Gemeenteraad 29 juni 2010
PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE 1540 HERNE

BESLISSINGEN VAN DE GEMEENTERAAD
Zitting van 29 juni 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 gemeentesecretaris
Ter zitting verontschuldigt de voorzitter Marc Bombaert, Hilde Thiebaut, Kris
Degroote, Marc Vanaudenhove en Thierry Deblander.
Alvorens aan de vergadering te beginnen vraagt de voorzitter één minuut stilte ter
nagedachtenis aan Piet Devroede.
De voorzitter vraagt de goedkeuring van het verslag van de vorige raadszitting. Het
verslag wordt eenparig goedgekeurd.
Schepen Marie-Louise Devriese verlaat de vergadering bij het eerste agendapunt.

FINANCIËN
1. Jaarrekening 2009 – Budgetrekening - Vaststelling
De Gemeenteraad,
Aanleiding en doel
In uitvoering van artikel 93 van het gemeentedecreet ging de financieel beheerder
over tot de opmaak van de jaarrekening 2009
Het ontwerp van jaarrekening 2009 bevat:
- de budgettaire rekening 2009
- de bijlagen bij de budgettaire rekening 2009
- de jaarrekening 2009
- het advies van het managementteam over de jaarrekening 2009.
Bevoegdheid
Artikel 43§2,3° van het gemeentedecreet
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Juridische gronden
Artikel 93 gemeentedecreet
K.B. van 2 augustus 1990 houdende het Algemeen Reglement op de Gemeentelijke
Comptabiliteit gecoördineerd met het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april
2009;
Advies van het managementteam van 16 juni 2010;
Externe adviezen
Niet van toepassing
Advies en motivering
Uit de bijgevoegde documenten blijkt dat het algemeen begrotingsresultaat er als
volgt uitziet:
- exploitatiebudget: 3.610.940,19 euro
(resultaat van het dienstjaar: 613.086,53 euro)
- investeringsbudget: -139.343,51 euro
(resultaat van het dienstjaar: -1.550.478,29 euro).
Het algemeen boekhoudkundig resultaat bedraagt:
- exploitatiebudget: 3.965.567,83 euro
(boekhoudkundig resultaat van het dienstjaar: 930.436,93 euro)
- investeringsbudget: 1.864.515,94 euro
(boekhoudkundig resultaat van het dienstjaar: - 460.007,19 euro).

Financieel advies en visum
Niet van toepassing

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1. :

Artikel 2. :

De begrotingsrekening 2009 wordt vastgesteld met de volgende saldi:
Begrotingsresultaat:
Gewone dienst (exploitatie)
Buitengewone dienst (investering)

3.610.940,19 euro
-139.343,51 euro

Boekhoudkundig resultaat:
Gewone dienst (exploitatie)
Buitengewone dienst (investering)

3.965.567,83 euro
1.864.515,94 euro

De balans en resultatenrekening 2009 worden goedgekeurd.

Artikel 3. : Een afschrift van dit besluit wordt met de bijlagen overgemaakt aan de
provinciegouverneur van Vlaams-Brabant met het oog op de uitoefening van het
bestuurlijk toezicht.
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2. Dienst financiën – Begrotingswijziging 1- Gewone diens – dienstjaar
2010 + financieel meerjarenplan 2010-2012 – Goedkeuring
De Gemeenteraad,
Aanleiding en doel
In uitvoering van artikel 93 van het gemeentedecreet ging de financieel beheerder
over tot de opmaak van begrotingswijziging 1 (gewone dienst – dienstjaar 2010)
en het financieel meerjarenplan 2010-2012.
Bevoegdheid
Artikel 43§2,3° van het gemeentedecreet
Juridische gronden
Artikel 93 gemeentedecreet
K.B. van 2 augustus 1990 houdende het Algemeen Reglement op de
Gemeentelijke Comptabiliteit gecoördineerd met het besluit van de Vlaamse
Regering van 3 april 2009;
Externe adviezen
Niet van toepassing
Advies en motivering
Uit de bijgevoegde documenten blijkt dat het algemeen begrotingsresultaat er als
volgt uitziet:

