PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE 1540 HERNE

BESLISSINGEN VAN DE GEMEENTERAAD
Zitting van 24 februari 2010
Aanwezig: Kris Poelaert, Burgemeester - Voorzitter, Marc Bombaert, Lieven
Vandenneucker, Marie-Lousie Devriese, Jean-Marie Dierickx, Carina Ricour,
Schepenen,
Nestor Cochez, Patrick De Vos, Hugo Moonens, Jeannine Berckmans, Lieven
Snoeks, Hilde Thiebaut, Kris Degroote, Marleen Heremans, Arlette Vierendeels,
Marc Vanaudenhove, Thierry Deblander, gemeenteraadsleden;
Ann Naert, Wnd secretaris

De voorzitter vraagt de goedkeuring van het verslag van de vorige raadszitting.
Het verslag wordt eenparig goedgekeurd, mits onthouding van gemeenteraadslid
Nestor Cochez. Hij onthoudt zich, gezien hij de notulering van de agendapunten
onder aanvulling van de dagorde te summier genotuleerd vindt. Gemeenteraadslid
Vierendeels Arlette onthoudt zich eveneens, daar zij afwezig was op de vorige zitting.

De voorzitter vraagt de goedkeuring om op vraag van de VLD-fractie volgend punt
aan de agenda toe te voegen :
- Dringende herstellingswerken aan de voetpaden langs de Kartuizerstraat
De gemeenteraad gaat eenparig akkoord.

Gemeenteraadslid Arlette Vierendeels vervoegt de vergadering vanaf agendapunt 2.

FINANCIËN
1. Interne begrotingswijzing nr 50 – dienstjaar 2009 - mededeling
De Gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Het College keurde op 3 februari 2010 de interne begrotingswijziging nr 50 van het
dienstjaar 2009 van de gewone dienst goed.
Dit besluit moet aan de gemeenteraad worden meegedeeld.
Bevoegdheid
Artikel 155 gemeentedecreet

Juridische gronden
Besluit van de Vlaamse regering van 3 april 2009 betreffende de inwerkingtreding
van diverse bepalingen van het decreet van 23 januari 2009 tot wijziging van het
Gemeentedecreet, de uitvoering en inwerkingtreding van diverse bepalingen van het
Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en de wijziging van diverse bepalingen
betreffende personeel, financiën en organisatie van de gemeente
Externe adviezen
Niet van toepassing
Advies en motivering
Een interne begrotingswijziging of interne kredietaanpassing van de gewone dienst is
een kredietaanpassing aan de uitgaven- of ontvangstenkredieten van de gewone
dienst waarbij het totaal van deze uitgaven- of ontvangstenkredieten met dezelfde
twee eerste cijfers van de functionele code niet wijzigt. Dergelijke interne
begrotingswijzigingen of interne kredietaanpassingen hebben dus geen weerslag op
het resultaat van de begroting.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om akte te nemen van het besluit van het
college van 3 februari 2010 houdende de goedkeuring van de interne
begrotingswijziging nr 50 dienstjaar
Financieel advies en visum
Niet van toepassing

AKTENAME : eenparig
Artikel 1:
De gemeenteraad neemt akte van de interne begrotingswijziging nr 50 van het
dienstjaar 2009 van de gewone dienst
Artikel 2 :
Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.

