PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE 1540 HERNE

Zitting van 27 februari 2007
Aanwezig

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

Na de opening van de zitting van de gemeenteraad vraagt de voorzitter de
goedkeuring van het verslag van 24 januari 2007. Er worden ter zitting geen
opmerkingen geformuleerd.
De voorzitter vraagt of de agenda van de gemeenteraad mag aangevuld worden met
het hiernavolgende punt :
• Staten Generaal Burgemeester en Schepenen van 20 mei 2005.
Goedkeuren modelresolutie
Dit wordt met eenparigheid van stemmen aanvaard.

DIENST FINANCIEËN
1. Leningenbestand
Goedkeuren van de voorwaarden en vaststellen van de wijze
van gunnen.
3e Herhalingsopdracht.
De Gemeenteraad,
Overwegende dat voor het aangaan van leningen de wetgeving op de
overheidsopdrachten dient te worden nageleefd ;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten evenals
de uitvoeringsbesluiten en omzendbrieven terzake;
Gelet op artikel 234 van de gemeentewet;
Overwegende dat in het lastenboek uitdrukkelijk de mogelijkheid werd voorzien om
artikel 17 § 2,2b van de wet van 24 december 1993 toe te passen, te weten de
herhalingsopdracht ;

Overwegende dat het lastenboek voor de leningen van het dienstjaar 2007 perfect
voldoet aan de noden van het bestuur, en dat er aldus geen aanleiding toe bestaat
de voorwaarden van opdracht te wijzigen ;
Overwegende dat via de onderhandelingsprocedure kan worden gegund ; dat deze
wijze van gunnen de meest voor de hand liggende is, omdat ze toelaat zeer snel
over te gaan tot het aangaan van nieuwe leningen en omdat na de vorige procedure
van de algemene offerteaanvraag, zeer lage intrestvoeten werden bedongen en
reeds optimaal een beroep werd gedaan op de concurrentie ;
Overwegende dat, niettegenstaande de opmaak van een financieel meerjarenplan,
nooit op voorhand kan gesteld worden welke de hoegrootheid van deze te gunnen
opdracht zal zijn, zodat via deze soepele procedure een opdracht kan uitgevoerd
worden die bij de initiële gunning nog niet gekend was ;
Overwegende dat, niettegenstaande het annaliteitsbeginsel, waarbij de
gemeenteraad jaarlijks het bedrag aan op te nemen leningen bepaalt, een nieuwe
procedure met Europese bekendmaking verschillende maanden in beslag neemt,
zodat deze soepele procedure aan het bestuur toelaat de beleidsopties zonder
verder tijdsverlies te realiseren ;
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
Als wijze van gunnen voor de overheidsopdracht voor het aangaan van leningen
door het gemeentebestuur, dienstjaar 2007, wordt geopteerd voor de
onderhandelingsprocedure via herhalingsopdracht :
Categorie nr. 1 : duurtijd 5 jaar
Artikel
Voorwerp
104/742/53 Aankoop informatica
124/733/60 Erelonen saneringswerken Vredegerecht
7641/747/51 Aankoop studie ‘oprichting autonoom
gemeentebedrijf’
104/747/60 Opdracht archivering gemeentelijke
2003
administratie

Bedrag in Euro
€10.000,00
€5.000,00
€100.000,00
€25.000,00

Categorie nr. 2 : duurtijd 10 jaar
Artikel
351/635/51
421/744/51
423/741/52
761/744/51
7621/744/51

Voorwerp
Installatie Voorpost Brandweer
Aankoop uitrusting
Signalisatieproject vernieuwing
verkeerssignalisatie en wegmarkeringen
Aankoop sanitaire blok
Installatie toog polyvalente zaal te SPK

Bedrag in Euro
€130.000,00
€22.000,00
€60.000,00
€12.500,00
€50.000,00

764/744/51
7641/744/51
767/744/51
876/744/51

Aankoop toestellen, speelpleinen en
outdoorsporten
Aankoop uitrusting – sporthal
Aankoop uitrusting POB
Aankoop KGA-containers – containerpark

€32.000;00
€45.000,00
€10.000,00
€12.500,00

Categorie nr. 3 : duurtijd 15 jaar
Artikel
124/724/51
780/735/53

Voorwerp
Saneringswerken Vredegerecht
Ondergronds brengen kabeldistributie

Bedrag in Euro
€50.000,00
€35.000,00

Categorie nr. 4 : duurtijd 30 jaar
Artikel
104/723/51

Voorwerp
Verbouwingswerken gemeentehuis :
uitbreiding + nieuwe ramen

Bedrag in Euro
€250.000,00

Artikel 2
Het schepencollege wordt gelast met de uitvoering van deze beraadslaging.

