouder EN
- zelfstandig wonend d.i. apart (zonder ouders, grootouders, partners
enz.) en
- met één of meerdere minderjarige kinderen (meerderjarigheid vanaf
18 jaar)
- Indien het gezin zowel meerderjarige als minderjarige kinderen telt
of uitsluitend meerderjarige kinderen, dan geldt het tarief van
80,00€. Het betreft hier wel meerderjarige kinderen die niet gehuwd
zijn of die niet samenwonen.
De vermindering van €40,00 kan worden toegestaan aan :
• Een alleenstaande ouder met een meerderjarig kind, studerend of gehandicapt
• Een gezin waarvan minstens één lid 66% gehandicapt is
De vermindering van €20,00 kan worden toegestaan aan:
• Een alleenstaande die minstens 66% gehandicapt is
De verminderingen kunnen worden toegestaan mits voorlegging van een
bewijskrachtig document (in geval van handicap dient dit document afkomstig te zijn
van de FOD Sociale Zaken)
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op de desbetreffende bepalingen van de gemeentewet;
Gehoord het verslag van de voorzitter;

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
Voor het dienstjaar 2009 wordt de milieubelasting goedgekeurd.

Artikel 2 :
De belasting is eveneens verschuldigd door ieder persoon of hoofdelijk door de leden
van elke vereniging die op 1 januari van het belastingsjaar een zelfstandig of vrij
beroep uitoefenen of door ieder natuurlijk en rechtspersoon die op dezelfde datum
als hoofd- en/of bijkomende activiteit een commerciële, industriële, landbouw- of
dienstverlenende activiteit uitoefent op het grondgebied van de gemeente, op een
adres gelegen langs de omloop die door de ophaaldienst gevolgd wordt. Indien het
gezin van de belastingsplichtige op hetzelfde adres is gehuisvest, is de belasting
evenwel eenmaal verschuldigd.
De gemeenteraadsbeslissing dd. 23.12.1996 houdende goedkeuring van het
reglement op de milieubelasting te vervolledigen als volgt : “De belasting is hoofdelijk
verschuldigd door de leden van ieder gezin als zodanig ingeschreven in de
bevolkingsregisters of in het vreemdelingenregister en werkelijk in de gemeente
verblijvend op 1 januari van het belastingsjaar of geteld als hebbende een tweede
verblijf voor ditzelfde jaar, op een adres gelegen langs de omloop die door de
ophaaldienst gevolgd wordt”.
Artikel 3 :
De belasting wordt vastgelegd op :
- €80,00 per belastingsplichtig gezin, handelszaak, vereniging of rechtspersoon
- €40,00 :
- een éénpersoongezin d.i. een alleenstaande
- maar ook gezinnen :
bestaande uit één ouder EN
- zelfstandig wonend d.i. apart (zonder ouders, grootouders, partners
enz.) en
- met één of meerdere minderjarige kinderen (meerderjarigheid vanaf
18 jaar)
- Indien het gezin zowel meerderjarige als minderjarige kinderen telt
of uitsluitend meerderjarige kinderen, dan geldt het tarief van 80€.
Het betreft hier wel meerderjarige kinderen die niet gehuwd zijn of
die niet samenwonen.
De vermindering van €40,00 kan worden toegestaan aan :
• Een alleenstaande ouder met een meerderjarig kind, studerend of gehandicapt
• Een gezin waarvan minstens één lid 66% gehandicapt is
De vermindering van €20,00 kan worden toegestaan aan:
• Een alleenstaande die minstens 66% gehandicapt is
De verminderingen kunnen worden toegestaan mits voorlegging van een
bewijskrachtig document (in geval van handicap dient dit document afkomstig te zijn
van de FOD Sociale Zaken).
Artikel 4 :
De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig de regelen betreffende de
invordering inzake rijksbelastingen op de inkomsten.
Artikel 5 :
De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld wordt door
het College van Burgemeester en Schepenen en uitvoerbaar verklaard door de
provinciegouverneur.