GEMEENTEDECREET
2. Vaststellen van de categorieën van verrichtingen van dagelijks
bestuur die zijn uitgesloten van visumverplichting –
aanpassing besluit van 7 februari 2008.
De Gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Artikel 160 §2 lid 1 van het gemeentedecreet bepaalt dat de financieel beheerder de
voorgenomen verbintenissen dient te onderzoeken op hun wetmatigheid en
regelmatigheid.
Artikel 160 §2, lid 2 van het gemeentedecreet bepaalt dat deze verbintenissen
onderworpen zijn aan een voorafgaandelijk visum van de financieel beheerder.
Op basis van het besluit van de Vlaamse regering van 24 november 2006
betreffende de inwerkingtreding van sommige bepalingen van het gemeentedecreet
van 15 juli 2005 en ter uitvoering van artikel 160 en 179 van het gemeentedecreet
van 15 juli 2005 kon de gemeenteraad, binnen de grenzen bepaald door de Vlaamse
regering, bepaalde categorieën van verrichtingen van dagelijks bestuur uitsluiten van
deze visumverplichting.
De gemeenteraad van Herne besliste op 7 februari 2008 dat de financieel beheerder
minimaal een voorafgaand visum diende te geven op alle verbintenissen met een
budgettaire en financiële impact die het bestuur wenst aan te gaan met uitzondering
van deze die betrekking hebben op het dagelijks bestuur en een waarde hebben van
minder dan €10.000,00 (excl. BTW)
Bij besluit van de Vlaamse regering van 3 april 2009 betreffende de inwerkingtreding
van diverse bepalingen van het decreet van 23 januari 2009 tot wijziging van het
gemeentedecreet, de uitvoering en inwerkingtreding van diverse bepalingen van het
gemeentedecreet van 15 juli 2005 en de wijziging van diverse bepalingen
betreffende personeel, financiën en organisatie van de gemeente wordt voormeld
uitvoeringbesluit dd. 24 november 2006 opgeheven en kunnen, met ingang van 1 juli
2009, twee uitzonderingen voorzien worden op de visumverplichting:
01. In een gemeente waarvan het inwonersaantal 20.000 inwoners of minder
bedraagt, kunnen de verrichtingen waarvan het bedrag niet hoger is dan 7.500 EUR
(BTW niet-inbegrepen) door de gemeenteraad worden uitgesloten van de
visumverplichting, uitgezonderd investeringssubsidies.
02. Aanstellingen van personeel waarvan de duur niet meer bedraagt dan één jaar
kunnen door de gemeenteraad worden uitgesloten van de visumverplichting.
Contracten van onbepaalde duur worden in dit kader gelijkgesteld met een
aanstelling van meer dan één jaar. Bij opeenvolgende contracten voor dezelfde
functie moet de totale duur worden aangenomen voor de toepassing van deze
regeling.

Bevoegdheid
Artikel 160 van het gemeentedecreet
Juridische gronden
Gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Decreet van 23 januari 2009 tot wijziging van het Gemeentedecreet,
Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 betreffende de inwerkingtreding
van diverse bepalingen van het decreet van 23 januari 2009 tot wijziging van het
Gemeentedecreet, de uitvoering en inwerkingtreding van diverse bepalingen van het
Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en de wijziging van diverse bepalingen
betreffende personeel, financiën en organisatie van de gemeente;
Omzendbrief ABB 2009/2 van 5 juni 2009 houdende toelichting bij de wijzigingen aan
het Gemeentedecreet ingevolge het decreet van 23 januari 2009 tot wijziging van het
Gemeentedecreet en ingevolge het decreet van 30 april 2009 houdende diverse
wijzigingen van de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de
provincieraadsverkiezingen, de Gemeentekieswet gecoördineerd op 4 augustus
1932, het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en het Provinciedecreet van 9
december 2005 wat de regeling van de procedure inzake verkiezingsbezwaren
betreft;
Externe adviezen
Niet van toepassing
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om zijn besluit van 7 februari 2008 tot
vaststelling van de categorieën voor verrichtingen van dagelijks bestuur die zijn
uitgesloten van visumverplichting aan te passen aan de wijziging van het
gemeentedecreet en de volgende verrichtingen uit te sluiten van het voorafgaandelijk
visum van de financieel beheerder:
1. Alle verrichtingen met uitzondering van investeringssubsidies waarvan het bedrag
niet hoger is dan 7500 euro, belasting over de toegevoegde waarde niet inbegrepen,
2. Alle aanstellingen waarvan de duur niet meer bedraagt dan één jaar. Contracten
van onbepaalde duur worden voor de toepassing van deze bepaling gelijkgesteld
met een aanstelling van meer dan één jaar. Bij opeenvolgende contracten voor
dezelfde functie moet de totale duur worden aangenomen voor de toepassing van
deze bepaling.
Financieel advies en visum
Visum verleend (mail van 19 jan 2010)