DIENST INFORMATIE
2. Vernieuwen website gemeente Herne
Goedkeuren van voorwaarden en vaststellen van de wijze van
gunnen.
Gelet op het feit dat Belgacom op 30 april 2007 stopt als provider van de website van
onze gemeente;
Gelet op het feit dat ons bestuur dus een nieuwe leverancier dient te zoeken;
Gelet op de technische fiche die hierbij wordt voorzien;
Overwegende dat de nodige kredieten voor deze aankoop voorzien zijn in de
buitengewone begroting 2007 onder artikel 104/742-53;
Gelet op de wetgeving betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van
werken, leveringen en diensten;
Gehoord het verslag van voorzitter, Kris Poelaert;
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen

Artikel 1 :
Akkoord te gaan met de voorwaarden en de wijze van gunnen tot aanduiden van een
nieuwe provider, 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 2007 onder
artikel 104/742-53

Artikel 3 :
Deze opdracht wordt gegund via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Artikel 4 :
Deze beslissing is onderworpen aan het gemeentedecreet van 15 juli 2005.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING
3. Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordiger in
waterschappen
Goedkeuring
De gemeenteraad,
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid,
inzonderheid artikelen 31 en 46;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2005 tot uitvoering
van titel I van het decreet van 18 juli 2003, inzonderheid artikel 4, 21 en 22;
Overwegende dat de gemeente Herne deelgenoot is van het Waterschap
“Denderbekken”;
Gelet op de overeenkomst van dit samenwerkingsverband zonder
rechtspersoonlijkheid;
Overwegende dat ingevolge de algehele vernieuwing van de gemeenteraad, een
nieuwe vertegenwoordiger van de gemeente in het Waterschap “Denderbekken”
moet worden aangewezen;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen

Artikel 1 :
De heer Jean-Marie Dierickx aan te duiden om de gemeente te vertegenwoordigen in
de stuurgroep van het waterschap “Denderbekken”.
Artikel 2 :
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van dit
besluit.

4. Riobra
Aanduiding van een kandidaat-bestuurder, een kandidaat-lid
met raadgevende stem en de volmachtdragers op de
buitengewone algemene vergadering van Riobra van 23 maart
2007
De gemeenteraad,
Gelet op het feit dat de gemeente HERNE aangesloten is bij de opdrachthoudende
vereniging Riobra;
Gelet op de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Overwegende dat ingevolge artikel 57 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking een algemene vergadering dient te worden
bijeengeroepen binnen de eerste drie maanden van het jaar volgend op dat van de
verkiezingen waarbij tot een algehele vervanging van de raad van bestuur wordt
overgegaan, voorzover de raden van de deelnemende besturen die de voordracht
moeten doen, reeds in hun nieuwe samenstelling vergaderd hebben;
Gelet op artikel 15.2 van de statuten van Riobra dat bepaalt dat elke gemeentelijke
deelnemer één kandidaat-bestuurder kan voordragen als lid van de raad van
bestuur;
Gelet op artikel 15.4 van de statuten van Riobra dat bepaalt dat aan de raad van
bestuur wordt deelgenomen door ten hoogste vijf rechtstreeks door de verschillende
gemeenten aangeduide afgevaardigden die lid zijn met raadgevende stem en dat
elke gemeente het recht heeft om maximum één afgevaardigde aan te duiden die
raadslid is en verkozen is op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt
van het college van burgemeester en schepenen of aangesteld is als voorzitter van
het OCMW (oppositieraadsleden)
Gelet op de uitnodigingsbrief van 31 januari 2007 van Riobra voor de buitengewone
algemene vergadering van 23 maart 2007;

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 in toepassing van artikel 27.1 van de statuten van Riobra de
gemeente recht heeft op maximum twee afgevaardigden op de algemene
vergadering en dat de volmacht het aantal aandelen moet bepalen voor dewelke
iedere lasthebber aan de stemming zal deelnemen;
Overwegende dat de gemeente op de algemene vergadering van Riobra beschikt
over 17.481 stemmen;
Gaat over, bij geheime en afzonderlijke stemmingen tot de aanduiding van een
kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur van Riobra, (eventueel) een
kandidaat-lid met raadgevende stem voor de raad van bestuur van Riobra en de
volmachtdrager(s) op de buitengewone algemene vergadering van 23 maart 2007
van de opdrachthoudende vereniging Riobra;
BESLUIT: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
De punten vermeld op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van
23 maart 2007 goed te keuren.
Artikel 2 :
De heer Dierickx Jean-Marie aan te duiden als kandidaat-bestuurder van Riobra.
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 23 maart 2007 waarbij beide volmachtdragers
eveneens plaatsvervanger van elkaar zijn.
Artikel 4 :
Bovengenoemde volmachtdrager(s) te mandateren om op de buitengewone
algemene vergadering van Riobra van 23 maart 2007 te handelen en te beslissen
conform de beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen over de punten
vermeld op de agenda.
Artikel 5 :
Het College van Burgemeester en Schepenen te belasten met de uitvoering van de
hierbij genomen beslissing en deze over te maken aan de toezichthoudende
overheid en er kennis van te geven aan Riobra, Diestsesteenweg 126, 3210 Lubbeek
t.a.v. de heer P. Bouwens.

