PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE 1540 HERNE

Zitting van 28 oktober 2009
Aanwezig : MM.

POELAERT Kris,
burgemeester-voorzitter
VANDENNEUCKER Lieven, DEVRIESE Marie-Louise,
DIERICKX Jean-Marie, RICOUR Carina,
schepenen;
DEBLANDER Thierry, DE VOS Patrick,
MOONENS Hugo, THIEBAUT Hilde, VIERENDEELS Arlette,
BERCKMANS Jeannine, SNOEKS Lieven, DEGROOTE Kris,
HEREMANS Marleen, VANAUDENHOVE Marc,
gemeenteraadsleden;
DENEYER Luc
gemeentesecretaris

Na de opening van de gemeenteraad verontschuldigt de voorzitter schepen Marc
Bombaert en gemeenteraadslid Nestor Cochez.
Gemeenteraadslid Hilde Thiebaut vervoegt de vergadering bij het laatste agendapunt.
Het verslag van de vorige zitting wordt eenparig goedgekeurd.
Nadien vraagt de voorzitter de goedkeuring om volgend punt aan de agenda toe te voegen
:
* Bijkomende agendapunten VLD-fractie :
* Participatie van de burger in het bestuur
* Vaste vergaderdata voor de gemeenteraad
* Toestand van het gewestelijk wegennet op het grondgebied van
Herne
* Budgetcontrole 2009 en 2010

De gemeenteraad gaat eenparig akkoord.

FINANCIËLE DIENST
1. Rekendienst
Budgetwijziging nr.3 – Gewone dienst – Dienstjaar 2009.
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 -48.786,86
0,0
0,00
-48.786,86
2008
__________________________________________________________________________________
Alg. resultaat begrotings- 3.049.674,05
0,00
0,00
3.049.674,05
rekening 2008
__________________________________________________________________________________
Begrotingswijziging 2009
Ontvangsten van het eigen
dienstjaar

6.584.037,00

Uitgaven van het eigen
dienstjaar

6.757.714,00

0,00
136.587,00

Ontvangsten vorige jaren
Uitgaven vorige jaren

83.164,00

0,00

6.667.201,00

40.850,00

3.357,00

6.795.207,00

0,00
14.101,00

0,00
0,00

0,00
150.688,00

Ontvangsten overboekingen
0,00
0,00
0,00
0,00
Uitgaven overboekingen
73.459,00
12.912,00
0,00
86.371,00
__________________________________________________________________________________
Geraamd resultaat van de
begroting 2009
-383.723,00
15.301,00
-3.357,00
-365.065,00
__________________________________________________________________________________
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2009
2.684.609,05

2. Rekendienst
Budgetwijziging nr.4 – Buitengewone dienst – Dienstjaar 2009.
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 -339.829,75
0,0
0,00
-339.829,75
2008
__________________________________________________________________________________
Alg. resultaat begrotings- 920.562,98
0,00
0,00
920.562,98
rekening 2008
__________________________________________________________________________________
Begrotingswijziging 2009
Ontvangsten van het eigen
dienstjaar

3.413.362,00

4.276,00

0,00

3.417.638,00

Uitgaven van het eigen
dienstjaar

4.349.140,00

245.745,00

0,00

4.594.885,00

500.000,00
83.419,00

27.000,00
27.000,00

0,00
0,00

527.000,00
110.419,00

Ontvangsten vorige jaren
Uitgaven vorige jaren

Ontvangsten overboekingen
60.959,00
12.912,00
0,00
73.871,00
Uitgaven overboekingen
0,00
0,00
0,00
0,00
__________________________________________________________________________________
Geraamd resultaat van de
begroting 2009
-458.238,00
-228.557,00
0,00
-686.795,00
__________________________________________________________________________________
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2009
233.767,98

3. Gemeentelijke Holding
Intekening kapitaalsverhoging
Machtiging aan het College van Burgemeester en Schepenen
Gelet op het bericht van 1 oktober 2009 waarbij Gemeentelijke Holding NV de gemeente
informeert omtrent de inschrijvingstermijn en – voorwaarden van de uitgifte met
voorkeurrecht van aandelen in de Gemeentelijke Holding;
Na beraadslaging;

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen

- De gemeenteraad beslist dat de gemeente intekent op de kapitaalsverhoging bij wege
van inbreng in geld voor een totaal bedrag van
– eerste ronde : €114.278,40
- tweede ronde : €114.278,40
- Totaal : €228.556,80
tegen een uitgifteprijs per aandeel van €40,96. Met het oog op de uitvoering van deze
beslissing en gelet op de dwingende en onvoorziene omstandigheden, beslist de
gemeenteraad op grond van artikel 157 van het gemeentedecreet bij deze tot van het
huidige budget van de gemeente afwijkende uitgaven, in afwachting van een aanpassing
van het budget van de gemeente;
- Deze uitgave is voorzien in de begroting/BW4 onder artikel 124/812-51;
- De gemeenteraad gelast het College van Burgemeester en Schepenen met de uitvoering
van deze beslissing
- De gemeenteraad gelast het College van Burgemeester en Schepenen een afschrift van
dit besluit te verzenden aan Gemeentelijke Holding NV, Staatsbladstraat 8 te 1000 Brussel

POB
4. Aankoop van boekenrekken.
Goedkeuren van de voorwaarden en vaststellen van de wijze van
gunnen.
Raming : €9957,82 (incl. BTW)
Wijze van gunnen : Onderhandse opdracht
Gelet op de aanvraag van de Wyns Nelly, bibliothecaresse, tot de aankoop van
boekenrekken;
Gelet op de technische fiche die hierbij wordt voorzien;
Overwegende dat de nodige kredieten voor deze aankoop voorzien worden in de
buitengewone begroting 2006 onder artikel 767/744-51;
Gelet op de wetgeving betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken,
leveringen en diensten;
Gehoord het verslag van de burgemeester, Kris Poelaert;

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
Akkoord te gaan met de aankoop van boekenrekken, rekening houdend met de technische
fiche waarvan sprake hiervoor en die integraal deel uitmaakt van deze beslissing.

Artikel 2:
De financiering zal geschieden via lening in de buitengewone begroting onder artikel
010/961/51.
Artikel 3 :
Deze opdracht is een toepassing van artikel 17 van de wet op de overheidsopdrachten,
leveringen en diensten.
Artikel 4 :
Deze beslissing is onderworpen aan §1 van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15
juli 2005.

DIENST OPENBARE WERKEN
5. Aankoop van kerstverlichting.
Goedkeuren van de voorwaarden en vaststellen van de wijze van
gunnen.
Raming : €35.000,00 (incl. BTW)
Wijze van gunnen : Onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking
Gelet op het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen om in Herfelingen
en Sint-Pieters-Kapelle een gedeelte van de kerstverlichting 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 2009 onder artikel 763/744-51;
Gelet op de wetgeving betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken,
leveringen en diensten;
Gehoord het verslag van de burgemeester, Kris Poelaert;

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
Akkoord te gaan met de aankoop van kerstverlichting, rekening houdend met de
technische fiche waarvan sprake hiervoor en die integraal deel uitmaakt van deze
beslissing.
Artikel 2 :
De financiering zal geschieden via lening in de buitengewone begroting onder artikel
010/961/51.
Artikel 3 :
Deze beslissing is onderworpen aan §1 van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15
juli 2005.