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
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Samenvattingstabel begrotingswijziging
Volgens de oorspronkelijke Verhoging
Verlaging Na de voorgestelde
begroting of de vorige
wijziging
wijziging
___________________________________________________________________________
Alg. resultaat
begrotingsrekening 2008 3.049.674,05
3.049.674,05
Resultaat begrotingsrekening 2009
30.096,00
531.170,14
0,00
561.266,14
___________________________________________________________________________
Alg. resultaat begrotings- 3.079.770,05
531.170,14
0,00
3.610.940,19
rekening 2009
___________________________________________________________________________
Begrotingswijziging 2010
Ontvangsten van het eigen 6.621.290,00
dienstjaar

41.716,55

0,00

Uitgaven van het eigen
dienstjaar

96.999,00

14.600,00

6.839.902,00

6.663.006,55

6.922.301,00

Ontvangsten vorige jaren
0,00
5300,00
0,00
5.300,00
Uitgaven vorige jaren
21.696,00
110.094,00
0,00
131.790,00
Ontvangsten overboekingen
0,00
0,00
0,00
0,00
Uitgaven overboekingen
50.800,00
37.771,00
0,00
88.571,0
_________________________________________________________________________
Geraamd resultaat van de
begroting 2010
-291.108,00 -197.847,45
-14.600,00
-474.355,45
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2010
3.136.584,74

Financieel advies en visum
Niet van toepassing
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen

Artikel 1 : De begrotingswijziging wordt als volgt goedgekeurd :
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Samenvattingstabel begrotingswijziging
Volgens de oorspronkelijke Verhoging
Verlaging Na de voorgestelde
begroting of de vorige
wijziging
wijziging
___________________________________________________________________________
Alg. resultaat
begrotingsrekening 2008 3.049.674,05
3.049.674,05
Resultaat begrotingsrekening 2009
30.096,00
531.170,14
0,00
561.266,14
___________________________________________________________________________
Alg. resultaat begrotings- 3.079.770,05
531.170,14
0,00
3.610.940,19
rekening 2009
___________________________________________________________________________
Begrotingswijziging 2010
Ontvangsten van het eigen 6.621.290,00
dienstjaar

41.716,55

0,00

Uitgaven van het eigen
dienstjaar

96.999,00

14.600,00

6.839.902,00

6.663.006,55

6.922.301,00

Ontvangsten vorige jaren
0,00
5300,00
0,00
5.300,00
Uitgaven vorige jaren
21.696,00
110.094,00
0,00
131.790,00
Ontvangsten overboekingen
0,00
0,00
0,00
0,00
Uitgaven overboekingen
50.800,00
37.771,00
0,00
88.571,0
_________________________________________________________________________
Geraamd resultaat van de
begroting 2010
-291.108,00 -197.847,45
-14.600,00
-474.355,45
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2010
3.136.584,74

Artikel 3. : Een afschrift van dit besluit wordt met de bijlagen overgemaakt aan de
provinciegouverneur van Vlaams-Brabant met het oog op de uitoefening van het
bestuurlijk toezicht.

3. Dienst financiën – begrotingswijziging 2 – buitengewone dienst –
dienstjaar 2010 – financieel meerjarenplan 2010-2012 Goedkeuring
De Gemeenteraad,
Aanleiding en doel
In uitvoering van artikel 93 van het gemeentedecreet ging de financieel beheerder
over tot de opmaak van begrotingswijziging 2 (buitengewone dienst – dienstjaar
2010) en het financieel meerjarenplan 2010-2012.
Bevoegdheid
Artikel 43§2,3° van het gemeentedecreet
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Juridische gronden
Artikel 93 gemeentedecreet
K.B. van 2 augustus 1990 houdende het Algemeen Reglement op de Gemeentelijke
Comptabiliteit gecoördineerd met het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april
2009;
Externe adviezen
Niet van toepassing
Advies en motivering
Uit de bijgevoegde documenten blijkt dat het algemeen begrotingsresultaat er als
volgt uitziet:
Samenvattingstabel begrotingswijziging
Volgens de oorspronkelijke Verhoging
Verlaging Na de voorgestelde
begroting of de vorige
wijziging
wijziging
___________________________________________________________________________
Alg. resultaat
begrotingsrekening 2008 920.562,98
920.562,98
Resultaat begrotingsrekening 2009
-686.795,00
0,00
373.111,49 -1.059.906,49
___________________________________________________________________________
Alg. resultaat begrotings- 233.767,98
0,00
373.111,49
-139.343,51
rekening 2009
___________________________________________________________________________
Begrotingswijziging 2010
Ontvangsten van het eigen 3.105.750,00
dienstjaar