5. Intergas
Buitengewone Algemene Vergadering op 30 maart 2007.
Aanduiding van een kandidaat-bestuurder, een kandidaat-lid
met raadgevende stem en de volmachtdragers.
De gemeenteraad,
Gelet op het feit dat de gemeente HERNE aangesloten is bij de opdrachthoudende
vereniging Intergas;
Gelet op de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Overwegende dat ingevolge artikel 57 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking een algemene vergadering dient te worden
bijeengeroepen binnen de eerste drie maanden van het jaar volgend op dat van de
verkiezingen waarbij tot een algehele vervanging van de raad van bestuur wordt
overgegaan, voorzover de raden van de deelnemende besturen die de voordracht
moeten doen, reeds in hun nieuwe samenstelling vergaderd hebben;
Gelet op artikel 15.2 van de statuten van Intergas dat bepaalt dat elke gemeentelijke
deelnemer één kandidaat-bestuurder kan voordragen als lid van de raad van
bestuur;
Gelet op artikel 15.4 van de statuten van Intergas dat bepaalt dat aan de raad van
bestuur wordt deelgenomen door ten hoogste vijf rechtstreeks door de verschillende
gemeenten aangeduide afgevaardigden die lid zijn met raadgevende stem en dat
elke gemeente het recht heeft om maximum één afgevaardigde aan te duiden die
raadslid is en verkozen is op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt
van het college van burgemeester en schepenen of aangesteld is als voorzitter van
het OCMW (oppositieraadsleden)
Gelet op de uitnodigingsbrief van 1 februari 2007 van Intergas voor de buitengewone
algemene vergadering van 30 maart 2007;
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 in toepassing van artikel 27.1 van de statuten van Intergas de
gemeente recht heeft op maximum twee afgevaardigden op de algemene
vergadering en dat de volmacht het aantal aandelen moet bepalen voor dewelke
iedere lasthebber aan de stemming zal deelnemen;
Overwegende dat de gemeente op de algemene vergadering van Intergas beschikt
over 10 stemmen;

Gaat over, bij geheime en afzonderlijke stemmingen tot de aanduiding van een
kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur van Intergas (eventueel) een
kandidaat-lid met raadgevende stem voor de raad van bestuur van Intergas en de
volmachtdrager(s) op de buitengewone algemene vergadering van 30 maart 2007
van de opdrachthoudende vereniging Intergas;
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
De punten vermeld op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van
30 maart 2007 goed te keuren.
Artikel 2 :
De heer Vandenneucker Lieven aan te duiden als kandidaat-bestuurder van Intergas.
Artikel 3 :
Mevrouw Devriese Marie Louise en mevrouw Ricour Carina aan te duiden als
volmachtdragers van de gemeente op de buitengewone algemene vergadering van
Intergas die zal plaatsvinden op 30 maart 2007 waarbij beide volmachtdragers
eveneens plaatsvervanger van elkaar zijn.
Artikel 4 :
Bovengenoemde volmachtdrager(s) te mandateren om op de buitengewone
algemene vergadering van Intergas van 30 maart 2007 te handelen en te beslissen
conform de beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen over de punten
vermeld op de agenda.
Artikel 5 :
Het College van Burgemeester en Schepenen te belasten met de uitvoering van de
hierbij genomen beslissing en deze over te maken aan de toezichthoudende
overheid en er kennis van te geven aan Riobra, Diestsesteenweg 126, 3210 Lubbeek
t.a.v. de heer P. Bouwens.

6. Toerisme Vlaams-Brabant vzw
Trap Groene Gordel
Betaling gemeentelijke bijdrage 2007
Goedkeuring
Gelet op de aanvraag van Trap Groene Gordel tot het bekomen van een dotatie van
€3163,50 om een gedeelte van hun werkingskosten te honoreren;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad waarbij de convenant betreffende de
oprichting van Trap Groene Gordel werd goedgekeurd;
Gelet op de desbetreffende artikelen van de gemeentewet;
Gehoord het verslag van Kris Poelaert, burgemeester;

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
Aan Trap Groene Gordel een toelage toe te kennen van €3.163,50 teneinde hen toe
te laten een gedeelte van hun werkingskosten te honoreren.
Artikel 2 :
Afschrift van dit besluit zal voor verder gevolg worden overgemaakt aan de
gewestelijke ontvanger van de gemeente.
Artikel 3 :
Deze beslissing is onderworpen aan de artikelen 248 tot en met 264 van het
gemeentedecreet van 15 juli 2005.