Artikel 6 :
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de toezending van het
aanslagbiljet.
Artikel 7 :
De belastingsplichtige kan bezwaar indienen bij het College van Burgemeester en
Schepenen. De bezwaren moeten schriftelijk worden gedaan, met redenen omkleed
zijn en overhandigd of per post verzonden worden binnen 6 maanden na de afgifte
van het aanslagbiljet. Wanneer het bezwaar het herstel beoogt van een materiële
vergissing of stoffelijke misslag, kan nochtans geldig worden ingediend zolang de
gouverneur de dienstjaarrekening van het jaar van de belasting niet heeft
goedgekeurd.
Het indienen van het bezwaar ontslaat de belastingsplichtige niet van de verplichting
de belasting binnen de gestelde termijn te betalen.
Artikel 8 :
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van de wet van 24.12.1996, zijn de
bepalingen van titel VII (Vestiging en invordering van de belastingen), hoofdstukken
1 (algemene bepalingen), 3 (onderzoek en controle), 4 (bewijsmiddelen van de
administratie), 7 tot 10 (rechtsmiddelen, invordering van de belasting waaronder
nalatigheids- en moratoriumintresten; rechten en voorrechten van de schatkist;
strafbepalingen) van het W.I.B. (betreft o.m. de verjaring en de vervolgingen) van
toepassing voor zover zij met name niet de belastingen op de inkomsten betreffen.
Artikel 9 :
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

2. Rekendienst en ontvangerij
Aankoop nieuw informaticasysteem
Goedkeuren van de voorwaarden en vaststellen van de wijze
van gunnen
Raming : € 25.373,00 (incl. BTW)
Gunning : Onderhandse opdracht
Gelet op het feit dat de rekendienst en ontvangerij decretaal verplicht zullen worden
om in te stappen in een nieuw gemoderniseerd boekhoudsysteem;
Gelet op het feit dat hiervoor een aantal investeringen dienen gedaan te worden op
het niveau van de software;
Gelet op de technische fiche die hierbij wordt voorzien;
Overwegende dat de nodige kredieten voor deze aankoop voorzien zijn in de
buitengewone begroting 2009;
Gelet op de wetgeving betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van
werken, leveringen en diensten;

Gehoord het verslag van de gemeentesecretaris;

BESLUIT: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
Akkoord te gaan met de aankoop van 1 server; 2 werkstations en 1 pakket
toepassingssoftware foxtrot, 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 2009
onder artikel 104/742-53.
Artikel 3 :
Het bedrag dat hiervoor voorzien wordt, is €25.373,00 (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.

3. Belastingsreglement verschillende wijzen van lijkbezorging
van niet-inwoners
Retributiereglement grafconcessies gemeentelijke
begraafplaatsen – Aanpassing
Goedkeuring
Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald artikel 117;
Gelet op artikel 8 van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en lijkbezorging,
zoals gewijzigd bij wet van 20 september 1998;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 22 december 2008, waarbij het
retributiereglement grafconcessies gemeentelijke begraafplaatsen + begraving nietinwoners werd goedgekeurd;
Gelet op het schrijven van het Vlaams Ministerie van Bestuurszaken betreffende het
hiervoor vermelde retributiereglement;
Gelet op de financiële toekomst van de gemeente;

Na beraadslaging;

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
Onverminderd artikel 9, 1e lid, van de wet van 20 juli 1971, wordt het tarief voor de
grafconcessies, ongeacht of het om een oorspronkelijke concessie dan wel om een
hernieuwing gaat, vastgesteld als volgt :
* Begraven in gewone grond :
gratis voor alle inwoners van Herne
€75,00 voor niet-inwoners
* Concessie zonder kelder :
Gekochte grond zonder kelder voor 1 of 2 personen : €620,00
* Concessie, gekochte grond met kelder :
Herfelingen, Sint-Pieters-Kapelle en Kokejane : €620,00
-

Herne, Kartuizerstraat :
* kelder voor 1 persoon : €300,00
* kelder voor 2 personen : €570,00
* kelder voor 3 personen : €870,00

* Voor de bijzetting van de urne in een nis van het columbarium : €620,00
* Uitstrooiing as op strooiweide : gratis
Verkoop herinneringsmodule aan strooiweide : €160,00
* Begraven urne :
* in gewone grond : gratis voor inwoners van Herne
* in gewone grond : €75,00 voor niet-inwoners van Herne (belasting)
* in urnekelder : €910,00 (retributie)
Artikel 2 :
De te kwijten som moet betaald worden aan de gewestelijke ontvanger of aan zijn
afgevaardigde op basis van een invorderingsstaat.
Artikel 3 :
Afschrift van dit besluit zal aan de gouverneur overgemaakt worden.