215.500,00

Uitgaven van het eigen
dienstjaar

775.800,00

Ontvangsten vorige jaren
Uitgaven vorige jaren

3.744.550,00

928.400,000
50.000,00

0,00
5471,00

0,00

3.321.250,00

542.000,00

3.978.350,00

0,00
0,00

928.400,00
55.471,00

Ontvangsten overboekingen
38.300,00
23.771,00
0,00
62.071,00
Uitgaven overboekingen
0,00
0,00
0,00
0,00
_________________________________________________________________________
Geraamd resultaat van de
begroting 2010
277.900,00
-542.000,00
-542.000,00
277.900,00
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2010
138.556,49
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Financieel advies en visum
Niet van toepassing

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen

Artikel 1 : De begrotingswijziging 2 – buitengewone dienst wordt als volgt
goedgekeurd :
Samenvattingstabel begrotingswijziging
Volgens de oorspronkelijke Verhoging
Verlaging Na de voorgestelde
begroting of de vorige
wijziging
wijziging
___________________________________________________________________________
Alg. resultaat
begrotingsrekening 2008 920.562,98
920.562,98
Resultaat begrotingsrekening 2009
-686.795,00
0,00
373.111,49 -1.059.906,49
___________________________________________________________________________
Alg. resultaat begrotings- 233.767,98
0,00
373.111,49
-139.343,51
rekening 2009
___________________________________________________________________________
Begrotingswijziging 2010
Ontvangsten van het eigen 3.105.750,00
dienstjaar

215.500,00

Uitgaven van het eigen
dienstjaar

775.800,00

Ontvangsten vorige jaren
Uitgaven vorige jaren

3.744.550,00

928.400,000
50.000,00

0,00
5471,00

0,00

3.321.250,00

542.000,00

3.978.350,00

0,00
0,00

928.400,00
55.471,00

Ontvangsten overboekingen
38.300,00
23.771,00
0,00
62.071,00
Uitgaven overboekingen
0,00
0,00
0,00
0,00
_________________________________________________________________________
Geraamd resultaat van de
begroting 2010
277.900,00
-542.000,00
-542.000,00
277.900,00
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2010
138.556,49

Artikel 2 : Een afschrift van dit besluit wordt met de bijlagen overgemaakt aan de
provinciegouverneur van Vlaams-Brabant met het oog op de uitoefening van het
bestuurlijk toezicht.

Gemeenteraad 29 juni 2010
4. 50 jaar Chiro Herne – Toekennen jubileumtoelage – Goedkeuring
De Gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Naar aanleiding van zijn 50-jarig bestaan diende Chiro Herne een aanvraag in voor
het bekomen van een jubileumtoelage
Bevoegdheid
Art. 43 van het gemeentedecreet
Juridische gronden
• Subsidiereglement Cultuurraad dd. 18 september 2008
Externe adviezen
Niet van toepassing
Advies en motivering
Het besluit van de gemeenteraad van 29 oktober 2008 bepaalt dat verenigingen nav
van een bijzondere verjaardag een aanvraag kunnen doen tot het bekomen van een
jubileumtoelage.
Chiro Herne voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een
dergelijke vergoeding.
Aan de Gemeenteraad wordt voorgesteld om een vergoeding van €500,00 toe te
kennen.
Financieel advies en visum
Niet van toepassing