7. Intercommunale Haviland
Extra Algemene Vergadering op 29 maart 2007.
Aanduiding van een vertegenwoordiger.
Goedkeuring van het agendapunt.
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid de artikelen 117 en 119;
Overwegend dat de gemeente Herne aangesloten is bij Haviland Intercommunale die
werd opgericht op 24 maart 1965 bij oprichtingsakte verschenen in de Bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van 16 april 1965 onder het nummer 8226;
Overwegende dat Haviland Intercommunale als intergemeentelijk samenwerkingsverband voor de ruimtelijke ordening en de economisch sociale expansie van het
arrondissement Halle-Vilvoorde, een dienstverlenende vereniging is die wordt
beheerst door het decreet van 6 juli 2001 (het Decreet) houdende de
intergemeentelijke samenwerking;
Gelet inzonderheid op de bepalingen van artikel 57 van het decreet van 6 juli 2001
houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de beslissing van de algemene vergadering van 10 november 2003 om de
duurtijd van Haviland Intercommunale te beperken tot achttien jaar, ingaand op de
datum van inwerkingtreding van het Decreet, zijnde 10 november 2001, om te
eindigen op 10 november 2019;
Gelet op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Haviland
lntercommunale die zal gehouden worden op 29 maart 2007 in de Montil,
Moortelstraat 8 te 1790 Affligem en volgend punt omvat : verkiezing van een nieuwe
raad van bestuur ingevolge de algemene hernieuwing van de gemeenteraden in
navolging van art.57 van het DIS alsook de aanduiding van de 5 leden met
raadgevende stem : goedkeuring

Na beraadslaging en stemming.
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
Mevrouw Vierendeels Arlette, Broekstraat 1 te 1540 Herne volmacht te verlenen om
de gemeente te vertegenwoordigen op de algemene vergadering van Haviland dd.
29 maart 2007 en als haar plaatsvervanger aan te duiden Vanaudenhove Marc,
Steenweg Asse 47 te 1540 Herne
Artikel 2 :
De heer De Vos Patrick, Sint-Niklaasstraat 33 te 1540 Herne aan de algemene
vergadering van Haviland dd. 29 maart 2007 voor te dragen als kandidaat voor het
mandaat van bestuurder van Haviland dat eindigt met de vernieuwing van de raad
van bestuur op de algemene vergadering dd. 2013.
Artikel 3 :
Mevrouw Vierendeels Arlette, Broekstraat 1 te 1540 Herne te mandateren
bovenvermeld agendapunt van de algemene vergadering van Haviland
Intercommunale goed te keuren.
Artikel 4 :
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit
besluit.

8. Logo Pajottenland/Zennevallei vzw
Dotatie van €0.12 per inwoner ter bevordering van het
gezondheidsbeleid in de regio Pajottenland/Zennevallei
Goedkeuring.
Gelet op de aanvraag van Logo Pajottenland/Zennevallei vzw tot het bekomen van
een dotatie van €0,12 per inwoner aan Logo Pajottenland/Zennevallei om een
gedeelte van hun werkingskosten te honoreren;
Gelet op de desbetreffende artikelen van de gemeentewet;
Gehoord het verslag van de burgemeester, Kris Poelaert;

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
Aan Logo Pajottenland/Zennevallei vzw een toelage toe te kennen van €0,12 per
inwoner teneinde hen toe te laten om een gedeelte van hun werkingskosten te
honoreren.

Artikel 2 :
Afschrift van dit besluit zal voor verder gevolg worden overgemaakt aan de
gewestelijke ontvanger van de gemeente.
Artikel 3 :
Deze beslissing is onderworpen aan het gemeentedecreet van 15 juli 2005.

ADVIESRADEN
9. Verkiezing van de leden van de gemeentelijke adviesraden en
beheersorganen.
Kennisgeving
De voorzitter, Kris Poelaert, geeft lezing van de kandidaat-leden voor de GECORO
Marc Danneels
Frans Minaert
Carine Stroobant
Dany Berckmans
Koenraad Rosier
Anja Cromphaut
Robert Rotsaert
Nico Vanderlinden
Jozef Cochez
Katrien Verbeke
Filip Vansteenkiste
Luc Van Ongeval
Eddy Hagem
Philippe Lammens
Adrien Meulenijser
Marc De Grove
Michiel De Pelsemaeker
Graaf d'Udekem d'Acos
vertegenwoordiger
vertegenwoordiger
Agnes Cools
Nestor Cochez
Ghislain Alaert

Hernia
Hernia
Hernia
Jaarmarkt
sportraad
gemeente
kadaster
gemeente
landbouw
landbouw
land gilde SPK
heemkring
vzw De Mark
S.P.A.
CD&V
Voka
ACV
S.P.A.
V.L.D

Grotestraat 37
Grotestraat 63
Markstraat
Driekapellestraat 15
Hoogbaan 10
Terlindenstraat 2
Leenstraat 49
Grotestraat
Hoogbaan
Aerebeekstraat 29
Eysbroeckstraat