4. Dienstjaarrekening 2007 – Definitieve vaststelling
Kennisgeving
Aan alle gemeenteraadsleden werd een afschrift overgemaakt van de beslissing van
de provinciegouverneur betreffende de definitieve vaststelling van de
dienstjaarrekening 2007.
De balans en de resultatenrekening 2007 werden door de toezichthoudende
overheid goedgekeurd.

DIENST GRONDGEBIEDSZAKEN

5. Politieverordening
Arcering van parkeerstrook ter hoogte van garage
Duyck, Steenweg Asse
Goedkeuring
Gelet op het gunstig advies van de Politie;
Gelet op de decreten van 1789 en 1790 betreffende de municipaliteiten en de
rechterlijke inrichting;
Gelet op het K.B. van 16/03/1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie
op het wegverkeer;
Gelet op het K.B. van 01/12/1975 houdende algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer;
Gelet op de mobiliteitsbrief MOB/2007/01 van de Vlaamse Overheid, dienst mobiliteit;
Gelet op de desbetreffende artikelen van de gemeentewet;
Gelet op de bestaande parkeerstrook zich bevindend voor de woning gelegen te
1540 Herfelingen, Steenweg op Asse 221;
Gelet dat indien zich voertuigen bevinden op de hiervoor vermelde parkeerstrook de
zichtbaarheid voor het verkeer komende uit de Sint-Niklaasstraat ernstig beperkt
wordt;
Gelet dat, met het oog op de veiligheid, de maatregel voor het verkeer moeten
genomen worden, vervat in de artikel 1;
Gelet dat de Steenweg op Asse een gewestweg is en bijgevolg dit aanvullend
reglement pas in werking kan treden na de goedkeuring door de Vlaamse Minister
van Openbare Werken;

Op voorstel van het College van Burgemeester en schepenen,

BESLUIT: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
Het arceren van de parkeerstrook langsheen de Steenweg op Asse, ter hoogte van
de woning met nummer 221 overeenkomstig het bijgevoegde plan.
Artikel 2
De inbreuken op de beschikkingen van deze verordeningen zullen worden gestraft
met politiestraffen, voor zover door wetten, algemene of provinciale verordeningen
die op het stuk zouden bestaan, geen andere straffen voorzien.
Artikel 3
Een afschrift van onderhavige beslissing zal overgemaakt worden aan de Vlaamse
overheid, afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, aan de heer Gouverneur
van de provincie Vlaams-Brabant, aan de griffie van de rechtbank van Eerste Aanleg
en aan het Vredegerecht van Herne. Gelet het een gewestweg betreft dient de
Vlaamse overheid afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid dit aanvullend
reglement door de Vlaamse Minister van Openbare Werken te laten goedkeuren.

6. Politieverordening
Aanpassen wegmarkering Langestraat
Goedkeuring
Gelet op het gunstig advies van de Politie;
Gelet op de decreten van 1789 en 1790 betreffende de municipaliteiten en de
rechterlijke inrichting;
Gelet op het K.B. van 16/03/1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie
op het wegverkeer;
Gelet op het K.B. van 01/12/1975 houdende algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer;
Gelet op de mobiliteitsbrief MOB/2007/01 van de Vlaamse Overheid, dienst mobiliteit;
Gelet op de desbetreffende artikelen van de gemeentewet;
Gelet dat op de N272 Langestraat ter hoogte van het kruispunt met de
Raseveldstraat in de as van de rijbaan een stippellijn is aangebracht waardoor
voertuigen op de N272 Langestraat inhaalbewegingen kunnen uitvoeren ter hoogte
van het voornoemde kruispunt;

Gelet dat dit gevaarlijke situaties schept voor het verkeer komende uit de
Raseveldstraat;
Gelet dat, met het oog op de veiligheid, de maatregel voor het verkeer moeten
genomen worden, vervat in de artikel 1.
Gelet op het gunstig advies dd. 17 februari 2009 van het Agentschap Wegen en
Verkeer;
Gelet dat de N272 Langestraat een gewestweg is en bijgevolg dit aanvullend
reglement pas in werking kan treden na de goedkeuring door de Vlaamse Minister
van Openbare Werken;
Op voorstel van het College van Burgemeester en schepenen.