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
De volgende verrichtingen uit te sluiten van een voorafgaandelijk visum door de
financieel beheerder.
1. Alle verrichtingen met uitzondering van investeringssubsidies waarvan het bedrag
niet hoger is dan 7500 euro, belasting over de toegevoegde waarde niet inbegrepen.
2. Alle aanstellingen waarvan de duur niet meer bedraagt dan één jaar. Contracten
van onbepaalde duur worden voor de toepassing van deze bepaling gelijkgesteld
met een aanstelling van meer dan één jaar. Bij opeenvolgende contracten voor
dezelfde functie moet de totale duur worden aangenomen voor de toepassing van
deze bepaling.
Artikel 2:
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de gewestelijk ontvanger en aan de
gemeentediensten
Artikel 3:
Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform art. 252 van het
gemeentedecreet

OCMW
3. OCMW-raadslid – ontslag – opvolging – aktename
De Gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Met een schrijven van 10 januari 2010 diende de heer Urbain Deblander bij de
voorzitter van de gemeenteraad zijn ontslag in als OCMW raadslid.
Bij besluit van de gemeenteraad van 2 januari 2007 werd mevrouw Annick D’Hokers
verkozen tot opvolger van de heer Urbain Deblander.
Er werd overgegaan tot het onderzoek van de geloofsbrieven van mevrouw Annick
D’Hokers.
Het onderzoek van de geloofsbrieven heeft tot doel na te gaan of de opvolger nog
aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden voldoet en zich niet bevindt in één van de
gevallen van onverenigbaarheid.
Bevoegdheid
Artikel 16§4 OCMW decreet
Juridische gronden
Artikel 7, 20, 21, 25, & 26 OCMW decreet
Externe adviezen
Niet van toepassing

Advies en motivering
Het ontslag is rechtsgeldig en is definitief na de ontvangst ervan door de voorzitter
van de gemeenteraad. Raadslid Deblander blijft zijn mandaat uitoefenen tot zijn
opvolger is geïnstalleerd.
Mevrouw D'Hoker heeft de volgende documenten voorgelegd:
- een recent uittreksel uit het bevolkings- en rijksregister;
- een recent uittreksel uit het strafregister (bewijs van goed zedelijk gedrag);
- een verklaring op eer dat zij zich niet bevindt in één van de gevallen van
onverenigbaarheid, bepaald in artikel 20 van het OCMW decreet.
Uit deze documenten blijkt dat Mevrouw D'Hoker sedert de verkiezingen van 2
januari 2007 nog steeds voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden en er
bovendien geen onverenigbaarheden kunnen worden vastgesteld.
Aan de gemeenteraad wordt bijgevolg voorgesteld akte te nemen van het ontslag
van de heer Urbain Deblander en van zijn opvolging door Annick D’Hokers.
Financieel advies en visum
Niet van toepassing

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1:
De Raad neemt akte van het ontslag van de heer Urbain Deblander als lid van de
Raad voor Maatschappelijk Welzijn.
Mevrouw Annick D’Hokers zal het mandaat van de heer Deblander voltooien na de
wettelijke eed te hebben afgelegd.
Artikel 2:
Dit besluit wordt opgenomen in de overzichtslijst overeenkomstig art 252 van het
gemeentedecreet
Artikel 3:
Dit besluit wordt binnen de 20 dagen meegedeeld aan de Vlaamse regering

PERSONEEL
4. Intentieverklaring om aanvullend pensioenstelsel voor de
contractuele personeelsleden te voeren en om de RSZPPO
aan te stellen als opdrachtencentrale volgens de wetgeving
overheidsopdrachten.
De Gemeenteraad,
Gelet op het Gemeentedecreet, inzonderheid op de artikelen 42 en 43;
Gelet op de Wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het
belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake
sociale zekerheid;
Gelet op het sectoraal akkoord 2008-2013 voor het personeel van de lokale en
provinciale besturen, afgesloten in het Vlaamse onderhandelingscomité C1 van 19
november 2008;
Gelet op het kaderreglement tweede pensioenpijler contractanten dat met de
representatieve vakorganisaties onderhandeld werd in het Vlaamse
onderhandelingscomité C1 van 9 december 2009;
Gelet op het akkoord bereikt in het comité C1;
Gelet op de complexiteit van de opdracht die zal moeten worden uitgevoerd;
Gelet op het feit dat het nuttig is dat de gemeenten zich verenigen om betere
voorwaarden te verkrijgen;
Gelet op de ervaring van de RSZPPO bij het uitschrijven van een
gemeenschappelijke opdracht;
Gelet op artikel 2, 4° van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten
en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Overwegende dat het ongerechtvaardigd en onbillijk is dat de contractuele
personeelsleden een opmerkelijk lager pensioen hebben dan de statutaire
personeelsleden voor hetzelfde werk;
Na hierover beraadslaagd te hebben,