Herne
Herne
SPK
Herne
Herne
Herne
Herne
Herne
Herne
Herne
SPK

Donkerstraat 5A
Manhovestraat 32
Nieuwstraat 8
Stationsstraat 24B
Kamstraat
Medialaan 26
Vanden Eeckhoudstraat 11
bus 11
Lorengdreef 13
Breemstraat 50
Mottenbergstraat 4

SPK
SPK
Herne
Herne
Herfelingen
Vilvoorde
Halle
Herne
Herne
Herfelingen

Schepen voor Cultuur, Devriese Marie Louise, geeft lezing van de kandidaat-leden
voor de Cultuurraad
Urbain Deblander
Marc Danneels
Frans Minnaert
Stijn Polfliet
Piet Devroede
Annelies Desmet

voorzitter
Hernia
Hernia
Sp.a
gemeente

Driekapellenstraat 10
Grotestraat 37
Grotestraat 63
Aerebeekstraat 23
Ekkelenberg 15
St-Niklaasstraat 4

SPK
Herne
Herne
Herne
Herne
Herne

Adrien Meulenijser
Marc Vanaudenhove
Yvette Duquene
Jean-Marie Viane
Kris Degroote
Willy Thiels
Yvan Jaaken
Julius Ost
Thierry Deblander
Marc Moonens
Viviane Grisez
Firmin Temmerman
Jean Arno
Jacques Borgenon
Marijke Verdoodt
Isabelle Claessens
Maggy Tresignie
Heremans William
Leslie Paternoster
Jan Dierickx

heemkring
gemeenteraad
katherne - kvlv
MuwodaHolveo
Legato
Mark-Riverband
KWB
Holveo
Uilenspiegel
Ware Broeders
Legato
Okra
Herfelingen
Gezinsbond
SPK
LBG Herne
deskundige +
ATK
Lib vrouwen
KVLV Herf
Land gilde Herf
Kokejane Leeft
PSE-live

Manhovestraat 32
Steenweg Asse 47
Heldenplein 2

SPK
Herne
Herne

Molenhofstraat 14
Heikruis
Rendries 16
Herne
Plaatsstraat 78
Galmaarden
Lindestraat 32D
Herne
Edingsesteenweg 12
Herne
Heldenplein 8
Herne
Geraardsbergsesteenweg 44A Herne
Kapellestraat 20
Herne
Langestraat 14A

Herfelingen

Geraardsbergsestraat 1
Liezebeekwijk 47

SPK
Herne

Romeinsebaan
Haagstraat
Terlindenstraat 12
Mottenbergstraat 14
Steenweg Asse
Stationsstraat

Herne
Herne
Herfelingen
Herfelingen
Herne
Herne

Schepen voor Milieu, Dierickx Jean-Marie, geeft lezing van de kandidaat-leden voor
de milieuraad.
Tim Van Bockstaele
Marcel Annendijck
Michel Pillet
Philippe Berchmans
Dany Berckmans
Annie Meulenyser
Nico Vanderlinden
Bronckaers Paul
Frans Van Parijs
Leopold Dierickx
Jean-Pierre Vaneckenrode
Hugo 'd Hooge
Paul Vanderroost
Luc Ongeval
Marc De Grove
Theo De Meyer
Robert Van Imp
Van den Bosch Frans
Graaf d'Udekem d'Acos
Kris Degroote
Neuckermans Dirk
Denise Everaet-Dedoncker
Isabelle Claessens

student milieu
landbouw

vzw De Mark
Sp.a
gemeente
Heemkring
Okra
land gilde SPK
landbouw
landelijke gilde
landbouw
vzw De Mark
vzw De Mark
vzw De Mark
land gilde Herf
CD&V
CD&V
Wosh
Lib Landbouw
Lib vrouwen

Ninoofsesteenweg 38
Van cauwenberghelaan 10
Beverstraat 5
Breemstraat 53
Driejapellestraat 15
Breemstraat 45
Grotestraat
Strijderstraat 23A
Rendries 10C
Imbeekstraat 51
Rooststraat 4

Herne
Herne
SPK
Herne
Herne
Herne
Herne
SPK
Herne
Herne
Herne

Leenstraat 49
Nieuwstraat 8
Druimerenstraat 26
Geraardsbergsestraat 82
Tweekapellenstraat 11
Kamstraat
Rendries 16
Klein Leenstraat 5
Assesteenweg 163
Haagstraat 2

Herne
Herne
Herfelingen
SPK
Herfelingen
Herfelingen
Herne
Herne
Herfelingen
Herne