6. Werken met Pepingen
Onderhoudswerken Kasteeldreef ter hoogte van Domein Ter Rijst
Goedkeuring
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 dat op gemeenteraadsbeslissing van 23 april 2008 waarbij het lastenboek en de
wijze van gunnen werd goedgekeurd voor het uitvoeren van onderhoudswerken aan
diverse wegen;
Gelet dat de Kasteeldreef een weg is die voor de helft gelegen is op het grondgebied van
de gemeente Herne en voor de helft op het grondgebied van de gemeente Pepingen;
Gelet de uit te voeren onderhoudswerken aan de Kasteelstraat geraamd werden op een
totale kost van 27.160,87 Euro.
Gelet op de gemeenteraadbeslissing van de gemeente Pepingen van 2 juli 2009 waarbij
gesteld wordt dat de gemeente Pepingen de helft van de totale kost zal dragen;
Gehoord het verslag van de voorzitter.
Besluit : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
De geraamde onderhoudswerken aan de Kasteelstraat mogen worden uitgevoerd.
Artikel 2
De hieraan verbonden kosten worden voor de gemeente Herne slechts voor de helft
gedragen.
Artikel 3
Afschrift van deze beslissing zal voor passend gevolg worden overgemaakt aan de
gewestelijke ontvanger.

7. Uitbreiding gemeentelijke begraafplaats Herfelingen
Goedkeuring ontwerp
Goedkeuring bijhorende raming
Overwegende dat de gemeenteraad zich in de zitting van 1 juli 2008 akkoord heeft
verklaard met “Aanstellen van een ontwerper en een veiligheidscoördinator. Vaststellen
van de wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.”
Overwegende dat artikel 3 van de dagorde meldt dat “Machtiging te verlenen aan het
College van Burgemeester en Schepenen om de opdracht te gunnen via een
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.”
Overwegende dat het schepencollege tijdens de zitting van 28 januari 2009 de opdracht
gegund heeft aan studiebureau D’Hauwer & Van der Schueren, Gemeentehuisstraat 20,
9402 Meerbeke.
Gelet het ontwerp van bovenvermelde werken volgende stukken bevat : een grondplan,
modeldwarsprofielen, een lastenboek en een raming;
Overwegende dat de raming van de werken 267.649,40 Euro bedraagt en er wordt
voorgesteld om het groenonderhoud, voor een bedrag van 81.190,40 Euro, eveneens in
de aanbesteding mee op te nemen. Indien de prijsbiedingen van de inschrijvers gunstig
uitvallen, kan het College van Burgemeester en Schepenen desgevallend nog beslissen
om het groenonderhoud toe te wijzen aan de inschrijvende aannemer.
Overwegende dat voor de uitvoering van de werken de nodige kredieten voorzien zijn in
de begroting;
Gelet op de desbetreffende artikelen van de gemeentewet;
Gehoord het verslat van de Voorzitter;
Gehoord het verslag van de voorzitter, Kris Poelaert;

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1:
De ontwerpbundel, bevattende een grondplan, modeldwarsprofielen, lastenboek en
raming worden goedgekeurd.
Artikel 2 :
Afschrift van deze beslissing zal voor passend gevolg worden overgemaakt aan de
gewestelijke ontvanger.

INTERCOMMUNALES
8. RIOBRA
Buitengewone algemene vergadering op 20 november 2009
- aanduiding van een afgevaardigde en een plaatsvervanger
voor de buitengewone algemene vergadering.
- mandaat aan de afgevaardigde om de statutenwijziging en de
agenda goed te keuren.
De gemeenteraad,
Gelet op het feit dat de gemeente HERNE aangesloten is bij de opdrachthoudende
vereniging Riobra;
Gelet op de brief van 18 augustus 2009 van Riobra waarbij de memorie van toelichting en
de tekst van de voorgestelde statutenwijziging werden overgemaakt;
Gelet op de uitnodigingsbrief van 7 oktober 2009 van Riobra voor de buitengewone
algemene vergadering van 20 november 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
buitengewone 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 buitengewone algemene vergadering van Riobra
beschikt over 17481 stemmen;
Gaat over, bij geheime en afzonderlijke stemmingen tot de aanduiding van de
volmachtdragers op de buitengewone algemene vergadering van Riobra;

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
De punten vermeld op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van
Riobra van 20 november 2009 goed te keuren.
Artikel 2 :
De voorgestelde statutenwijziging goed te keuren.

Artikel 3 :
De heer Moonens Hugo en de heer De Vos Patrick, aan te duiden als volmachtdragers
van de gemeente op de buitengewone algemene vergadering van Riobra die zal
plaatsvinden op 20 november 2009 waarbij de volmachtdragers eveneens plaatsvervanger
van elkaar zijn.
Artikel 4 :
Bovengenoemde volmachtdragers te mandateren om op de buitengewone
algemene vergadering van Riobra van 20 november 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, t.a.v. Paul Bouwens,
Oude Baan 148, 3210 Lubbeek.

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF

9. Financieel plan 2010-2012
Goedkeuring
Keurt met eenparigheid van stemmen het financieel plan 2010-2012 van het Autonoom
Gemeentebedrijf goed.
FINANCIEEL PLAN 2010-2012
1.
INLEIDING
Het nieuwe sportcomplex “de Hernekouter” werd via een zakelijk recht ter beschikking
gesteld aan het AGB. De te betalen vergoeding werd berekend op de oprichtingsprijs van
het gebouw in volle eigendom.
De financiële middelen van het AGB worden enerzijds gegenereerd door de opbrengst van
de exploitatie van de gebouwen en anderzijds door de toekenning van prijssubsidies door
de gemeente Herne (ingeval van een exploitatietekort).
In het onderliggende plan wordt een overzicht gegeven van de geraamde kasstromen , op
basis van de geraamde exploitatiekosten en –opbrengsten.

2.
TOELICHTING BIJ HET FINANCIEEL PLAN
In dit financieel plan vertrekken we van een raming van de kosten voor het jaar 2010.
Deze zijn gebaseerd op de werkelijke kosten die werden gedaan tijdens de periode januari
tot en met augustus 2009.
Op basis van deze kostenraming en het geschatte aantal gebruikersuren voor 2010 werd
het te financieren saldo bepaald. Dit saldo is het totaal der kosten (BTW exclusief)
verminderd met de inkomsten van de concessie voor de cafetaria (BTW excl.). Dit saldo
gedeeld door het aantal gebruikersuren geeft de kostprijs per gebruikersuur.

Deze kostprijs per gebruikersuur ligt veel hoger dan de momenteel geldende uurtarieven.
Daarom wordt aan de gemeente een prijssubsidie gevraagd die het verschil tussen
kostprijs per uur en de gevraagde bijdrage per uur moet dekken.