Besluit: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
Het aanbrengen van een ononderbroken aslijn op de N272 Langestraat in de
omgeving van het kruispunt met de Raseveldstraat met uitzondering van het
eigenlijke kruispunt teneinde alsnog afslagmanoeuvres toe te laten.
Artikel 2
De inbreuken op de beschikkingen van deze verordeningen zullen worden gestraft
met politiestraffen, voor zover door wetten, algemene of provinciale verordeningen
die op het stuk zouden bestaan, geen andere straffen voorzien.
Artikel 3

Een afschrift van onderhavige beslissing zal overgemaakt worden aan de Vlaamse
overheid, afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, aan de heer Gouverneur
van de provincie Vlaams-Brabant, aan de griffie van de rechtbank van Eerste Aanleg,
aan het Vredegerecht van Herne en aan de aanpalende gemeente Gooik. Gelet het
een gewestweg betreft dient de Vlaamse overheid afdeling Beleid Mobiliteit en
Verkeersveiligheid dit aanvullend reglement door de Vlaamse Minister van Openbare
Werken te laten goedkeuren.

7. Politieverordening
Uitbreiden van de bebouwde kom in de Imbeekstraat en de
Dronkaertstraat
Goedkeuring
Gelet op het gunstig advies van de Politie;
Gelet op de decreten van 1789 en 1790 betreffende de municipaliteiten en de
rechterlijke inrichting;
Gelet op het K.B. van 16/03/1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie
op het wegverkeer;
Gelet op het K.B. van 01/12/1975 houdende algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer;
Gelet op de mobiliteitsbrief MOB/2007/01 van de Vlaamse Overheid, dienst mobiliteit;
Gelet op de desbetreffende artikelen van de gemeentewet;
Gelet dat de bestaande bebouwde kom slechts van toepassing is in de Imbeekstraat
vanaf het kruispunt met de Scherpstraat tot aan de woning met nummer 7;
Gelet dat de volledige Dronkaertstraat en de Imbeekstraat tot aan de woning met
nummer 63 een hoge graad van bebouwing hebben;
Gelet dat binnen deze bebouwde zones, met het oog op de veiligheid, maatregelen
voor het verkeer moeten genomen worden, vervat in de artikels 1 en 2.
Op voorstel van het College van Burgemeester en schepenen,

Besluit: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
Uitbreiden van de bebouwde kom in de Imbeekstraat vanaf de woning met nummer 7
tot voorbij de woning met nummer 63 evenals in de volledige Dronkaertstraat. Deze
zone zal worden afgebakend met de nodige borden F1 en F3.
Artikel 2
De inbreuken op de beschikkingen van deze verordeningen zullen worden gestraft
met politiestraffen, voor zover door wetten, algemene of provinciale verordeningen
die op het stuk zouden bestaan, geen andere straffen voorzien.

Artikel 3
Een afschrift van onderhavige beslissing zal overgemaakt worden aan de Vlaamse
overheid, afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, aan de heer Gouverneur
van de provincie Vlaams-Brabant, aan de griffie van de rechtbank van Eerste Aanleg
en aan het Vredegerecht van Herne.

DIENST PERSONEEL
8. Rechtspositieregeling gemeentepersoneel – gedeeltelijke
schorsing
Kennisgeving
De voorzitter deelt mee dat de provinciegouverneur de beslissing dd. 22 december
2008 betreffende de goedkeuring van de rechtspositieregeling gedeeltelijk heeft
geschorst.
De beslissing lag ter inzage van de gemeenteraadsleden.