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 : Aan Chiro Herne zal een jubileumtoelage worden toegekend van
€500,00 ter gelegenheid van hun 50-jarig bestaan.
Artikel 2 : Deze beslissing zal voor passend gevolg worden overgemaakt aan de
gewestelijke ontvanger.
Artikel 3 : Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van
het gemeentedecreet
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5. Federale Verkiezingen dd. 13 juni 2010 - Vaststelling retributie kiezerslijst
– Mededeling beslissing College van Burgemeester en Schepenen dd. 02
juni 2010
Aanleiding en doel
Op 13 juni 2010 werden de Federale verkiezingen georganiseerd. Desbetreffend
werden de kiezerslijsten vastgesteld in het weekend van 15 mei.
Elke politieke partij kon kosteloos twee afschriften van de kiezerslijst bekomen.
Bijkomende afschriften konden worden bekomen tegen kostprijs.
Elke kandidaat kon eveneens tegen kostprijs exemplaren van de kiezerslijst
aanvragen.
Gelet op de hoogdringendheid diende het College van Burgemeester en Schepenen
een retributie vast te stellen.
Bevoegdheid
- Artikel 17 van het kieswetboek (§§ 1 en 2)
- Artikel 57 van het gemeentedecreet
- Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen
Juridische gronden
- Wet van 13 februari 2007 houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezinge
(Belgisch Staatsblad van 7 maart 2007)
- Omzendbrief van 7 juli 2000
- Omzendbrief 27 november 2002
- Omzendbrief betreffende de verkiezingen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en
van de Senaat op 13 juni 2010 – Toelichting bij de verkiezingsreglementering
Externe adviezen
//
Advies en motivering
Het College van Burgemeester en Schepenen besliste om de kostprijs voor een
kiezerslijst vast te stellen op €20,00.
Financieel advies en visum
Niet van toepassing
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 : Kennis te nemen van de beslissing van het College van Burgemeester
en Schepenen dd. 13 juni 2010 betreffende de vaststelling van de retributie van de
kiezerslijsten.
Artikel 2 : Deze beslissing wordt opgenomen op de overzichtslijst conform art. 252
van het gemeentedecreet
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Gemeenteraadslid Nestor Cochez stelt de vraag of de kiezerslijst nu nog ter inzage
kan worden gelegd van de gemeenteraadsleden. Op basis van de omzendbrief van
19 januari 1990 betreffende het inzagerecht van de gemeenteraadsleden mag een
kiezerslijst niet ter inzage gelegd worden. Hierin staat duidelijk vermeld : “Bij het
gemeentebestuur bevinden zich ook heel wat gegevens die verband houden met
taken van algemeen belang van de gemeenteoverheden, bijvoorbeeld : de registers
en akten van de burgerlijke stand, de bevolkingsregisters, de militielijsten, de
kiezerslijsten, het strafregister, de aflevering van rijbewijzen…. Het is de taak van het
college de nodige schikkingen te treffen, zodat deze gegevens niet meegedeeld
worden, onder meer met het oog op de bescherming van het privéleven van de
inwoners.”