In het financieel plan 2010 worden ook de opbrengsten geraamd.
Het totaal geraamde bedrag aan toegangsgelden wordt berekend op basis van het
geraamde aantal gebruikersuren. Dit aantal uren wordt geschat op het geraamd aantal
uren van 2009(2475 uren) vermeerderd met 5 %.
Het aandeel van toegangsgelden en prijssubsidie wordt aangepast naar respectievelijk
42% en 58%. Deze percentages benaderen beter de werkelijkheid.
In het financieel plan 2009 waren deze aandelen begroot op 47% en 53%.
Op pg 5 van dit financieel plan worden de buitengewone uitgaven(investeringen) voorzien
in 2010 opgelijst. Deze buitengewone uitgaven zullen worden gefinancierd met een
investeringstoelage die aan de gemeente wordt gevraagd.
Met deze gegevens wordt op pg 6 het financieel plan 2010 opgesteld. Dit betreft de
gewone uitgaven en ontvangsten. Hierin wordt ook de aftrekbare BTW en de
verschuldigde BTW verrekend samen met het jaarresultaat.
Op pg 7 wordt het financieel plan 2011 gegeven. Hierin wordt aangenomen dat de
exploitatiekosten en de werkingskosten met 2% stijgen t.o.v. 2010. Langs de
opbrengstenzijde wordt het bedrag van de toegangsgelden gelijk gesteld aan het bedrag
van 2010. De gevraagde prijssubsidie aan de gemeente wordt lichtjes verhoogd met
€1024.
Op pg 8 wordt het financieel plan 2011 gegeven. Hierin wordt aangenomen dat de
exploitatiekosten en de werkingskosten met 2% stijgen. Langs de opbrengstenzijde
worden geen veranderingen voorzien bij de toegangsgelden maar de gevraagde
prijssubsidie aan de gemeente wordt verhoogd met €1000. Dit is nodig om de gestegen
kosten op te vangen.

3. GEWONE UITGAVEN AGB 2010
raming op basis van werkelijke uitgaven jan-aug
2009

Exploitatiekosten
Kantoorbenodigdheden
Auteursrechten en
vergoedingen(Honebel,Sabam,…)
Telefoonkosten
Technische benodigdheden
Benodigdheden voor
gebouwen(onderhoudsproducten )
Prestaties v. derden vr gebouwen(ruitenwasser,
onderhoud,...)
gas
electriciteit
water

zonder
BTW
52000
1000
2000
3000
500
8500
5500
6000
22000
3500

Werkingskosten AGB

8900

Beheerskosten(opleiding,verplaatsing…)
Verzekeringen
Boekhoudkantoor
Bedrijfsrevisor

200
5500
2000
1200

Zakelijk recht (erfpacht)
Financiële kosten

TOTAAL

25407
1500

87807

4. GEWONE ONTVANGSTEN AGB 2010
RAMINGEN
Raming aantal
gebruikersuren
aantal gebruikersuren(100%) in
2009 :
aantal gebruikersuren(100%) in 2010 (+
5%) :

2475
2599

Kostenraming per gebruikersuur
uitgaven 2010 :
concessie cafetaria 2010
:
saldo te
financieren :
kostprijs per uur :
78807/2599 =
vraagprijs per uur in 2010
:

87807
-9000
78807

30,32

30,5

Raming toegangsrechten en prijssubsidie
gemeente
gemiddeld toegangsrecht per uur
(42%) :
gemiddelde prijssubsidie per uur
(58%) :

12,81
17,69

totaal toegangsrechten gebruikers : 2599 x
12,81 =
totaal prijssubsidie gemeente : 2599 x
17,69 =

33293
45976

OVERZICHT
toegangsrechten
gebruikers
prijssubsidie gemeente
concessie
cafetaria
totaal der ontvangsten

33293
45976
9000
88269

5. BUITENGEWONE UITGAVEN (INVESTERINGEN) AGB 2010
Electronische klok (moederklok+ 3 bijklokken)
Belijning (aanvulling)
Opbergkasten
Ophangsysteem goalen
Tribunes
Asfaltering skatepleintje

1500
500
10000
1000
2500
2500

Totaal der uitgaven

18000

6. BUITENGEWONE ONTVANGSTEN AGB 2010

Investeringstoelage van de gemeente

18000

Totaal der ontvangsten

18000

7. FINANCIEEL PLAN AGB HERNE 2010

kosten opbrengsten aftrekbare verschuldigde
of betaalde
BTW
BTW
Kosten
Exploitatiekosten
btw op expl.kosten (21%)
Werkingskosten AGB
btw op werkingskosten
(21%)
Financiële kosten
Aflossing zakelijk recht
Totale kosten
totale btw
Opbrengsten
Toegangsrechten
btw op
toegangsrechten(6%)
Concessie cafetaria
btw op concessie(21%)

52000
10920
8900
1869
1500
25407
87807
12789

33293
1997,58
9000
1890

Totale opbrengsten
totale btw

42293
3887,58

Verlies

45514

Subsidies
Prijssubsidie gemeente
btw op prijssubsidie (6%)

45976

Resultaat
Resultaat voor belasting
Vennootschapsbelasting
(33,99%)
Resultaat na belasting

2758,56

462
157
305

netto verschuldigde BTW

-6142,86

8. FINANCIEEL PLAN AGB HERNE 2011
kosten opbrengsten aftrekbare verschuldigde
of betaalde
BTW
BTW
Kosten
Exploitatiekosten
btw op expl.kosten (21%)
Werkingskosten AGB
btw op werkingskosten
(21%)
Financiële kosten
Aflossing zakelijk recht
Totale kosten
totale btw

53040
11138,4
9078
1906,38
1500
25407
89025
13044,78

Opbrengsten
Toegangsrechten
btw op
toegangsrechten(6%)
Concessie cafetaria
btw op concessie(21%)
Totale opbrengsten
totale btw

33293
1997,58
9000
1890
42293
3887,58

Verlies

46732

Subsidies
Prijssubsidie gemeente
btw op prijssubsidie (6%)

47000

Resultaat

2820

Resultaat voor belasting
Vennootschapsbelasting
(33,99%)
Resultaat na belasting

268
91
177

netto verschuldigde BTW

-6337,2

9. FINANCIEEL PLAN AGB HERNE 2012

kosten opbrengsten aftrekbare verschuldigde
of betaalde
BTW
BTW
Kosten
Exploitatiekosten
btw op expl.kosten (21%)
Werkingskosten AGB
btw op werkingskosten
(21%)
Financiële kosten
Aflossing zakelijk recht
Totale kosten
totale btw

54101
11361,21
9260
1944,6
1500
25407
90268
13305,81

Opbrengsten
Toegangsrechten
btw op
toegangsrechten(6%)
Concessie cafetaria
btw op concessie(21%)
Totale opbrengsten
totale btw

33293
1997,58
9000
1890
42293
3887,58

Verlies

47975

Subsidies
Prijssubsidie gemeente
btw op prijssubsidie (6%)

48000

Resultaat
Resultaat voor belasting
Vennootschapsbelasting
(33,99%)
Resultaat na belasting
netto verschuldigde BTW

2880

25
8
17
-6538,23

10.