DIENST JEUGD
9. Gebruikersreglement jeugdhuis
Aanpassing
Goedkeuring
Dit agendapunt wordt verdaagd naar een volgende raadszitting.

10.
Verantwoordingsnota 2008
Kennisgeving
Overwegende dat door het decreet van 14/02/2003 houdende de ondersteuning en
de stimulering van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugden jeugdwerkbeleid, gewijzigd bij de decreten van 23/12/2005 en 15/12/2006;
Gelet op de verantwoordingsnota 2008, zoals opgesteld door de jeugddienst;
Gelet op het gunstig advies van de jeugdraad van Herne;
Gehoord het verslag van de Schepen voor Jeugd, Lieven Vandenneucker;

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen

Artikel 1 :
De verantwoordingsnota 2008 wordt goedgekeurd.
Artikel 2 :
Deze beslissing zal samen met de goedgekeurde verantwoordingsnota 2007 en het
advies van de jeugdraad overgemaakt aan het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap, afdeling Jeugd en Sport, Markiesstraat 1 te 1000 Herne.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING
11.
Havi-gis
Jaarvergadering van 29 juni 2009.
Goedkeuring van de agenda
Aanduiding van een effectief en plaatsvervangend mandataris.
Goedkeuring
De gemeenteraad,
Gelet op het gemeentedecreet;
Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging
Havi-gis, gevestigd Noordkustlaan 10 te 1702 Dilbeek (Groot-Bijgaarden);
Overwegende dat in toepassing van het decreet van 6 juli 2001, houdende de
intergemeentelijke samenwerking, artikel 44 de toepassing bepaalt van de jaarlijkse
aanstellingsprocedure van vertegenwoordigers van de algemene vergadering;
Gelet op de agenda van de jaarvergadering van Havi-Gis die zal gehouden worden
op 29 juni 2009:
- Notulen jaarvergadering van 16 juni 2008
- Verslag van het College van Vereffenaars
- Rondvraag;
Overwegende dat volgende kandidaten worden voorgedragen:
- De Vos Patrick
- Bombaert Marc

BESLUIT: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1:
De punten vermeld op de agenda van de jaarvergadering van Havi-Gis van 29 juni
2009 worden goedgekeurd.

Artikel 2:
Aan Patrick Devos wordt volmacht verleend om de gemeente te vertegenwoordigen
op de jaarvergadering van 29 juni 2009 en als zijn plaatsvervanger wordt aangeduid
Bombaert Marc
Artikel 3:
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de jaarvergadering
dient zijn stemgedrag af te stemmen overeenkomstig het artikel 1 van dit besluit.
Artikel 4 :
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Havi-gis, Pastoor Cooremansstraat 3
te 1702 Dilbeek.
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 Havigis.

12.
Intercommunale Haviland
Statutaire buitengewone algemene vergadering dd. 25 juni
2009
Goedkeuring agenda en statutenwijziging
Aanduiding van een volmachtdrager en een plaatsvervanger.
Goedkeuring
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid de artikelen 117 en 119;
Overwegend dat de gemeente 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 economische expansie
van het arrondissement Halle-Vilvoorde, een dienstverlenende vereniging is die
wordt beheerst door het decreet van 6 juli 2001 (het Decreet) houdende de
intergemeentelijke samenwerking;
Gelet inzonderheid op de bepalingen van artikel 44 van het Decreet;
Gelet op 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;
Gelet op de agenda van de gewone algemene vergadering van Haviland
Intercommunale die zal gehouden worden op 26 juni 2007 en volgende
agendapunten omvat :

1. notulen van de buitengewone algemene vergadering van 17 december 2008
: goedkeuring
2. verslag der activiteiten van het afgelopen boekjaar 2008;
3. jaarrekening 2008 met balans, resultatenrekening, sociale balans per
31.12.2008 het voorstel van bestemming van het resultaat en toelichting :
goedkeuring (art.44);
4. verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het 43ste
maatschappelijke dienstjaar : goedkeuring (art.40)
5. bestuur : kwijting aan bestuurders, commissaris (art.40)
6. vaststelling resultaatsbestemming (art.44)
7. vaststelling bijdrage vanwege de houders van A- en B-aandelen in de
werkingskosten (art.15);
8. aanpassing presentiegelden in Haviland : goedkeuring
9. Statutenwijziging goedkeuring
10. Verlenen volmacht aan notaris Frederika Lens om over te gaan tot de
coördinatie van de statuten
11. Partcipatie van Haviland in nv Bilton en kapitaalsverhoging door inbreng in
natura van Haviland in nv Bilton : goedkeuring
12. varia
Gelet op het voorstel van de raad van bestuur van Haviland Intercommunale;
Na beraadslaging en stemming.