Schepen voor Sport, Lieven Vandenneucker, geeft lezing van de kandidaat-leden
voor de sportraad.
Luc Somers
Robert Rotsaert
Wilfried Ost
Raymond Michiels
Katrien Verbeke
Stefaan Van Bockstaele
Marc Vanaudenhove
Sandra Dero
Muriel Vankerk
Yvan Ricour
Lieven Vandenneucker
Marc Moonens
David Heymans
Johny Vanwichelen
Johan Peetermans
Kim De Rom
Demil Dirk
Goossens Sylvia
Decat Joerie
Luc Roosens

deskundige
Markruiters
FC Herne
Marktrotters
Karate
judo
gemeenteraad
CD&V
BCH
FC Herne
Schepen
de Smurfen
de Duvelkes
TC Love game
BCH
BCH
Kaatsers
turnclub ouders
Kaatsers
Draisinneken

Grotestraat 7
Leenstraat 49
Waardestraat 5
Liezebeekwijk 52
Aerebeekstraat 29
Ninoofsesteenweg 38
Steenweg Asse 47
Edingsesteenweg 30
Liezebeekwijk 50

Herne
Herne
Herne
Herne
Herne
Herne
Herne
Herne
Herne

Ninoofsesteenweg 1
Herne
Geraardsbergsesteenweg 44A Herne
Rendries 25
Herne
Lorengdreef 20
Herne
Hernestraat 66
Tollembeek
plaatsvervanger
Hernekouter
Hernekouter 24
Herne
Broekstraat 1
Herne
Ninoofsesteenweg 7
Herne

Lieven Vandenneucker, Schepen voor Jeugd, deelt mee dat op 7 februari 2007 de
jeugdraad verkozen werd. De hiernavolgende personen zetelen in de jeugdraad :
Functie

Naam

Jeugdconsulent Desmet Annelies
Voorzitter
Deherder Glenn
Ondervoorzitter De Pelsemaeker
Michiel
Secretaris
Dewit Sofie
Schepen v Jeugd Vandenneucker
Lieven
Jeugdraad effectief lid
Hoofdleiding voorzitter
Chiro Rifraf
AV
AV
Vervanger
Hoofdleiding
Chiromeisjes
AV
AV
Vervanger

Adres

gemeente

St-Niklaasstraat 4
1540 Herfelingen
VanCauwenberghelaan 21A 1540 Herne
Stationsstraat 24B
1540 Herne
Centrum 22
Ninoofsesteenweg 1

1540 Herne
1540 Herne

Peremans Hilke
De Tre Wendy
Floryn Leen
Cornet Jordi

Rankhove 15
Ekkelenbergstraat 34
Eeckhoudtstraat 7
Steenweg naar Asse 40

1540 Herne
1540 Herne
1670 Heikruis
1540 Herne

Delhaye Katrien
Dehandschutter
Hinde
Lissens Laurien

Eeckhout 11A
Statiestraat 118

1547 Bever
1570 Tollembeek

Breemstraat 49b

1540 Herne

Chirojongens
AV
AV
Vervanger

Deherder Glenn
Herzeele Gilles
De Pessemier Dries

VanCauwenberghelaan 21A 1540 Herne
Strijderstraat 49
1541 SPK
Wishwash 2
1540 Herne

Jeugdhuis
AV
AV
vervanger
Voorzitter

Faut Stefanie
Vanderpoorten Sara
Van Bockstaele Tim
Bellemans Tomas

Lindestraat 27
Tollembeekstraat 11
Ninoofsesteenweg 38
Kapellestraat 49

1540 Herne
1570 Galmaarden
1540 Herne
1540 Herne

JWB
AV
AV
Vervanger
Voorzitter

Van Schoors Marlies
Heremans Steffen
Vanimpel Anneleen
Van Holder Maya

Druimerenstraat 26
Mottenbergstraat 14
Steenweg Asse
Steenweg Asse 144C

1540 Herfelingen
1540 Herfelingen
1540 Herfelingen
1540 Herfelingen

13+ werking
AV
AV

Dewit Sofie
Maes Sofia

1540 Herne
1540 Herne

vervanging
vervanging

Demont Dieter
Daisy DeSterck

Centrum 22
Geraardsbergsesteenweg
48a
Flieterkouter 10
Rendries 5

1570 Tollembeek
1540 Herne

Nieuwstraat 7
Hoogbaan 2

1540 Herfelingen
1540 Herne

Hoogbaan 2

1540 Herne

Stationsstraat 24B

1540 Herne

Vancauwenberghelaan 26
Steenweg Asse 55

1540 Herne
1540 Herne

Rotaract
AV
AV
vervanging
vervanging

Bombaert Stijn
Vanderhaegen
Cedrik
Bosmans Petra
Katrien

Individueel
Individuele jeugd De Pelsemaeker
Michiel
Individuele jeugd Tim Rassaerts
Individuele jeugd Davy Wielant

Over de definitieve samenstelling van de GECORO, Milieuraad, Cultuurraad en de
Sportraad zal, na onderzoek van de ingediende kandidaturen en het aftoetsen van
de wettelijke betpalingen terzake, op een volgende zitting worden meegedeeld.