Operationeel plan 2010-2012
Goedkeuring

Keurt met eenparigheid van stemmen het operationeel plan 2010-2012 goed.
BESCHRIJVING VAN DE GEMEENTE HERNE
(bron : website Herne en Wikipedia)
Herne is een gemeente in de
Belgische provincie Vlaams-Brabant .
De gemeente telde op 1 januari 2008
6.566
inwoners.
De
bevolkingsdichtheid bedraagt 147
inwoners/km². Herne is gelegen in het
zuidwesten van de provincie VlaamsBrabant en ligt in het centrum van het
Pajottenland. De gemeente Herne
grenst in wijzerzin aan Gooik,
Pepingen, Edingen, Bassily, Bever en
Galmaarden.
in het centrum van het Pajottenland. Doorheen Herne stroomt de rivier de
Mark.
Sinds de gemeentelijke herindeling van 1977 is Herne een fusiegemeente.
Groot-Herne bestaat uit 3 dorpskernen : Herne, Herfelingen en Sint-PietersKapelle. Ook Kokejane dient vermeld te worden, een gehucht van Herne met
een eigen parochie.
De slogan van onze gemeente is “Herne, het groene kwadrant”. Hiermee
wordt zowel de ligging van Herne in het Pajottenland bedoeld, als het landelijk
karakter van onze gemeente.
De mascotte van Herne is Jules Kwadrant.

1. SPORTINFRASTRUCTUUR
De gemeente Herne beschikt over een divers aanbod aan sportgelegenheden
en sportinfrastructuur.
a. Gemeentelijke sportinfrastructuur
Sporthal
- Sporthal de ‘Hernekouter’
- Sporthal Gemeenteschool De Regenboog Herfelingen

Voetbalvelden
- 2 Voetbalvelden aan sporthal de Hernekouter
Petanqueterreinen
- Herfelingen (Sint-Niklaasstraat)
- Herfelingen (Bavo-centrum)
- Herne (sporthal)
Kaatspleinen
- Herne
o Plaats
o Stationsstraat
o Kartuizerstraat (Kerkhof)
- Kokejane:
o Steenweg Asse
Boogschieten (staande wip)
- Sint-Pieters-Kapelle (Manovestraat)
Andere
- Speelruimten (Manovestraat, Lindestraat, Bavocentrum)
- Skateterreinen (Kaatsplein, Hernekouter, Bavocentrum)
- Polyvalente zaal SPK
- Socio Cultureel Centrum
b. Schoolsportinfrastructuur
Vrije basisschool De Bloesem
Basisschool Gemeenschapsonderwijs De Markevallei
c. Niet gemeentelijke (sport)infrastructuur
Bavocentrum: parochiaal centrum met gelegenheid tot sport (skatetoestellen
en speeltuin)
Parochiaal centrum Herne: boogschieten (staande wip) , petanqueterreinen en
speelweide.

d. Commerciële sportinfrastructuur
Go Well Fitness - Kokejane
e. Recreatiesportinfrastructuur
Bewegwijzerde wandel- en fietswegen
- Aerebeekboswandeling
- Rolstoelwandelingen (4)
- Markroute (fiets)

-

Ter Rijstroute (fiets)

2. SPORTVERENIGINGEN
Binnen de volgende sporttakken beschikt de gemeente over een 35-tal
erkende sportverenigingen: voetbal, zaalvoetbal, badminton, petanque,
vechtsport, dans, turnen, wandelen, zwemmen, volleybal, tennis, kaatsen,
wielertoerisme, paardrijden, duivensport en seniorensport.

3. SPORTBELEID
a. Sportdienst
Sinds 2007 beschikt de gemeente over een sportfunctionaris (naar aanleiding
van het sport voor allen decreet).
De sportfunctionaris staat onder andere in voor de opmaak, opvolging,
uitvoering en evaluatie van het sportbeleid van de gemeente.
Verder staan de maandelijkse vergaderingen en activiteiten van de sportregio
op het programma, opvolging en administratie van de sportraad, beheer van
de sporthal, contact en ondersteuning met/aan de sportverenigingen,
opvolgen subsidiedossiers sportverenigingen, promotie van eigen activiteiten
en van hogere overheden, informatieverstrekking op gebied van sport,
coördinatie van sportpromotionele activiteiten zoals de sportkampen,
kampioenenviering,
hulp
op
dag
van
de
jeugd,
secretariaat
voetwegencommissie,…
Voor al deze taken en initiatieven werden in de begroting en de
meerjarenplanning de nodige budgetten voorzien.
Het sportbeleid van onze gemeente wil in de toekomst de drempel verlagen
voor mensen die moeilijker bereikbaar zijn om te sporten, zoals o.a.
anderstaligen, kansarmen en mensen met een beperking.
In de komende jaren zal onze gemeente verder alle mogelijkheden
onderzoeken om de reeds bestaande infrastructuur uit te breiden en te
verbeteren.
Ook zal er nauw samengewerkt worden met andere actoren (provincie
Vlaams-Brabant, Stichting Vlaamse Schoolsport, Regionaal Landschap
Zenne, Zuun en Zoniën, Toerisme Vlaanderen, Bloso, …)
b. Sportraad
Tijdens de algemene vergadering van 5 juni 2007 werd de eerste sportraad
van Herne officieel geïnstalleerd.
De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke
opvoeding en de openluchtrecreatie te bevorderen bij alle inwoners van de
gemeente. Zij geeft advies aan de gemeentelijke overheid en brengt overleg
tot stand tussen alle Nederlandstalige sportinitiatieven.

De algemene vergadering van de sportraad wordt gevormd door
afgevaardigden van de sportverenigingen uit de gemeente en deze komen
minstens één keer per jaar samen.
In de gemeenteraad werd een aangepast subsidiereglement gestemd. Op
basis hiervan ontvangen de sportverenigingen die een dossier indienen,
jaarlijks een subsidie.
Verdere informatie over het sportbeleid kan teruggevonden worden in het
sportbeleidsplan van de gemeente, te consulteren bij de sportdienst.

4. CULTUURINFRASTRUCTUUR
De gemeente Herne
cultuurinfrastructuur.







beschikt

over

een

beperkt

aanbod

qua

Sociaal-Cultureel Centrum
Muziekacademie
Plaatselijke Openbare Bibliotheek
Polyvalente Feestzaal (dans en muziek)
Parochiaal Centrum
Gemeentelijk Studiegenootschap Hernse Kartuis

Tevens zijn er ook een aantal commerciële inrichtingen waar op geregelde
tijdstippen culturele activiteiten worden georganiseerd.

5. CULTUURBELEID
a. Cultuurdienst
In maart 2009 kwam een nieuwe cultuurbeleidscoördinator het team van
gemeentelijke ambtenaren vervoegen. De cultuurfunctionaris is zoals haar
collega’s van jeugsd en sport verantwoordelijk voor de uitvoering van het
cultuurbeleidsplan.
Herne wil een gemeente zijn waar elke inwoner zich thuis voelt en zich
cultureel kan ontplooien. Daarom wil ze een voortdurende dialoog op gang
brengen tussen de gemeente, de cultuurraad en de bevolking, door de
inwoners te informeren over beleidsbeslissingen, acties en culturele
activiteiten en hen hier ook interactief bij te betrekken.
In de toekomst zal meer aandacht worden besteed aan het bekendmaken van
culturele activiteiten door middel van het uitbrengen van een cultuurkalender,
cultureel vademecum, bijkomende infokanalen, …
Tevens zal in de toekomst meer gewerkt worden aan het bewaren van het
cultureel erfgoed van onze gemeente.

b. Cultuurraad
De cultuurraad is opgericht op 6 maart 2007. De cultuurraad is een
gemeentelijke adviesraad voor het College van Burgemeester en Schepenen.
Ook voor de cultuurverenigingen werd een subsidiereglement uitgewerkt.
Jaarlijks ontvangen zij, op basis van hun ingediende dossier, een toelage.