Besluit : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
De agendapunten van de gewone algemene vergadering van Haviland
intercommunale op 25 juni 2009 goed te keuren.
Artikel 2 :
Mevrouw Vierendeels Arlette, Broekstraat 1 te 1540 Herne volmacht te verlenen de
gemeente te vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering van Haviland
Intercommunale van 25 juni 2009.
Artikel 3 :
Mijnheer Vanaudenhove Marc, Steenweg Asse 47 te 1540 Herne als
plaatsvervangend vertegenwoordiger en gemandateerde aan te duiden.
Artikel 4 :
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit
besluit.

13.
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening
Statutaire algemene vergadering 5 juni 2009
Goedkeuring van de agenda
Aanduiding van een volmachtdrager en een plaatsvervanger.
Goedkeuring
De gemeenteraad,
Gelet op het gemeentedecreet;
Overwegende dat de gemeente lid is van de Vlaamse Maatschappij voor
Watervoorziening;
Overwegende dat overeenkomstig artikel 1763 van de statuten van de VMW elke
vennoot zich mag laten vertegenwoordigen op de algemene vergaderingen en
buitengewone algemene vergaderingen door twee afgevaardigden, van wie er een
stemgerechtigd is;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 24 januari 2007 waarbij De Vos Patrick en
Heremans Marleen werden aangeduid voor het bijwonen van de algemene
vergaderingen en buitengewone algemene vergaderingen van de VMW;
Gelet op de uitnodigingsbrief van 5 mei 2009 van de VMW met documentatie en
agenda;

BESLUIT: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1:
De punten vermeld op de agenda van de statutaire algemene vergadering van 5
juni 2009 van de VMW, inclusief de jaarrrekening 2008, worden goedgekeurd.
Artikel 2:
De heer Patrick De Vos en mevrouw Marleen Heremans worden aangeduid voor het
bijwonen van de statutaire algemene vergadering van de VMW van 5 juni 2009.
Artikel 3:
Bovengenoemde volmachtdragers worden gemandateerd om op de statutaire
algemene vergadering van 5 juni 2009 van de VMW hun stemgedrag af te stemmen
overeenkomstig artikel 1 van dit besluit.
Artikel 4 :
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de VMW, Belliardstraat 73 te 1040
Brussel.
Artikel 5:
Van dit besluit zal kennis worden gegeven aan de gouverneur van de provincie
Vlaams-Brabant.

14.
Creadiv
Jaarvergadering van 5 juni 2009
Goedkeuring agenda
Aanduiding van een volmachtdrager en een plaatsvervanger
Goedkeuring
De gemeenteraad,
Gelet op het gemeentedecreet;
Overwegende dat de gemeente lid is van Creadiv;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 24 januari 2007 waarbij Bombaert Marc
en Snoeks Lieven werden aangeduid voor het bijwonen van de jaarvergaderingen;
Gelet op de uitnodigingsbrief van Creadiv voor de jaarvergadering van 5 juni 2009 en
de agenda;

BESLUIT: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1:
De punten vermeld op de agenda van de jaarvergadering van 5 juni 2009 van de
Creadiv worden goedgekeurd.
Artikel 2:
De heer Bombaert Marc en de heer Snoeks Lieven worden aangeduid voor als
respectievelijk effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente op
de jaarvergadering van nv Creadiv van 5 juni 2009.
Artikel 3:
Bovengenoemde volmachtdragers worden gemandateerd om op de jaarvergadering
van 5 juni 2009 van Creadiv hun stemgedrag af te stemmen overeenkomstig artikel 1
van dit besluit.
Artikel 4 :
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de Creadiv, Diestsesteenweg 126 te
3210 Lubbeek.
Artikel 5:
Van dit besluit zal kennis worden gegeven aan de gouverneur van de provincie
Vlaams-Brabant.