GEMEENTEDECREET
6. Samenstelling managmentteam – Wijziging
De gemeenteraad
Aanleiding en doel
Bij besluit van de gemeenteraad van 7 februari 2008 werd de samenstelling van het
managmentteam goedgekeurd. Ondertussen is het gemeentedecreet gewijzigd.
Voortaan moet de burgemeester, of in voorkomend geval de schepen door hem
aangeduid, met raadgevende stem deel uitmaken van het managmentteam. De
wijziging gaat in vanaf 1 juli 2009.
Bevoegdheid
Artikel 96, alinea 3 van het gemeentedecreet
Juridische gronden
Artikel 96, alinea 1 en 2 van het gemeentedecreet
Externe adviezen
Niet van toepassing
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om zijn besluit van 7 februari 2008 ivm de
samenstelling in overeenstemming te brengen met het decreet van 23 januari 2009.
Financieel advies en visum
/
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 : Het managmentteam uit te breiden met de burgemeester die over een
raadgevende stem beschikt.
Artikel 2 : Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van
het gemeentedecreet.
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ONDERWIJS
7. Gemeentelijke basisschool “de Regenboog” : Vaststelling
lestijdenpakket schooljaar 2010-2011 + goedkeuring Tivoli-uren
De Gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De directie van de gemeentelijke basisschool De Regenboog heeft op 25 en 26 mei
een schrijven gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen en de leden
van de Gemeenteraad met een (voorlopig) overzicht van het lestijdenpakket en een
aanvraag voor tivoli-uren voor het schooljaar 2010-2011.
Bevoegdheid
Art 43 van het gemeentedecreet
Juridische gronden
- Besluit van de Vlaamse regering van 05/03/2004 betreffende de
puntenenveloppe voor de scholengemeenschappen basisonderwijs (B.S.
11/06/2004)
- Besluit van de Vlaamse regering van 17/06/1997 betreffende de
personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs
- Besluit van de Vlaamse Regering van 17/06/1997 betreffende de opdracht van
het personeel in het basisonderwijs
- Besluit van de Vlaamse Regering van 25/06/2004 tot vaststelling en indeling
van de ambten in de instellingen van het gewoon basisonderwijs
- Besluit van de Vlaamse Regering van 05/12/2003 betreffende ICT-coördinatie
in het onderwijs
- Omzendbrief bao/2005/12 : Puntenenveloppen voor scholen en
scholengemeenschappen basisonderwijs: personeelsformatie en
personeelsaspecten.
- Omzendbrief bao/2005/09 : Personeelsformatie scholen gewoon
basisonderwijs
Externe adviezen
//
Advies en motivering
Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in vergadering van 5 mei 2010
een positief advies uitgebracht over de aanvraag voor de tivoli-uren .
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het lestijdenpakket schooljaar 2010-2011 vast
te stellen en het voorstel van tivoli-uren goed te keuren.
Financieel advies en visum
Positief advies wordt verleend door de gewestelijke ontvanger.
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BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :

De gemeenteraad stelt het lestijdenpakket schooljaar 2010-2011 als
volgt vast:

BESTUURSPERSONEEL
KLEUTERONDERWIJS

1 ambt van directeur met een onderwijsopdracht van 4 lestijden.
Deze lestijden dienen in mindering gebracht te worden van de
hierna vermelde lestijden volgens de schaal.
lestijden volgens de schaal
aanvullende lestijden lichamelijke opvoeding

62
5
67

TOTAAL

LAGER ONDERWIJS

lestijden volgens de schaal
aanvullende lestijden katholieke godsdienst
TOTAAL

URENPAKKET
PUNTENPAKKET

uren kinderverzorging
punten ict-coördinatie
punten administratieve ondersteuning

121
10
131
8
7
30

Artikel 2 :

De gemeenteraad keurt de aangevraagde tivoli-uren (18/24) voor het
schooljaar 2010-2011 als volgt goed.

Artikel 3 :

Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252
van het gemeentedecreet

GRONDGEBIEDSZAKEN
8. Aankoop van een polyvalente compacte minigraver voor de technische
dienst.
Vaststellen van de wijze van gunnen de voorwaarden en de raming.
De Gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Het bestuur wenst over te gaan tot de aankoop van een polyvalente compacte
minigraver die voor diverse werkzaamheden kan aangewend worden. Deze mag niet
te groot noch te klein zijn. Het concept van de machine dient blijk te geven van het
streven naar maximale duurzaamheid, bedrijfszekerheid, bruikbaarheid onder alle
werkomstandigheden, arbeidveiligheid, en minimale verbruiks- en onderhoudskosten
in relatie tot het prestatieniveau.
Bevoegdheid
Art 43 §3, 11 van het gemeentedecreet
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Juridische gronden
- Wet van 24 december 1993 (BS van 22-01-1994) betreffende de
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken,
leveringen en diensten, en latere wijzigingen;
- Koninklijk besluit van 8 januari 1996 (BS van 26-01-1996) betreffende de
overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en
de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen;
- Koninklijk besluit van 26 september 1996 (BS van 18-10-1996) tot bepaling
van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de
concessies voor openbare werken, alsmede de bijlage bij dit koninklijk besluit
betreffende de algemene aannemingsvoorwaarden, en latere wijzigingen;
- Decreet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen;
- Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
Externe adviezen
//
Advies en motivering.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om via een onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking over te gaan tot de aankoop van een polyvalente compacte
minigraver. Er wordt gevraagd bijgevoegd lastenboek en de raming ter waarde van
30.000 euro excl. BTW goed te keuren.
Financieel advies en visum
Niet van toepassing