Verdere informatie over het cultuurbeleid kan teruggevonden worden in het
cultuurbeleidsplan van de gemeente, te consulteren op het gemeentehuis.

6. BELANG VAN EEN ALTERNATIEVE BEHEERSSTRUCTUUR VAN EEN
DEEL VAN HET ONROEREND VERMOGEN VAN DE GEMEENTE EN VAN
EEN NIEUWE EXPLOITATIEVORM VAN BEPAALDE SPORT- EN
CULTUURINFRASTRUCTUUR
Om de hierboven beschreven doelstelling te realiseren is de aanwezigheid, en
een goed beheer, van de sport- en cultuurinfrastructuur van cruciaal belang.
De gemeente Herne zocht een evenwicht tussen de verzelfstandiging van het
beheer van een gedeelte van haar sport- en cultuurinfrastructuur (zijnde het
sportcomplex “de Hernekouter”) en de mogelijkheid om vanuit de gemeente
een sport- en cultuurbeleid te voeren. Naar aanleiding van de oprichting van
het nieuw sportcomplex “de Hernekouter” heeft de gemeente Herne gezocht
naar de meest optimale manier om dit evenwicht te bereiken.
Dit
evenwicht
wensen
we
te
realiseren
door
moderne
managementstechnieken toe te passen en voorts zo te structureren dat ze op
soepele wijze op nieuwe fiscale en financiële trends kunnen inspelen, welke
een financieel voordeel kunnen opleveren die het bestuur niet kan realiseren.
De oprichting van een autonoom gemeentebedrijf waarin de sport- en
cultuurinfrastructuur wordt ondergebracht biedt tal van voordelen :
 Het beheer van de infrastructuur zit in een aparte entiteit met een
aparte boekhouding die jaarlijks gecontroleerd wordt door 3
commissarissen waarvan minstens 1 een erkend bedrijfsrevisor is. Dit
geeft een veel betere garantie op een transparante boekhouding en op
een betere informatiedoorstroming naar de gemeenteraad toe in
vergelijking met andere structuren. Correcte en volledige informatie is
een conditio sine qua non om een goed beleid te kunnen voeren.
 Ter ondersteuning van zowel het gemeentebestuur als van de sport- en
cultuurfunctionaris, kan via het autonoom gemeentebedrijf gezorgd
worden voor de inbreng van specialisten in het beheer van de
gemeentelijke infrastructuur.
 Het verzelfstandigen van het beheer van de sport- en
cultuurinfrastructuur moet zorgen voor verdere responsabilisering van

alle betrokkenen en voor de optimalisatie van de ingezette financiële
middelen.
 Het autonoom gemeentebedrijf zal, meer dan de klassieke
administratieve structuren, de mogelijkheid creëren tot een meer
flexibele werking; hierbij wordt ook gedacht aan samenwerking met
derden, weze het privé of publieke partners.
Autonomie wil echter niet zeggen dat het gemeentebestuur buitenspel wordt gezet :
zo wordt een beheersovereenkomst afgesloten tussen het autonoom
gemeentebedrijf en de gemeente Herne. Verder zal het activiteitenverslag en de
jaarrekening door de gemeenteraad worden beoordeeld op zijn deugdelijkheid in het
licht van de beleidsopties die het gemeentebestuur heeft vastgelegd.
De gemeenteraad zal ook jaarlijks zijn goedkeuring dienen te geven aan de
voorgestelde budgetten en aan het nieuwe ondernemingsplan. Op die manier zal –
wat het sport- en cultuurbeleid betreft – de gemeenteraad haar controlerende functie
met nog meer diepgang dan in het verleden kunnen uitoefenen.
Een ander niet onbelangrijk punt voor het beheer van het autonoom gemeentebedrijf
is dat de exploitatie van de infrastructuur op de wijze zoals voorgenomen door de
gemeente Herne (via een autonoom gemeentebedrijf) moet gebeuren binnen de
werkingssfeer van de btw. Het autonoom gemeentebedrijf moet met andere woorden
btw aanrekenen op de belastbare opbrengsten, maar kan ook de btw volgens de
algemene btw-regels ter zake aftrekken.
Bovendien is er jaarlijks btw-winst op de exploitatiekosten van de sportinfrastructuur
waardoor het autonoom gemeentebedrijf jaarlijks minder werkkapitaal nodig heeft
dan een niet-belastingplichtige entiteit om hetzelfde sportaanbod te organiseren.

7. BELEID VAN HET AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF HERNE 2010
Naast het mee realiseren van de algemene beleidspunten van het sportbeleidsplan
en het cultuurbeleidsplan van de gemeente Herne
stippelt het autonoom
gemeentebedrijf Herne voor 2010 een aantal (deel)doelstellingen uit.
Bij de oprichting van het autonoom gemeentebedrijf Herne werd door de
gemeenteraad Herne ter zitting van 22 december 2008 voor de sporthal een
tariefregeling met prijzen exclusief BTW goedgekeurd. Om deze tariefregeling verder
te verfijnen en om tegemoet te komen aan verschillende categorieën van gebruikers,
heeft het directiecomité in 2009 een voorstel uitgewerkt van tarieven voor scholen.
Dit voorstel werd goedgekeurd door de gemeenteraad ter zitting van 24 april 2009 en
deze beslissing werd via flyers bekendgemaakt. Omdat tot op heden van dit speciaal
uitgewerkt aanbod nog weinig gebruik wordt gemaakt, stelt het autonoom
gemeentebedrijf Herne zichzelf tot doel om in 2010 een actievere campagne op te
zetten gericht aan/naar? scholen in Herne en in buurtgemeenten. Op die manier
hoopt het Autonoom Gemeentebedrijf Herne ook de bezettingsgraad van de sporthal
tijdens de schooluren te verhogen.

In 2010 stelt het Autonoom Gemeentebedrijf Herne zich eveneens tot doel het
contract met de concessiehouder van de cafetaria van de sporthal te optimaliseren.
Een berekening van de kosten voor het jaar 2009 leert dat de uitgaven verbonden
met de cafetaria niet in evenwicht zijn met de prijs die maandelijks voor de concessie
wordt betaalt. Het Autonoom Gemeentebedrijf Herne wil daarom in 2010 een nieuwe
overeenkomst sluiten die dit evenwicht herstelt en respecteert.
Verder wil het Autonoom Gemeentebedrijf Herne in 2010 vooral werken aan de
verdere promotie van haar infrastructuur. Met de aankoop van tribunes wil het
Autonoom Gemeentebedrijf Herne de organisatie van tornooien stimuleren en
faciliteren.
De installatie van een omniplay en een skateparcours op de terreinen van het
Autonoom Gemeentebedrijf Herne, bewerkstelligen de centralisatie van een
belangrijke sport- en recreatiesite rond de sporthal. Ook de opening van de sporthal
op zondag, vanaf 1 september 2009, werkt mee aan deze doelstelling. Doordat de
opening van de sporthal op zondag bovendien kan verzekerd worden zonder de inzet
van extra personeel, worden de kosten van deze promotiemaatregel tot een
minimum beperkt.
Voorts zal het Autonoom Gemeentebedrijf Herne zich in 2010 expliciet richten op het
aantrekken van senioren naar de sporthal. De aankoop van curvebowlmatten en de
promotie van hun wekelijks gebruik (vooral tijdens de wintermaanden) zou moeten
toelaten de bezetting van de sporthal door senioren gevoelig te verhogen.
In 2010 zal ten slotte ook het Europees Kampioenschap muurkaatsen voor junioren
doorgaan in de sporthal van Herne. Samen met de kleuterhappening 2010 van de
Sportregio Pajottenland, die eveneens georganiseerd wordt in de sporthal van het
Autonoom Gemeentebedrijf Herne, draagt dit prestigieuse evenement bij tot een
verhoging van de externe visibiliteit ver buiten de grenzen van onze gemeente.