VARIA
15.
Brandweervoorpost Tollembeek
Kennisgeving stand van zaken
De voorzitter geeft ter zitting een uitgebreide toelichting betreffende de stand van
zaken rond de oprichting van een Brandweervoorpost in Tollembeek.

16.
Vaststelling van de verkoopprijs fluo-vestjes voor
kinderen
Goedkeuring
Gelet op het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen om voor
kinderen een fluo-vestjes te koop aan te bieden op het gemeentehuis;
Gelet op het voorstel van het Schepencollege om de verkoopprijs vast te stellen op
€2,50;
Gelet op de desbetreffende artikelen van de gemeentewet;
Gehoord het verslag van de burgemeester, Kris Poelaert;

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
De verkoopprijs van de fluo-vestjes voor kinderen vast te stellen op €2,50;
Artikel 2 :
Deze beslissing zal voor passend gevolg worden overgemaakt aan de gewestelijke
ontvanger en aan de hogere overheid.

17.
Kinderdagverblijf Zonnetje Herne
Dienst Landelijke Kinderopvang
Toekenning van een subsidie
Goedkeuring
Gelet op het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen om aan het
kinderdagverblijf Zonnetje Herne een subsidie van €1.500,00 per jaar toe te kennen;
Gelet op het voorstel om aan de Dienst Landelijke Kinderopvang een subsidie van
€150,00 per onthaalouder per jaar toe te kennen;
Gelet op de desbetreffende artikelen van de gemeentewet;

Gehoord het verslag van de burgemeester, Kris Poelaert;

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
Aan het Kinderdagverblijf Zonnetje Herne een jaarlijkse subsidie van €1500,00 toe
te kennen.
Artikel 2 :
Aan de dienst Landelijke Kinderopvang een subsidie van €150,00 per onthaalouder
per jaar toe te kennen.
Artikel 3 :
Deze beslissing zal voor passend gevolg worden overgemaakt aan de gewestelijke
ontvanger.
Artikel 4 :
Deze beslissing zal onverwijld worden overgemaakt aan de toezichthoudende
overheid.

18.
50 jaar Bloegevers Herne 2008 – Uitzonderlijke
jubileumtoelage
Goedkeuring
Gelet op de vraag van de Bond der Vrijwillige Bloedgevers van het Rode Kruis Herne
tot het verkrijgen van een subsidie ter gelegenheid van hun 50-jarig bestaan;
Gelet op het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen om de
subsidie vast te stellen op €500,00;
Gelet op de desbetreffende artikelen van de gemeentewet;
Gehoord het verslag van de burgemeester, Kris Poelaert;

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
Aan de Bond der Vrijwillige Bloedgevers van het Rode Kruis Herne een subsidie toe
te kennen van €500,00 ter gelegenheid van hun 50-jarig bestaan.
Artikel 3 :
Deze beslissing zal voor passend gevolg worden overgemaakt aan de gewestelijke
ontvanger.

Artikel 4 :
Deze beslissing zal onverwijld worden overgemaakt aan de toezichthoudende
overheid.

19.
Wijze van kennisgeving in kader van gemeentelijke
administratieve geldboetes
De gemeenteraad,
Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 182;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 119bis §2 zesde lid;
Gelet op de brief van 29 april 2009 van de provinciaal sanctionerend ambtenaren
betreffende de bevoegdheid om kennisgevingen te doen in het kader van de
gemeentelijke administratieve sancties;
Overwegende dat gezien het feit dat de sanctie wordt opgelegd door een provinciaal
sanctionerend ambtenaar, het niet werkbaar is dat de kennisgeving van deze sanctie
zou moeten ondertekend worden door de burgemeester en de gemeentesecretaris;
Overwegende dat deze opdracht tot ondertekening kan gedelegeerd worden aan de
provinciaal sanctionerend ambtenaren;

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
Alle kennisgevingen in verband met de gemeentelijke administratieve sancties, van
de opstart van de procedure tot en met de mededeling van de beslissing, gebeuren
door Johan Guillemyn of Greet Van Eygen, provinciale sanctionerende ambtenaren.
Artikel 2 :
Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan de gouverneur van de provincie
Vlaams-Brabant, aan de juridische dienst van de provincie Vlaams-Brabant, aan de
voorzitter van het politiecollege en aan de procureur des Konings.