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1:
Een overheidsopdracht te gunnen met als voorwerp de levering van een polyvalente
compacte minigraver.
Artikel 2:
De opdracht te gunnen na raadpleging volgens de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking overeenkomstig artikel 17 § 2 van de wet van 24 december 1993.
Artikel 3:
Het lastenboek voor deze aankoop en de raming ter waarde van 30.000 euro excl
btw goed te keuren.
Artikel 4.
Machtiging te verlenen aan het College van Burgemeester en Schepenen om de
aankoop te gunnen via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Artikel 5:
De kredieten voor deze opdracht zijn voorzien in de begroting van 2010 artikel
421/744-51 en de financiering van de opdracht gebeurt met een lening
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Artikel 6:
Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.

9. Aankoop van schoolmeubilair voor de gemeentelijke basisschool te
Herfelingen.
Vaststellen van de wijze van gunnen de voorwaarden en de raming.
De Gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De gemeentelijke basisschool te Herfelingen heeft nood aan bijkomend
schoolmeubilair, zowel ter vervanging van onherstelbaar bestaand meubilair als ter
aanvulling om een hoger leerlingenaantal op te vangen.
Meer bepaald is er nood aan:
- Voor de klaslokalen:
30 leerlingenlessenaars en stoelen voor leerlingen van de derde graad
van het basisonderwijs (leeftijd 12 jaar);
- Voor de refter:
16 stoelen (h= 35 cm) en 4 bijhorende tafels voor kleuters;
16 stoelen (h= 30 cm) en 4 bijhorende tafels voor kleuters;
28 stoelen (h= 25 cm) en 7 bijhorende tafels voor kleuters.
Bevoegdheid
Art 43 §3, 11 van het gemeentedecreet
Juridische gronden
- Wet van 24 december 1993 (BS van 22-01-1994) betreffende de
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken,
leveringen en diensten, en latere wijzigingen;
- Koninklijk besluit van 8 januari 1996 (BS van 26-01-1996) betreffende de
overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en
de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen;
- Koninklijk besluit van 26 september 1996 (BS van 18-10-1996) tot bepaling
van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de
concessies voor openbare werken, alsmede de bijlage bij dit koninklijk besluit
betreffende de algemene aannemingsvoorwaarden, en latere wijzigingen;
- Decreet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen;
- Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
Externe adviezen
/
Advies en motivering.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om via een onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking over te gaan tot de aankoop van schoolmeubilair in 2
percelen:
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-

Perceel 1:

-

Perceel 2:

30 leerlingenlessenaars en stoelen voor leerlingen van de derde
graad van het basisonderwijs (leeftijd 12 jaar);
16 stoelen (h= 35 cm) en 4 bijhorende tafels voor kleuters;
16 stoelen (h= 30 cm) en 4 bijhorende tafels voor kleuters;
28 stoelen (h= 25 cm) en 7 bijhorende tafels voor kleuters.

Er wordt gevraagd bijgevoegd lastenboek en raming ter waarde van respectievelijk
9.000 euro excl. BTW en 4.000 euro excl. BTW goed te keuren.
Financieel advies en visum
Niet van toepassing