OCMW
11.

Budgetwijziging nr.1 van het exploitatiebudget 2009
Kennisneming

De gemeenteraad neemt kennis van de budgetwijziging nr.1 van het
exploitatiebudget 2009 van het OCMW.
Kosten:
Opbrengsten:
Resultaat:
Niet-kaskosten
Niet-kasopbrengsten:
Aflossingen
Correctie:

1.699.744,18
998.268,22
-701.475,96
21.401,73
-5881,22
-2500,00
37.888,19

Gemeentelijke bijdrage: 650.567,26 EUR.
Er is geen wijziging in de gemeentelijke bijdrage in het budget 2009 van het OCMW.

12.
Toetreding tot de vzw Zorgnetwerk Zenneland (SEL) per
01/01/2010.
Goedkeuring
Gelet op de brief dd. 19/08/2009 van SIT Zennevallei en Netwerk Thuiszorg
betreffende de vraag tot toetreding tot vzw SEL Zorgnetwerk Zenneland;
Overwegende dat de huidige Samenwerkingsinitiatieven Thuisverzorging (SIT’s) zich
in navolging van het Besluit van de Vlaamse Regering omvormen tot
Samenwerkingsinitiatieven eerstelijnsgezondheidszorg vanaf 1 januari 2010;
Overwegende dat voor onze zorgregio’s de 2 huidige SIT’s, met name Netwerk
Thuiszorg vzw met standplaats te Asse en SIT Zennevallei met standplaats te Halle,
zullen fusioneren tot 1 SEL met name Zorgnetwerk Zennevallei vzw;
Gelet op het verzoek aan het OCMW van Herne een lidmaatschap van de vzw SEL
Zorgnetwerk Zenneland;
Overwegende dat het OCMW van Herne een toegetreden lid wil worden van vzw
SEL Zorgnetwerk Zenneland;
Gelet op het gunstig advies van het College van Burgemeester en Schepenen van
30/09/2009;
Gehoord het verslag van Ricour Carina, OCMW-voorzitter;
Gelet op de beslissing van de OCMW-raad dd. 12 oktober 2009;
Gelet op de desbetreffende artikelen van de gemeentewet;

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
Goed te keuren dat het OCMW van Herne vanaf 1 januari 2010 toetreedt tot vzw
Zorgnetwerk Zenneland.
Artikel 2 :
Deze beslissing zal voor passend gevolg overgemaakt worden aan het OCMW van
Herne en aan de provinciegouverneur.

VARIA
13.
Aankoop van een keukenblok
Goedkeuren van de voorwaarden en vaststellen van de wijze van
gunnen.
Raming : €2000,00 (incl. BTW)
Wijze van gunnen : Onderhandse opdracht
Overwegende het feit dat in het Sociaal-Cultureel Centrum regelmatig activiteiten en
recepties worden georganiseerd;
Overwegende het feit dat er ruimte is voorzien voor een keukenblok;
Gelet op het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen om zo’n
keukenblok te plaatsen in het Sociaal-Cultureel Centrum;
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 104-01/744-51;
Gelet op de wetgeving betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van
werken, leveringen en diensten;
Gehoord het verslag van de burgemeester, Kris Poelaert;

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
Akkoord te gaan met de aankoop van een keukenblok, rekening houdend met de
technische fiche waarvan sprake hiervoor en die integraal deel uitmaakt van deze
beslissing.
Artikel 2:
De financiering zal geschieden via overboeking in de buitengewone begroting onder
artikel 060/997-51.
Artikel 3 :
Deze beslissing is onderworpen aan §1 van artikel 252 van het Gemeentedecreet
van 15 juli 2005.

14.
Politieverordening op de gemeentelijke begraafplaats(en)
Goedkeuring
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119, 119bis, 133 en
135, §2;
Gelet op de artikelen 15bis, §2, tweede lid, 23bis en 32 van de wet van 20 juli 1971
op de begraafplaatsen en de lijkbezorging;
Gelet op het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging,
gewijzigd bij het decreet van 10 november 2005 en bij het decreet van 18 april 2008;
Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op artikel 42;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 tot organisatie,
inrichting en beheer van begraafplaatsen en crematoria, gewijzigd bij het besluit van
2 december 2005;
Overwegende dat de gemeenteraad alles regelt wat betrekking heeft op de
afmetingen van de graftekens en de aard van de te gebruiken materialen;
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
Voor de privé-begraafplaatsen gelden de artikelen 2 tot en met 4, 16 tot en met 18 en
22 tot en met 25 van deze verordening.

I. Pleegvormen die aan de begravingen of crematies voorafgaan
Artikel 2
Behalve om te voldoen aan een rechterlijke beslissing mag de kist na de kisting niet
meer geopend worden.
II. Lijkenvervoer
Artikel 3
Als stoffelijke overschotten van de in België overleden personen naar het buitenland
vervoerd moeten worden, is het vervoer, naar gelang van het geval, onderworpen
aan de formaliteiten, vermeld in:
a) het koninklijk besluit van 8 maart 1967, als het lijk vervoerd moet worden naar
Luxemburg of Nederland;
b) het akkoord van Straatsburg van 26 oktober 1973, als het lijk vervoerd moet
worden naar een ander land dan vermeld is onder a) en dat het akkoord van
Straatsburg ondertekend heeft;
c) het regentbesluit van 20 juni 1947, als een lijk vervoerd moet worden naar een
land dat niet bedoeld wordt in a) of b).

Het vervoer van gecremeerde lijken is vrij, maar moet verlopen volgens de regels van
de welvoeglijkheid.
III. Begravingen
Artikel 4
Bij het bezorgen van de stoffelijke overschotten op de gemeentelijke begraafplaats
moeten de gemeentelijke diensten ten minste 4 werkdagen vooraf gewaarschuwd
zijn door middel van het daartoe bestemde formulier dat vermeldt of het gaat om een
begraving, een bijzetting in het columbarium of een uitstrooiing. Die verplichting rust
bij de nabestaanden of de gemachtigde.