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
De gemeenteraad heeft de intentie om een aanvullend pensioenstelsel in te voeren
voor zijn contractuele personeelsleden vanaf 1 januari 2010

Artikel 2
De gemeenteraad heeft het voornemen om akkoord te gaan met het kaderreglement
tweede pensioenpijler contractanten dat op 9 december 2009 op het Vlaamse
Comité C1 onderhandeld werd, dat in bijlage wordt toegevoegd.
Artikel 3
De gemeenteraad zal de inrichter zijn van het pensioenstelsel voor zijn contractuele
personeelsleden.
Artikel 4
De gemeenteraad heeft het voornemen om de pensioentoelage vast te stellen op 2%
van het pensioengevend jaarloon.
Artikel 5
De gemeenteraad zal het pensioenreglement, met name dit gemeenteraadsbesluit
en het kaderreglement tweede pensioenpijler contractanten (bijlage), ter beschikking
te stellen van zijn contractuele personeelsleden.
Artikel 6
De gemeenteraad gaat ermee akkoord dat de RSZPPO zal optreden als
opdrachtencentrale in de zin van artikel 2,4° van d e wet van 15 juni 2006 om in deze
een overheidsopdracht uit te schrijven en te beslissen over de gunning aan een
verzekeringsinstelling die belast zal worden met de uitvoering van de
pensioentoezegging voor de contractanten (tweede pensioenpijler).
Artikel 7:
Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform art. 252 van het
gemeentedecreet

ADVIESRADEN
5. Adviesraden – Herne Solidair – Subsidiereglement –
Goedkeuring
De Gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De gemeenteraad keurde in zitting van 4 juli 2007 reeds de statuten van Herne
Solidair goed.
Zowel een erkende vereniging als een inwoner van Herne kan een aanvraag tot
subsidiëring indienen. Een project is een actie in Herne of in een ontwikkelingsland in
het kader van welzijn en/of ontwikkelingssamenwerking.
Er wordt jaarlijks een budget in de begroting voorzien om de verenigingen van Herne
Solidair te subsidiëren.
Het gemeentelijk subsidiebudget wordt als volgt verdeeld :
- 1/3 = toelagen projecten
- 1/3 = toelagen verenigingen welzijnssector

- 1/3 = toelagen verenigingen ontwikkelingssector
Juridische gronden
- Decreet van 15 juli 2008
- Artikelen 42 en 43 van het Gemeentedecreet inzake de bevoegdheid van de
Gemeenteraad
Externe adviezen
Niet van toepassing
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om dit subsidiereglement goed te keuren.
De adviesraad Herne Solidair keurde dit subsidiereglement in zitting van
26 november 2009 reeds goed.

Financieel advies en visum
Niet van toepassing

BESLUIT: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1:
Het subsidiereglement van Herne Solidair wordt als volgt goedgekeurd :

Subsidiereglement Herne Solidair
Preliminaria
Artikel 1 :
Bij de opmaak van dit reglement wordt er rekening gehouden met de statuten van
Herne Solidair (verder in dit reglement wordt er verwezen naar HS). De
doelstellingen van Herne Solidair en internationale Noord-Zuidverenigingen moeten
gerespecteerd worden in alle activiteiten en projecten die voor subsidiëring in
aanmerking komen. Een aanvraag voor subsidiëring kan ofwel door een vereniging
ofwel door een inwoner van Herne gebeuren.
In functie van de aanvraagprocedure, wordt het gemeentelijk budget verdeeld onder
de erkende verenigingen en projecten.
Herne Solidair bestaat uit 2 sectoren: de welzijnssector en
ontwikkelingssamenwerking. Samenwerking wordt dus ook in dit reglement hoog in
het vaandel gedragen.
Artikel 2: verenigingen
Herne Solidair bestaat uit een aantal erkende verenigingen (zie lijst in bijlage).
In de loop van het werkjaar kunnen nieuwe verenigingen zich aanmelden bij Herne
Solidair, deze verenigingen kunnen onbeperkt aan dit reglement toegevoegd worden
of wegvallen. Deze verenigingen kunnen eveneens een subsidiedossier indienen op
het einde van het werkjaar, deze toelage geldt voor alle activiteiten van het lopende
kalenderjaar.