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1:
Een overheidsopdracht te gunnen met als voorwerp de levering van schoolmeubilair
voor de gemeentelijke basisschool te Herfelingen.
Artikel 2:
Deze opdracht te gunnen na raadpleging volgens de onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking overeenkomstig artikel 17 § 2 van de wet van 24 december
1993.
Artikel 3:
Het lastenboek voor deze aankoop en de raming ter waarde van respectievelijk
9.000 euro excl. BTW en 4.000 euro excl. BTW goed te keuren.
Artikel 4.
Machtiging te verlenen aan het College van Burgemeester en Schepenen om de
aankoop te gunnen via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Artikel 5:
De kredieten voor deze opdracht zijn voorzien in de begroting van 2010 artikel
722/744-51 en de financiering van de opdracht gebeurt met een lening
Artikel 6:
Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.
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10. Aankoop van een wegmarkeringsmachine voor de technische dienst.
Vaststellen van de wijze van gunnen, de voorwaarden en de raming.
De Gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Naar aanleiding van een vergelijkende onkostenraming in 2009, werd een
marktonderzoek gedaan naar de eventuele aankoop van een
wegmarkeringsmachine.
Uit het marktonderzoek blijkt dat dergelijke aankoop zichzelf na enkele jaren
terugbetaald heeft.
Bevoegdheid
Art 43 §3, 11 van het gemeentedecreet
Juridische gronden
- Wet van 24 december 1993 (BS van 22-01-1994) betreffende de
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken,
leveringen en diensten, en latere wijzigingen;
- Koninklijk besluit van 8 januari 1996 (BS van 26-01-1996) betreffende de
overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en
de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen;
- Koninklijk besluit van 26 september 1996 (BS van 18-10-1996) tot bepaling
van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de
concessies voor openbare werken, alsmede de bijlage bij dit koninklijk besluit
betreffende de algemene aannemingsvoorwaarden, en latere wijzigingen;
- Decreet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen;
- Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
Externe adviezen
/
Advies en motivering.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om via een onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking over te gaan tot de aankoop van een wegmarkeringsmachine
met zittende operator. Er wordt gevraagd bijgevoegd lastenboek en raming ten
bedrage van 35.000 € excl. BTW goed te keuren.
Financieel advies en visum
Niet van toepassing
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1:
Een overheidsopdracht te gunnen met als voorwerp de levering van een
wegmarkeringsmachine met zittende operator.
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Artikel 2:
De opdracht te gunnen via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking
overeenkomstig artikel 17 § 2 van de wet van 24 december 1993.
Artikel 3:
Het lastenboek voor deze opdracht en de raming ter waarde van 35.000 euro excl.
btw goed te keuren.
Artikel 4.
Machtiging te verlenen aan het College van Burgemeester en Schepenen om de
opdracht te gunnen via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Artikel 5:
De kredieten voor deze opdracht zijn voorzien in de begroting van 2010 artikel
421/744-51 en de financiering van de opdracht gebeurt met een lening
Artikel 6:
Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.

AGB
11. Aanpassing van het reglement voor het gebruik van de sporthal Goedkeuring
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De Raad van Bestuur van het AGB Herne stelt voor om in het gebruikersreglement
voor de sporthal een artikel in te voegen dat de indexering van de uurtarieven voor
het gebruik van de sporthal reguleert.
Bevoegdheid
Artikel 43 van het gemeentedecreet
Juridische gronden
- Gemeentedecreet artikel 43, & 2, punten 2 en 15
- Beheersovereenkomst tussen de gemeente Herne en het Autonoom
Gemeentebedrijf Herne, art. 16
- Gebruikersreglement sporthal de Hernekouter, goedgekeurd door de
gemeenteraad op 30 november 2007.
- Goedkeuring door de gemeenteraad van 7 februari 2008 van “verhuur sporthal
gebruikers – aanpassing huurprijzen”
- Goedkeuring door de gemeenteraad van 22 december 2008 van “AGB Herne
– tarieven sporthal Hernekouter – herbevestiging”
- Goedkeuring door de gemeenteraad van 24 april 2009 van “Tarieven sporthal
De Hernekouter scholen Herne versus scholen niet-Herne”

Gemeenteraad 29 juni 2010
-

Reglement voor het gebruik van de sporthal de Hernekouter, goedgekeurd
door de Raad van Bestuur van het AGB Herne op 16 december 2008
Goedkeuring door het directiecomité van het AGB Herne van 4 juni 2009 van
“Aanpassingen gebruikersreglement sporthal”
Beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 5 mei 2010
betreffende “ Voorstel tot aanpassing van het reglement voor het gebruik van
de sporthal – agendapunt voor de gemeenteraad”