IV. Graftekens, bouw- en beplantingswerkzaamheden – onderhoud van de
graven
Artikel 5
Het is niet toegestaan grafstenen of andere gedenktekens te plaatsen die door hun
vorm, afmetingen, hun opschriften of de aard van de materialen de zindelijkheid,
gezondheid, veiligheid en rust op de begraafplaats kunnen verstoren.
De graftekens en andere gedenktekens mogen volgende afmetingen niet
overschrijden: (enkel minimale en maximale afmetingen!)
Gewone graven:
0,80m x 1.80m
Kindergraven:
0.60m x 1.00m
Graf voor urnen:
0.45m x 0.45m
Grafkelders:
0.98m x 2.30m
Artikel 6
De graftekens moeten zodanig opgericht en onderhouden worden dat ze de
veiligheid en doorgang niet belemmeren en dat ze geen schade aanbrengen aan de
aangrenzende graftekens en graven.

Artikel 7
Voor ze op de begraafplaatsen worden toegestaan, moeten de voor het grafteken
bestemde materialen volledig afgewerkt en gekapt zijn en gereed om onmiddellijk
geplaatst te worden.
Geen enkel hulpmateriaal of restmateriaal mag binnen de omheining van de
begraafplaats worden achtergelaten.
De materialen worden aangevoerd en geplaatst naar gelang van de behoeften.
Na een zonder gevolg gebleven ingebrekestelling wordt er op bevel van de
burgemeester van ambtswege overgegaan tot het wegnemen van de materialen op
kosten van de overtreder.
Artikel 8
Kronen uit natuurlijke bloemen moeten weggenomen worden zodra ze niet meer fris
zijn.
Kronen uit kunstmatig materiaal mogen niet geplaatst worden in omhulsels, geheel of
ten dele uit breekbaar glas.
Artikel 9
De bloemen en de planten die op de graven zijn aangebracht moeten steeds in
goede staat onderhouden worden. Als ze afgestorven zijn, moeten ze verwijderd
worden. Bij gebreke hiervan zullen de opruiming en het verwijderen van de potten
geschieden door de zorgen van het gemeentebestuur.
Artikel 10
Rond de graven mogen geen afsluitingen of omheiningen gemaakt worden. Banken
zijn niet toegestaan.
Artikel 11
1. De scheefstaande en omgevallen graftekens moeten door toedoen van de
nabestaanden opnieuw recht gezet of verwijderd worden.
2. De aangevoerde grafsteen of –tekens die drie werkdagen vóór Allerheiligen bij de
sluiting van de begraafplaats niet geplaatst zijn, moeten door toedoen van de
betrokken nabestaanden de dag erna vóór 10u ’s morgens verwijderd worden. Zo
niet zullen grafstenen, -tekens en andere voorwerpen op risico en ten laste van de
overtreder en zonder enig verhaal opgeruimd worden door de zorgen van de
gemeente.
Artikel 12
De belanghebbenden zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van de graven.
V. Crematie – columbarium – asverstrooiing
Artikel 13
De as van gecremeerde stoffelijke overschotten kan op de begraafplaats:
a) in urnen worden geplaatst die op de begraafplaats begraven worden. De
oppervlakte van de kuilen is 16cm en de ruimte tussen de kuilen is 60cm;
b) in urnen worden geplaatst die in een gesloten nis van het columbarium van de
begraafplaats bijgezet worden.

Nadat de asurn in de nis is geplaatst, wordt die door de aangestelde van de
gemeente afgesloten.
Op de afdekplaat kunnen de nabestaanden een naamplaat laten bevestigen door
het gemeentebestuur.
Die naamplaat moet voldoen aan de volgende voorschriften:
- vermelding van: naam, voornaam, geboortejaar en jaar van overlijden;
c) uitgestrooid worden op het daartoe bestemde perceel van de begraafplaats. Dat
gebeurt door middel van een strooitoestel dat alleen door de gemeentelijke
aangestelde mag worden bediend.
De as kan eveneens worden uitgestrooid op de aan het grondgebied van België
grenzende territoriale zee en begraven, bewaard of uitgestrooid worden op een
andere plaats dan op de aan het grondgebied van België grenzende territoriale zee
of de begraafplaats in overeenstemming met de geldende bepalingen van het
decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.

VI. Politie
Artikel 14
De gemeentelijke begraafplaats is toegankelijk op werk-, zon- en feestdagen,
behoudens afwijkingen die door de burgemeester vastgesteld zijn.
Artikel 15
De gemeente is niet belast met de bewaking van de op de graven geplaatste
voorwerpen.
Het gemeentebestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de diefstallen of
beschadigingen welke op de begraafplaatsen ten nadele van de nabestaanden
zouden gepleegd worden aan de graven, erop aangebrachte gedenktekens,
beplantingen, … .
Artikel 16
Op de begraafplaatsen zijn alle handelingen verboden waardoor de orde of de aan
de doden verschuldigde eerbied verstoord wordt.
Het is in het bijzonder verboden:
a) aanplakbrieven of opschriften aan te brengen, behoudens in de gevallen die
bepaald zijn in het decreet van 16 januari 2004 of in deze politieverordening;
b) goederen te koop aan te bieden of zijn diensten aan te bieden.
Artikel 17
Het is verboden:
a) de grasperken en de aanplantingen van de begraafplaats en aanhorigheden te
betreden of op welke wijze dan ook te beschadigen;
b) de graftekens en alle hulde- en versieringsvoorwerpen op welke wijze ook te
beschadigen;
c) binnen de omheining van de begraafplaats en de aanhorigheden vuilnis en afval
neer te leggen, tenzij op de daartoe bestemde plaatsen;

d) om zich op de begraafplaats of de aanhorigheden te gedragen op een wijze die
niet overeenstemt met de ernst en de stilte van de plaats en met de eerbied
verschuldigd aan de doden;
e) met voertuigen de begraafplaats binnen te rijden, tenzij om uitzonderlijke redenen
waarvan toestemming wordt verleend door de burgemeester;
f) vergezeld te zijn van honden of andere dieren, met uitzondering voor visueel
gehandicapten of andere mindervaliden met hun geleidehond, politiediensten en
erkende bewakingsondernemingen met waak-, speur- en verdedigingshonden;
g) opschriften of grafschriften aan te brengen die de welvoeglijkheid, de orde en de
aan de doden verschuldigde eerbied verstoren.

VII. Strafbepalingen
Artikel 18
Voor zover wetten, besluiten, decreten, algemene en provinciale reglementen of
verordeningen in geen andere straffen voorzien en voor zover de artikelen 315, 340,
453 en 526 van het Strafwetboek niet van toepassing zijn, worden inbreuken op deze
verordening bestraft met politiestraffen.

VIII. Slotbepalingen
Artikel 19
Deze verordening treedt in werking op 1 november 2009.
Artikel 20
Deze politieverordening wordt bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 186 en
187 van het gemeentedecreet.
Artikel 21
Afschrift van deze verordening wordt gestuurd aan de Deputatie van de provincie
Vlaams-Brabanr en de Griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en aan deze
van de Politierechtbank.

KENNISNAME
15.

Agentschap Binnenlands Bestuur
OCMW rekening 2007
Definitieve vaststelling

Het Agentschap voor Binnenlands Bestuur deelt mee dat op 22 september 2009 de
definitieve vaststelling van de jaarrekening 2007 van het OCMW, samen met het
verslag van de externe auditcommissie werd vastgesteld.

