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De voorzitter vraagt de goedkeuring van het verslag van de vorige raadszitting.
Het verslag wordt eenparig goedgekeurd.
De gemeenteraad gaat met eenparigheid van stemmen akkoord om het
hiernavolgend punt op de agenda te plaatsen in geheime zitting :
• Geschil Vanaudenhove/Gierts/Gemeente Herne
Dadingsovereenkomst
Goedkeuring

1. Beleidsplan 2008-2013
Ontwerp
Kris Poelaert geeft een korte lezing over het hiernavolgende beleidsplan 2007-2013

Algemeen beleidsplan 2008 – 2013
Goed leven in Herne
Dit beleidsplan geeft een algemene visie op het gemeentebeleid in de periode 20072012. Het geeft een overzicht van de financiële en beleidsmatige uitdagingen
waarmee wij geconfronteerd worden. Het kerntakendebat dat zowel op gemeentelijk,
intermediair als Vlaams niveau wordt gevoerd in combinatie met nieuwe
maatschappelijke tendensen maken dit document tot een dynamisch gegeven dat op
regelmatige basis moet worden geëvalueerd en bijgestuurd. Dergelijk werkstuk kan
dus snel achterhaald zijn, omwille van wettelijke verplichtingen of hinderpalen,
gewijzigde feitelijke omstandigheden of veranderde inzichten.
Dit beleidsplan moet een synthese vormen van sterktes en zwaktes om dan de
zwaktes aan te pakken en de sterke punten nog te verfijnen in de toekomst. Eén
doel dient steeds als basis voor ogen te worden gehouden: altijd en overal SERVICE
en KWALITEIT leveren.

Het beleid moet worden uitgebouwd en door een voldoende grote meerderheid van
de bevolking worden onderschreven. Niet door de politici maar door de bevolking.
Daarom trekken we met dit beleidsplan naar de bevolking toe via buurtbabbels. Dit
document moet de basis vormen van wat in de komende maanden en jaren
gerealiseerd zal worden. Het beleidsplan is een samenvatting van de partijpolitieke
programma’s nav de jongste gemeenteraadsverkiezingen. Ook de CD&V-enquête
en de eerste resultaten van de enquête van Dorpsspiegel werden hierin verwerkt.
Het bestuur wil evenwel de volledige resultaten van de Dorpsspiegel-enquête
afwachten teneinde het beleidsplan in het najaar van 2008 te optimaliseren. Een
beleid “van, door en voor het volk”, that’s the answer.

PERSONEEL : VERDER PROFESSIONALISEREN
•

•

•

•

Onze gemeente kan voldoende werk creëren voor volgende functies: een
milieuambtenaar, een sportfunctionaris en een cultuur/toerismeambtenaar.
Het opvullen van al deze functies zou een meerwaarde leveren in het
verwezenlijken van vooraf bepaalde doelstellingen. CC Consult zal
geraadpleegd worden met het oog op een herschikking van de taken van het
reeds aanwezige personeel. CC Consult zal ook nagaan of er ruimte kan
vrijgemaakt worden voor een fulltime milieuambtenaar. Functies die geen
rechtstreekse meerwaarde leveren en de administratie niet in het gedrang
brengen kunnen worden geschrapt.
Voeren van een correct personeelsbeleid. Zo leiden alcoholmisbruik en
onwettige afwezigheid van sommigen tot demotivatie en verzuring bij de
goede en betrouwbare krachten. Wie op dit vlak zwaar in de fout gaat moet
gesanctioneeerd worden. Evaluaties moeten de motivatie en betrokkenheid
van het personeel verhogen.
Ook onze technische dienst vraagt een ander beleid. Een job bij de
technische dienst mag geen ‘uitloopbaan’ zijn, maar vraagt ook inzet en
motivatie.
Het
steeds
uitgebreider
takenpakket
vereist
ook
professionalisering. Aanwerven van specifiek opgeleid personeel moet leiden
naar een beter eigen beheer van welbepaalde diensten. Metsers en/of
tuinaannemers zullen ook binnen deze dienst bijdragen tot professionalisering
en tot opwaardering van de taak van gemeentelijk arbeider. Meer werken in
eigen beheer uitvoeren, moet leiden tot een financiële besparing. Alhoewel
een onvoldoende equipering onze mogelijkheden beperkt, is een
intergemeentelijke samenwerking een mogelijk alternatief.
De opsplitsing van de dienst in logistieke steun en patrimoniumbeheer
enerzijds en het echte openbare werk anderzijds, zal zorgen voor een sterkere
focus en een meer gestructureerde aanpak. Deze vernieuwde aanpak moet
leiden tot een termijnplanning die zichtbare resultaten oplevert.
Personeelsleden met beleidsbepalende – en dus toekomstbepalende –
verantwoordelijkheden, moeten de “backoffice” vormen van een “frontoffice”.
Op deze manier blijft het contact met het publiek beperkt en blijft er meer tijd
en aandacht over voor het beleidsbepalende werk, zonder noodzakelijkerwijs
de service af te bouwen.