POLITIONELE MAATREGELEN
10.
Bekrachtiging van de politieverordening genomen door
de burgemeester bij hoogdringendheid : Afsluiten van de
Kerkstraat op donderdag 18.01.2007 vanaf 9u tot vrijdag
19.01.2007 tot 9u.

Een exemplaar van deze beslissing lag ter inzage van de
gemeenteraadsleden. De gemeenteraad bekrachtigt met eenparigheid van
stemmen het politiebesluit door de burgemeester genomen bij
hoogdringendheid.

11.
Bekrachtiging van de politieverordening genomen door
de burgemeester bij hoogdringendheid : Afsluiten van de
Klein-Leenstraat voor het ontruimen van de woning nr.1 op
maandag 29 januari 2007 van 8u tot 16u30.
Een exemplaar van deze beslissing lag ter inzage van de
gemeenteraadsleden. De gemeenteraad bekrachtigt met eenparigheid van
stemmen het politiebesluit door de burgemeester genomen bij
hoogdringendheid.

12.
Bekrachtiging van de politieverordening genomen door
de burgemeester bij hoogdringendheid : Organiseren van een
M.T.B. “Het Draisineken” op zondag 4 februari 2007 in de
sporthal “De Hernekouter” van 8u tot 18u.
Een exemplaar van deze beslissing lag ter inzage van de
gemeenteraadsleden. De gemeenteraad bekrachtigt met eenparigheid van
stemmen het politiebesluit door de burgemeester genomen bij
hoogdringendheid.

13.
Bekrachtiging van de politieverordening genomen door
de burgemeester bij hoogdringendheid : Aanvraag van de
firma WAWEBO NV, Kluizenhof 20 te 9170 Sint-Gillis-Waas om
een aantal verkeersmaatregelen te nemen in de zone tussen
de kruispunten Brikstraat/Lookaitse en Lookaitse/Lookaitse
vanaf 12 februari 2007 tot en met vrijdag 11 mei 2007.
Een exemplaar van deze beslissing lag ter inzage van de
gemeenteraadsleden. De gemeenteraad bekrachtigt met eenparigheid van
stemmen het politiebesluit door de burgemeester genomen bij
hoogdringendheid.

AANVULLING VAN DE DAGORDE
• Staten Generaal Burgemeester en Schepenen van 20 mei
2005.
Goedkeuren modelresolutie
Overwegende dat de federale staat samengesteld is uit gemeenschappen (de
Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige
Gemeenschap) en gewesten ( het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en
het Brusselse Gewest) – de artikelen 1, 2 en 3 van de grondwet;
Overwegende dat de federale staat ingedeeld is in 4 taalgebieden: het
Nederlandse taalgebied, het Franse taalgebied, het tweetalige gebied
Brussel-hoofdstad en het Duitse taalgebied – artikel 4 van de grondwet.
Overwegende dat elke gemeente van het Rijk deel uitmaakt van één van deze
taalgebieden;
Gezien de brieven aan het staatshoofd van 6 juni 2003 en 24 november 2004
van de Conferentie van de Burgemeester van Halle-Vilvoorde;
Overwegende dat de kieskring Brussel-Halle-Vilvorode fundamenteel in strijd
is met de grondwettelijke indeling van het land ;
Overwegende dat de regeling ingevoerd door de wet(ten) van 13 december
2002 tot wijziging van het kieswetboek en bijlage, waardoor overal in het land
provinciale kieskringen zijn ingesteld, met uitzondering van de provincie
Vlaams-Brabant, dus onmiskenbaar strijdig is met deze grondwettelijke
indeling van het land en een discriminatie inhoudt tegenover de kandidaten en
kiezers van de provincie Vlaams-Brabant en van het Nederlands taalgebied.
Overwegende dat het arrest van het Arbitragehof nr. 72/2003 van 26 mei
2003 bijgevolg expliciet stelt dat de regeling zoals ingevoerd bij wet van 13
december 2002 strijdig is met het gelijkheidsbeginsel, beschermd door de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet : “Door de kieskring Brussel-HalleVilvoorde te handhaven, behandelt de wetgever de kandidaten van de
provincie Vlaams-Brabant op een andere wijze dan de kandidaten van de
andere provincies, vermits, enerzijds, zij die kandidaat zijn in de kieskring
Brussel-Halle-Vilvoorde in concurrentie moeten treden met kandidaten die
elders dan in die provincie kandideren, en, anderzijds, zij die kandideren in de
kieskring Leuven niet op dezelfde wijze worden behandeld als zij die
kandideren in de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde. “
Overwegende dat de behandeling van het wetsvoorstel houdende splitsing
van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde, die aan deze discriminatie een
einde moet maken, in de bevoegde Kamercommissie werd stilgelegd;
Gezien de resoluties van het Vlaamse Parlement van 10 december 2003 en
21 april 2004 ter ondersteuning van de Staten-Generaal van de