Het laatste aangepaste subsidiereglement zal steeds op de gemeentelijke website
staan.
Artikel 3: erkenning vereniging
Een vereniging komt in aanmerking voor subsidiëring als deze vereniging zich
akkoord verklaard met de doelstellingen van Herne Solidair, vermeld in de statuten.
Activiteiten van deze vereniging moeten zich in de eerste plaats richten naar Hernse
inwoners of plaatsvinden op Herns grondgebied. De vereniging moet minstens 1 jaar
actief zijn in Herne.
Artikel 4: erkenning project
HS formuleert een advies naar goedkeuring van een project bij meerderheid van
stemmen op de vergadering. Een project moet aan de hand van een dossier
ingediend worden waarin het project uitgebreid wordt toegelicht. Aan de hand van de
omschrijving van het project, zal HS bepalen of het project in aanmerking komt voor
een toelage. Een project ingediend door verenigingen, moet de gewone werking van
de vereniging overstijgen.
Artikel 5: budget
Het gemeentelijk subsidiebudget wordt als volgt verdeeld:
1/3 = toelagen projecten
1/3 = toelagen verenigingen welzijnssector (noordwerking)
1/3 = toelagen verenigingen ontwikkelingssector (zuidwerking)
Artikel 6: plafond
Er is een plafond ingevoerd voor verenigingen. Zij kunnen zowel beroep doen op
toelagen voor projecten als toelagen voor verenigingen, met een maximum plafond
van 1/3e van het totale budget (artikel 5).
Een projecttoelage mag niet meer bedragen dan 50% van het gemeentelijke budget
voor projecten.
De gemeentelijke toelage mag maximaal 50% bedragen van het totale budget van
de organisatie voor dit project.
Artikel 7
Dit subsidiereglement kan jaarlijks aangepast worden door Herne Solidair. Dit
subsidiereglement is goedgekeurd door de gemeenteraad.
Toelagen voor projecten
Artikel 8: definitie
Een project is een actie in Herne of in een ontwikkelingsland in het kader van welzijn
en/of ontwikkelingssamenwerking. De organisatie moet minstens 1 sensibiliserende
of informerende actie organiseren in de gemeente Herne, deze actie is gericht naar
de Hernse bevolking of een deel ervan.
Hs geeft geen toelage voor reiskosten.
Artikel 9
Enkel inwoners van Herne (gedomicilieerd) kunnen een beroep doen op een
projectsubsidie van de gemeente Herne. Verenigingen die een beroep willen doen op
deze toelage, dienen deel uit te maken van een adviesraad van Herne.

Artikel 10: beoordelingscriteria
- Bevolking betrekken, sensibiliseren en informeren
- Bekend maken in infoblad en website
- Terugkoppeling via evaluatie, projectavond of artikel
- Wat is het totaalbudget voor het project
- Beschrijving project zoals bepaald in de aanvraagprocedure
- Doelstellingen van het project (verwachte resultaten)
In de mate waarop het project aansluit bij de beoordelingscriteria voor projecten, zal
een score toegekend worden, met een maximum van 10 punten.
De leden die deel uitmaken van het project, kunnen niet stemmen voor dit project.
Indien 1 aanwezige het nodig acht om geheim te stemmen, kan de voorzitter een
geheime stemming organiseren.
Artikel 11 : Aanvraag van een projecttoelage
Het officiële aanvraagformulier voor toelagen (projecten en verenigingen) is
downloadbaar op de gemeentelijke website www.herne.be. Dit formulier dient met
de nodige bewijsstukken binnen te zijn op de dienst vrijetijd voor 31 januari. Laattijdig
indienen wordt niet getolereerd.
Het aanvraagformulier bevat volgende gegevens:
- Identiteitsgegevens van aanvrager of vereniging
- Situatieschets (voorstelling project, vereniging, methodiek,..)
- Algemene doelstelling van het project of vereniging
- Specifieke doelstelling en verwachte resulataten van het project waarvoor
deze aanvraag wordt ingediend
- Doelgroep die wordt bereikt
- Programma en activiteiten (aanpak sensibiliseren en informeren)
- Totale budget (begroting van de inkomsten en uitgaven voor het project)
- Opvolging en langetermijnvisie van het project
Artikel 12
HS formuleert een advies en kent een score toe aan de hand van de
beoordelingscriteria. Dit advies wordt overgemaakt aan het College van
Burgemeester en Schepenen en de gemeenteraad. De uitbetaling van de
projectsubsidie gebeurt in de eerste 3 maanden van het kalenderjaar.
Toelagen voor verenigingen
Artikel 13
Er wordt jaarlijks een budget in de begroting voorzien om de verenigingen van Herne
Solidair te subsidiëren.
Elke erkende vereniging (volgens artikel 3) die een toelage wil bekomen, moet op het
einde van het werkingsjaar (1 januari tot 31 december) aan de hand van de officiële
aanvraagformulieren tijdig een werkingsdossier indienen. Deze formulieren worden in
de loop van de maand december opgestuurd door de dienst vrije tijd.
Artikel 14
Elke erkende vereniging kan kiezen tussen een basistoelage van 25€ of een
werkingssubsidie die aan de hand van het puntensysteem uit dit subsidiereglement
berekend wordt.