GEHEIME ZITTING
16.
Aanstelling van een waarnemend-secretarismet ingang
van 1 januari 2010.
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 gemeenteraadsbeslissing houdende de goedkeuring van de
rechtspositieregeling voor het personeel van de gemeente Herne en latere
wijzigingen;
Gelet op het secretarisbesluit houdende de toekenning van een voltijdse
loopbaanonderbreking aan Dhr. Luc Deneyer, gemeentesecretaris, met ingang van 1
januari 2010 voor een periode van 12 maanden;
Overwegende dat in de vervanging dient voorzien te worden;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing houdende de aanleg van een werfreserve voor
de functie van gemeentesecretaris;
Overwegende dat mevr. Anna Naert als eerste gerangschikt staat in deze
werfreserve;
Gehoord het verslag van het College van Burgemeester en Schepenen;
In geheime zitting en bij geheime stemming;

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
Mevrouw Naert Anna, geboren op 02 maart 1959 en woonachtig te 1540 Herne,
Aerbeekstraat 43, wordt met ingang van 1 januari 2010 aangesteld als voltijds
waarnemend gemeentesecretaris ter vervanging van dhr. Luc Deneyer
gemeentesecretaris gedurende zijn voltijdse loopbaanonderbreking.

AANVULLING VAN DE DAGORDE
* Aanpassing salarisschalen E-niveau
Goedkeuring
Gelet op artikel 105 van het gemeentedecreet;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing en de wijzigende raadsbeslissing, houdende
goedkeuring van het nieuw personeelsstatuut voor het gemeentepersoneel;
Gelet op het schrijven van de provinciegouverneur waarbij wordt meegedeeld dat de
raadsbeslissing mag worden uitgevoerd;
Gelet op het schrijven van de Vlaamse regering waarbij wordt meegedeeld dat
bovenstaande raadsbeslissing wordt goedgekeurd;
Gelet op de implementatie van het sectoraal akkoord van 18 juni 1993;
Gelet op de artikelen 111 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 artikelen 237 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
waardoor het mogelijk is om voor 1 januari 2009 reeds wijzigingen aan te brengen
aan bestaande reglementaire bepalingen, voor zover deze in overeenstemming zijn
met de bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007;
Gelet op artikel 270 van het gemeentedecreet;
Overwegende dat er moet worden overgegaan tot een verhoging van de
salarisschaal E1;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
Met ingang van 1 januari 2008 wordt de salarisschaal E1 vervangen door de in
bijlage opgenomen salarisschaal E1. De salarisschaal E1-E2-E3 worden integraal
opgenomen. Deze wijziging in salarisschaal heeft geen weerslag op de verworden
geldelijk en schalanciënniteit verbonden aan die graad.

Artikel 2 :
Afschrift van onderhavige beslissing zal voor verder gevolg aan de bevoegde
overheid worden toegestuurd.

* De VLD-fractie geeft een uitvoerige toelichting betreffende hiernavolgende punten.
Participatie van de burger in het bestuur
Onze fractie hecht veel belang aan de mogelijkheid van de burger om zich deel te
voelen bij de besluitvorming in onze gemeente. Een belangrijke voorwaarde hiervoor
bestaat erin dat de burger zich terdege moet kunnen informeren over de
besluitvorming. Het initiatief van onze gemeente om zijn burgers te informeren via
email en de website van de gemeente kan dan ook op onze volledige steun rekenen.
We hebben echter moeten vaststellen dat de notulen van de gemeenteraad sinds
maart 2009 niet verder op de website werden gepubliceerd. Hetzelfde probleem stelt
zich ook met de agenda van de gemeenteraad die sinds april 2009 niet werd
bijgewerkt.
Tenslotte werd ons ook gemeld dat personen, ondanks tijdige inschrijving, de
elektronische nieuwsbrief niet mochten ontvangen bij de vorige
gemeenteraadszitting.
Onze fractie vraagt dan ook aan het College van Burgemeester en Schepenendatze
de nodige stappen onderneemt bij de administratie om de ontbrekende informatie op
de website van de gemeente te plaatsen en de werking van de elektronische
nieuwsbrief te controleren.
Vaste vergaderdata voor de gemeenteraad
In aansluiting op het vorige agendapunt wil onze fractie ook dit punt (nogmaals) op
de agenda plaatsen. Op de website van de gemeente staat vermeld dat de
gemeenteraad doorgaat op de 4e woensdag van de maand. De laatste maanden
werd echtermeermaals afgeweken van deze regel. Onze fractie waagt het College
van Burgemeester en Schepenen om in de toekomst zich te houden aan de vaste
datum voor de gemeenteraadszittingen, zodanig dat elke geïnteresseerde inwoner
elke zitting kan bijwonen zonder zich eerst te moeten vergewissen over de datum
van de zitting.
Toestand van het gewestelijk wegennet op het grondgebied Herne
Met de winter in aankomst willen we dit jaarlijks terugkerend probleem onder de
aandacht brengen. Het gaat voornamelijk over de beide steenwegen op ons
grondgebied, nl de N255 Ninove-Edingen en de N285 Asse-Edingen. Voornamelijk
op de N255 op de strook tussen het kruispunt met de Scheibeekstraat en het
kruispunt met de Bloemendaelstraat ontstaan er elke herfst enorme putten in het
wegdek. Het dempen van deze putten brengt geen soelaas en een definitieve
oplossing dringt zich dan ook op. Ook op de N285 is de toestand van het wegdek
erbarmelijk, zodanig zelfs dat er schade optreedt bij de aanpalende woningen.
Onze fractie beseft dat dit buiten de bevoegdheden van het College van
Burgemeester en Schepenen ligt maar wij vragen het College om nogmaals aan te
dringen bij de bevoegde instanties dat ze de nodige prioriteit geven aan het oplossen
van deze problematiek.
Onze fractie heeft intussen stappen ondernomen bij zijn mandatarissen in de

Provincieraad en het Vlaams Parlement om ook langs deze weg druk uit te oefenen
op de bevoegde instanties om te komen tot een snelle, definitieve oplossing van de
problemen op deze wegen.
4. Budgetcontrole begroting 2009 en 2010
In de media werden we in de afgelopen weken al herhaaldelijk gewezen op de
slechte financiële toestand van onze federale begroting als gevolg van de financiële
en economische crisis die ook ons land heeft getroffen. Daarbij werd ook gewezen
op de tegenvallende fiscale inkomsten die dit jaar worden genoteerd. Aangezien de
gemeentelijke inkomsten gebaseerd zijn voornamelijk op de gemeentelijke
opcentiemen zal dit ook zijn weerslag hebben op de inkomsten voor onze gemeente
in 2010. Daarom roept onze fractie het gemeentebestuur op om de al geplande
uitgaven voor 2009 onder de loep te nemen en te kijken welke investeringen kunnen
worden uitgesteld. Op deze wijze kan Herne een buffer opbouwen tot het ogenblik
dat men een duidelijker beeld heeft over de inkomsten voor 2010.

Namens de gemeenteraad,
I.O. De gemeentesecretaris

De burgemeester-voorzitter

L. DENEYER

K. POELAERT