burgemeesters en schepenen van Halle-Vilvoorde; gezien de resolutie van de
provincieraad van Vlaams-Brabant van 5 november 2003 ;
Overwegende het standpunt dat unaniem werd ingenomen op de staten-generaal
van de gemeentebesturen van Halle-Vilvoorde op 20 mei 2005 in de raadszaal
van het gemeentehuis te Zemst en dat als volgt luidt :
1. Wij kunnen NIET aanvaarden dat de federale overheid weigert de
grondwettelijke indeling van het land te eerbiedigen en weigert een arrest van
het Arbitragehof uit te voeren.
Vöör de Europese verkiezingen luidde het : er is tijd tot aan de verkiezingen
van 2007, nu wil men doen geloven dat het ook nog nadien kan.
De vaststelling blijft dat het niet betaamt dat de federale overheid zijn eigen
grondwet schendt, de beslissingen van het Arbitragehof – grondwettelijk hof –
naast zich neerlegt en aldus de geloofwaardigheid van de rechtsstaat zelf
ondermijnt.
Wij blijven dan ook de uitvoering eisen van het engagement van de
partijvoorzitters van VLD, SP-a en Spirit van 13 mei 2004 en van de Vlaamse
regering om kieskring en gerechtelijk arrondissement onverwijld te splitsen :
het gaat om de geloofwaardigheid van de politiek, de eerbied voor het
gegeven woord en het goed bestuur.
2. Wij herhalen dat de enige oplossing die aan de onaanvaardbare discriminatie
van Halle-Vilvoorde een einde kan maken de splitsing volgens de gewestprovincie- en taalgrens is, waarbij Halle-Vilvoorde op dezelfde wijze wordt
behandeld als alle andere Vlaamse en Waalse provincies. De taalgrenzen
vormen de territoriale basis van deze federale staat en moeten voor iedereen
dezelfde gevolgen hebben en op dezelfde wijze toegepast worden.
3. De splitsing van het gerechtelijk arrondissement Brussel is ook daarom, maar
daarenboven om redenen van efficiënt bestuur voor de burgers, gewoon een
noodzaak.
4. Onze gemeentebesturen waarschuwen ervoor dat het niet ernstig is
verkiezingen te organiseren op basis van een wet waarvan het grondwettelijk
hof heeft vastgesteld dat hij discrimineert en dus in strijd is met de grondwet;
Wij oordelen dat de federale overheid door de kieskring niet te splitsen
een zware verantwoordelijkheid op zich laadt en de regelmatigheid van
de volgende federale verkiezingen in het gedrang brengt; onze colleges
van burgemeesters en schepenen worden dan ook met een niet ernstig
uit te voeren opdracht opgezadeld. De federale overheid doet aldus
bewust een juridisch vacuum ontstaan.
5. Wij herinneren aan de brieven aan het Staatshoofd van 6 juni 2003 en 24
november 2004 en kunnen ons niet inbeelden dat het staatshoofd zal
toelaten dat de burgers van dit land op ongelijke wijze behandeld
blijven;”

BESLUIT : met 14 stemmen voor (CD&V-fractie) en 3 onthoudingen (VLDfractie)

Artikel 1 :
De gemeenteraad bevestigt het standpunt van de staten-generaal van 20 mei 2005
te Zemst, zoals het hierboven letterlijk is aangehaald.
Artikel 2 :
De gemeenteraad vraagt de federale overheid met aandrang om, zoals het in een
rechtsstaat hoort, met de allerhoogste prioriteit, en in elk geval nog voor de
aanstaande ontbinding van het parlement uitvoering te geven aan het arrest van het
Arbitragehof nr.73/2003 dd.26 mei 2003 ;
De gemeenteraad wijst op de ernstige gevolgen die de niet-uitvoering van het arrest
met zich brengt en de aansprakelijkheid die de in gebreke blijvende overheid
hiervoor zou dragen en vraagt het college van burgemeester en schepenen de
nodige acties te ontwikkelen om het arrest van het Arbitragehof te doen naleven.
Artikel 3 :
Kopie van dit besluit wordt overgemaakt aan de gouverneur van de provincie
Vlaams-Brabant.

De VLD-fractie verantwoordt hun onthouding door te stellen dat er nu een goede
verstandhouding is met de Waalse buren, en dat dit alleen maar kan verslechteren
door de splitsing van de kieskring.
Thierry Deblander stelt dat we deze problematiek niet politiek mogen spelen, maar
correct moeten spelen. Dit is een nationaal probleem, dat op dat niveau moet
opgelost worden.
Namens de Gemeenteraad,
I.O. De gemeentesecretaris

De burgemeester-secretaris

L. DENEYER

K. POELAERT