Artikel 15: werkingsdossier
In het werkingsdossier vult de vereniging volgende gegevens in: beschrijving
vereniging, contactgegevens bestuursleden en afgevaardigden Herne Solidair. Het
puntensysteem omvat de volgende hoofdstukken:
A. Sensibiliseren en informeren (35%)
B. Activiteiten (35%)
C. Samenwerking en deelname activiteiten (15%)
D. Fair Trade (15%)

Artikel 16: puntensysteem
Elke activiteit kan slechts 1 keer ingevuld worden.
A. Sensibiliseren en informeren
Gelieve het aantal in te vullen + specifieer
Campagne (affiches, info, folders,..)
Scholen betrekken
Artikel in gemeentelijk infoblad / website /
pers
Infostand organiseren op activiteiten
door derden (jaarmarkt, dag vd jeugd,..)
Eigen website of infoblad of nieuwsbrief
publiceren
Andere

10 ptn per campagne
10 ptn per activiteit
1 ptn per artikel
(Maximum 5 artikels)
2 ptn per infostand
(maximum 5 per jaar)
2 ptn voor website
2 ptn voor het hebben nieuwsbrief of
infoblad
Wordt later beoordeeld

B. Activiteiten
Gelieve het aantal in te vullen + specifieer
Activiteiten voor eigen leden (etentje,
weekend, receptie,..)
Fondsenwervende
activiteiten
(eetfestijn, omhaling, ..)
Activiteiten
voor
publiek
(quiz,
wandeltocht,..)
Andere

5 ptn per activiteit
10 ptn per activiteit
20 ptn per activiteit
Wordt later beoordeeld

C. Samenwerking en deelname aan activiteiten
Gelieve het aantal in te vullen + specifieer
Intergemeentelijke samenwerking
Deelname vergadering Herne Solidair
Deelname activiteiten Herne Solidair
Deelname
activiteiten gemeente en
adviesraden (zwerfvuilactie, Kom-optegen-Kanker, dag van de jeugd,..)

5 ptn per samenwerking
2 ptn (afgevaardigde in HS)
10 ptn per activiteit
10 ptn per activiteit

Aangesloten bij een overkoepelende Ja / nee
organisatie
2 ptn
Gratis kaarten bezorgen aan OCMW 5 ptn per activiteit
voor deelname activiteiten, eetfestijn,..
Andere
Wordt later beoordeeld

D. Fair Trade
Gelieve het aantal in te vullen + specificeer
Gebruik van producten op activiteiten 5 ptn per activiteit
voor eigen leden
Gebruik producten op activiteiten voor 20 ptn per activiteit
het publiek (vb: wijn op eetfestijn,
chocolade
op
sinterklaasfeest,
tombola,..)
Andere
Wordt later beoordeeld

Alle bewijsstukken dienen ter beschikking gesteld worden en kunnen opgevraagd
worden door de ambtenaar van ontwikkeling- en samenwerking.
Procedure
Artikel 17: aanvraagformulier website
Het werkingsdossier moet ingediend worden voor 31 januari via een
standaardformulier (zie bijlage).
Artikel 18
De subsidiedossiers worden behandeld voor 31 januari en door Herne Solidair ter
advies aan het College voorgelegd. Na een goedkeuring van dit advies, worden de
toelagen zo spoedig mogelijk gestort aan de verschillende verenigingen en projecten.
Advies 19
Herne solidair formuleert een advies betreffende de verdeling van de subsidies, na
toelichting van het project op de vergadering van Herne Solidair. Dit advies wordt
overgemaakt aan het College van Burgemeester en Schepenen, HS kan tijdens een
vergadering zich engageren om een toelage toe te kennen aan een project als bij
meerderheid beslist wordt dat het project is goedgekeurd.