Externe adviezen
De Raad van Bestuur van het AGB Herne (bijeengekomen in zitting van 16 maart
2010) stelt voor om in het gebruikersreglement van de sporthal een bepaling toe te
voegen die de indexering van de uurtarieven reguleert.
Advies en motivering
De Raad van Bestuur van het AGB Herne stelt voor volgend artikel (als artikel 51) in
het “Gebruikersreglement sporthal de Hernekouter” in te voegen:
Het Autonoom Gemeentebedrijf behoudt het recht deze uurtarieven te onderwerpen
aan indexatie, indexeren op basis van de gezondheidsindex (zoals die gepubliceerd
wordt in het Belgisch Staatsblad). De indexering wordt volgens de volgende formule
berekend:
Uurtarief x nieuwe index
---------------------------------- = nieuw uurtarief
Basisindex
Volgens artikel 16 van de beheersovereekomst tussen de gemeente Herne en het
Autonoom Gemeentebedrijf Herne, moet de gemeenteraad zich uitspreken over
dergelijk voorstel van de Raad van Bestuur.
Daarom wordt aan de gemeenteraad gevraagd om deze aanpassing goed te keuren.
Financieel advies en visum
Niet van toepassing

BESLUIT: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1: De aanpassing in het gebruikersreglement sporthal de Hernekouter goed te
keuren volgens de hierboven vermelde tekst.
Artikel 2: Dit besluit wordt opgenomen in de overzichtslijst overeenkomstig art. 252
van het gemeentedecreet.
Artikel 3: Deze beslissing wordt als volgt gecommuniceerd:
- Besluit meedelen aan de Raad van Bestuur van het AGB Herne
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JEUGD
12. Jeugdwerkbeleidsplan - verantwoordingsnota 2009
De Gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Om voor subsidiëring van de jeugdwerking in aanmerking te komen is de opmaak
van een jeugdbeleidsplan en een jaarlijkse verantwoordingsnota over de uitvoering
van het jeugdbeleidsplan vereist .
Bevoegdheid
Artikel 5§2 van het besluit van de Vlaamse regering van 26 januari 2007
Juridische gronden
• Decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en stimulering van
het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en
jeugdwerkbeleid zoals gewijzigd bij de decreten van 23 december 2005 en 15
december 2006
• Besluit van de Vlaamse regering ter uitvoering van het decreet van 14 februari
2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, het
intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid, inzake het
voeren van een gemeentelijk en intergemeentelijk jeugd- en jeugdwerkbeleid,
zoals gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004, 16
juni 2006 en 26 januari 2007
• Beslissing van het College houdende de bekrachtiging van de
verantwoordingsnota 2009.
Externe adviezen
Advies jeugdraad
Advies en motivering
Gemeentebesturen moeten een jeugdbeleidsplan voor drie jaar indienen bij de
Vlaamse Regering.
Als de minister het jeugdbeleidsplan voor subsidiëring aanvaardt, wordt jaarlijks (in
het begin van het jaar) een voorschot uitbetaald voor het betreffende begrotingsjaar
van de beleidsperiode. Nadat de afdeling Jeugd van het ministerie de jaarlijkse
verantwoordingsnota heeft aanvaard, wordt het saldo van de subsidies uitbetaald
voor 31 december van het jaar dat volgt op het begrotingsjaar.
De verantwoordingsnota moet een verklaring van het college van burgemeester en
schepenen bevatten waarin wordt gesteld dat het jeugdbeleidsplan in het betrokken
jaar werd uitgevoerd zoals gepland en dat er voldoende subsidiabele uitgaven
werden gedaan. Hierbij hoort ook een argumentatie bij de doelstellingen van het plan
die anders of niet werden uitgevoerd, een stand van zaken, als het ware.
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De verantwoordingsnota moet niet door de gemeenteraad worden goedgekeurd, de
bekrachtiging van het college volstaat. Alleen wanneer het jeugdbeleidsplan via de
verantwoordingsnota wordt gewijzigd, is de beslissing van de gemeenteraad nog
verplicht.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld akte te nemen van de 2009.
Financieel advies en visum
Niet van toepassing
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 : Akte te nemen van de verantwoordingsnota 2009
Artikel 2 : Een afschrift van dit besluit wordt met de bijlagen overgemaakt aan de
Vlaamse minister, bevoegd voor de culturele aangelegenheden
Artikel 3 : Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van
het gemeentedecreet.
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