AANVULLING VAN DE DAGORDE
* Gemeentelijke Basisschool Herfelingen
Vacantverklaring
Goedkeuring
Gelet op de Nieuwe Grondwet, inzonderheid art. 145;
Gelet op het decreet van 27 maart 1991, houdende vaststelling van de rechtspositie
van sommige personeelsleden in het gesubsidieerd onderwijs;
Gelet op het Onderwijsdecreet XV, betreffende de maatregelen van de rechtspositie
onderwijspersoneel, waarbij vacantverklaringen van wervingsambten in het
basisonderwijs moeten worden meegedeeld tussen 15 april 2006 en 15 mei 2006;
Gelet op de omzendbrief 13CC/VB/ML, laatst gewijzigd op 29 juni 2005, betreffende
de procedure voor vaste benoeming, de voorwaarden en de mededeling aan het
Departement Onderwijs;
Overwegende dat op basis van de personeelstoestand op 15 april 2009, volgend
betrekkingen vacant worden verklaard :
Gemeentelijke Basisschool Herfelingen :

Ond
24/24

Kl
11/24

LO
15/24

Ambt + lestijden
Leermeesters
RKG
NCZ
Adm
8/24
4/24
11/36
Hokt

ICT
2/36
Hokt

Zorg
Op
15/09

KVZ
0/32

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
De hierboven vermelde vacantverklaringen voor vaste benoemingen in een
wervingsambt worden goedgekeurd.
Artikel 2 :
Deze beslissing zal voor passend gevolg worden overgemaakt aan de Gemeentelijke
Basisschool Herfelingen.

* Aanstellen van een ontwerper en een veiligheidscoördinator voor

het opmaken van het ontwerp volgens module 13 van het
mobiliteitsconvenant ten behoeve van de aanleg van fietspaden
langsheen de N285 Steenweg Asse vanaf de gemeentegrens met
Kester tot de gemeentegrens met Edingen.
Goedkeuring
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet dat op slechte toestand van het fietspad langsheen de gewestweg N285
Steenweg op
Asse;
Gelet dat een lokale overheid en de Vlaamse Gemeenschap, mobiel vlaanderen, via
een module 13 er zich toe kunnen verbinden om langsheen gewestwegen fietspaden
aan te leggen en/of te verbeteren om volgende aspecten te verhogen:
•
•
•

de veiligheid en het comfort van elke weggebruiker die het fietspad mag
gebruiken;
de bereikbaarheid met de fiets;
het aandeel van het fietsverkeer in de multimodale verkeersstromen.

Gelet de lokale overheid dient te zorgen voor het ontwerp en de aanleg en/of de
verbetering van de fietspaden vermeld in art. 2, §1 van de module 13.
Gelet dat het gewest 100% betaalt van de reële kostprijs van nieuwe fietspaden
langs gewestwegen als het een schakel van het bovenlokaal, functioneel
fietsroutenetwerk betreft.
Gelet dat het gewest 80% betaalt van de reële kostprijs van nieuwe fietspaden langs
gewestwegen als het geen schakel van het bovenlokaal, functioneel
fietsroutenetwerk is.
Gelet dat voor de opmaak van het ontwerp de aanstelling van een studiebureau
noodzakelijk is.
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 met betrekking tot het aanstellen van een ontwerper en een
veiligheidscoördinator voor bovenvermelde werken wordt goedgekeurd.
Artikel 2 :
Machtiging te verlenen aan het College van Burgemeester en Schepenen om de
opdracht te gunnen via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Artikel 3 :
Deze beslissing zal ter kennisgeving worden overgemaakt aan de toezichthoudende
overheid.

Namens de Gemeenteraad,
I.O. De gemeentesecretaris

De burgemeester-voorzitter

L. DENEYER

K. POELAERT