Artikel 2:
Dit besluit wordt opgenomen in de overzichtslijst overeenkomstig art 252 van het
gemeentedecreet

AANVULLING VAN DE DAGORDE
Op vraag van de Open VLD-fractie :
* Dringende herstellingswerken aan de voetpaden langs de
Kartuizerstraat
Geachte Heren,
In naam van de Open VLD gemeenteraadsleden heb ik de eer u hierbij een kopij van
mijn brief van 14 oktober 2005 te laten geworden waarin onze fractie u reeds
verzocht dringend herstellingswerken uit te voeren aan de voetwegen langs de
Kartuizerstraat.
De inhoud ervan brengt beslist nuttige informatie betreffende de behandeling van dit
zelfde punt dat door ons o.a. opnieuw werd voorgesteld op de dagorde van de vorige
gemeenteraadszitting.
Wij danken u omdat u dit punt hebt willen behandelen tijdens de vorige
gemeenteraadszitting; wij betreuren echter dat onze fractie verwijten werden
toegestuurd van "politieke stunt" tijdens de behandeling van dit punt. Onze bedoeling
was de hoogdringendheid van deze werkzaamheden te benadrukken. Te meer dat
onze eerste vraag van 14 oktober 2005, meer dan 4 jaar later, nog geen enkel
gevolg kreeg.
Volgens onze mening komt uw negatieve reactie niet ten goede van een positieve
samenwerking in de schoot van de gemeenteraad.
Mogen wij u dan ook verzoeken onze brief van 14 oktober 2005 tijdens de volgende
gemeenteraadszitting aan alle aanwezige gemeenteraadsleden bekend te maken.
Wij danken u voor uwe welwillendheid en bieden u inmiddels onze oprechte
hoogachting aan,

BIJLAGE : brief van 14 oktober 2005
Betreft : bijkomend punt op de dagorde van de eerstkomende
gemeenteraadszitting.
Dringende herstellingswerken aan de voetpaden langs de Kartuizerstraat
(over de ganse lengte).
Geachte Heren,
In naam van de gemeenteraadsleden van de VLD-SP.a-fractie zou ik u dank weten
het volgende punt te willen toevoegen aan de dagorde van de gemeenteraadszitting
van 20 oktober ek.
De voetpaden langs de Kartuizerstraat verkeren in een erbarmelijke toestand.
Deze voetpaden worden vrij druk gebruikt; ze zijn echter in een bijzonder
slechte toestand zodanig dat de voetgangers verplicht zijn steeds op de
autorijbaan te wandelen. Er dienen dringend herstellingswerken uitgevoerd te
worden; een volledige heraanleg van de voetpaden is hier aangewezen.
Wij danken u om deze werkzaamheden zonder verwijl te willen uitvoeren.
Inmiddels bied ik u, geachte heren, mijn oprechte gevoelens van hoogachting.

De voorzitter van de Gemeenteraad stelt vast dat dit punt uit ongenoegen werd
geagendeerd, maar dat zowel de meerderheid als de oppositie op dezelfde lijn zitten
qua uitvoering van het beleid. Hij verduidelijkt zijn vorige uitspraak dat het onnuttig is
om punten die in de begroting al zijn goedgekeurd opnieuw te agenderen.
De burgemeester suggereert om niet de man, maar de bal te spelen en de werking
van onze diensten in een ruimer kader te bekijken.
Daarom stelt hij voor om een gesprek te organiseren tussen meerderheid en
minderheid. Hierop zou het toekomstige beleid kunnen besproken worden.
De Vld-fractie neemt dit voorstel aan en kijkt uit naar de uitvoering ervan.

Gemeentesecretaris A.I.

NAERT A.

Burgemeester,

K. POELAERT