•

Een aangenamere werkomgeving moet enerzijds een blijk van waardering
voor het eigen personeel zijn, maar dient anderzijds serviceversterkend te
werken. In het gemeentehuis zijn aanpassingswerken gericht op een meer
open structuur aan de orde. Een reorganisatie moet ook leiden tot efficiënter
werken. De diensten worden gecentraliseerd. De plannen voorzien ook een
functionele trappenhal die tegelijkertijd het gemeentehuis cultureel enige
meerwaarde kan bieden.

EEN RESPECTVOLLE DIENSTVERLENING
Service en kwaliteit vormen de basis van ons handelen.
•
•
•
•
•
•

Extra openingsuren van het gemeentehuis door woensdagnamiddag te
openen van 14u tot 16u. Dit betreft niet alle diensten. Gespecialiseerde
diensten zullen werken op afspraak.
Eén centraal meldpunt voor alle klachten en adviezen.
Het back-upsysteem wordt verder uitgebreid.
De telefoon rinkelt maximaal vijf keer. Het antwoordapparaat wordt enkel in
het Nederlands ingesteld.
Brieven worden binnen anderhalve week beantwoord mét resultaatverbintenis.
Een meer gespecialiseerde dienstverlening door de oprichting van een
streekhuis

FINANCIEN
De gemeentelijke financiële middelen zullen verder zorgzaam beheerd worden.
•
•
•
•
•
•
•
•

We willen een onroerende voorheffing en de aanvullende personenbelasting
op gelijk niveau houden.
De volledige begroting moet worden doorgelicht (bv door Ernst en Young) en
in navolging van het nieuwe gemeentedecreet aan een audit onderworpen
worden.
Verlaging van de huisvuilkosten door vermindering van aantal ophaalbeurten
grof huisvuil en KGA en aanbieden van goedkopere alternatieven
Optimaliseren van bepaalde kosten: zoeken naar nieuwe leveranciers, gebruik
maken van aanbestedingen op hoger niveau moet resulteren in serieuze
besparingen.
Oprichten van een autonoom gemeentebedrijf voor een efficiënter beheer van
de sportinfrastructuur ‘de Hernekouter’ en recuperatie van BTW.
Betere controle op bestellingen en uitgaven van de administratie zonder
verificatie.
Nieuwe omvangrijke investeringen gebeuren in functie van de draagkracht en
financiële mogelijkheden van de gemeente.
Onze gemeente moet meer inkomsten genereren uit zijn dienstverlening.
Minstens kostenrecupererend werken is de doelstelling. Tarieven moeten
worden herzien en geïndexeerd.

•

De schuldafbouw is een vereiste, waarmee onze meerjarenplanning strikt
rekening zal houden. De vaste kosten van de gemeentelijke werking zijn zo
hoog dat een vermindering van schuld en een strikt investeringsbeleid
noodzakelijk zijn om de belastingsdruk onder controle te houden.

COMMUNICATIE
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Het bestuur erkent de verschillende raden op hun terrein als bevoorrechte
adviesverlenende partners en communiceert deze adviezen naar buiten toe.
Op deze manier worden de leden van de adviesraden dichter bij het beleid
betrokken. Als blijk van waardering en erkenning, worden de leden ook
uitgenodigd op een nieuwjaarsreceptie.
Tweemaandelijks infoblad met vaste huisstijl uitgeven om de burger sneller te
informeren.
Bestendigen van buurtbabbels waarin meer discussie mogelijk wordt en zo de
communicatie met de burger vergroten.
Oprichten van wijkraden.
De website is aan vernieuwing toe; een regelmatige update en de
meerwaarde door egovernment moet het bezoek aan onze gemeentelijke
website verhogen. Een teller moet een inschatting geven van het aantal
bezoekers.
E-mail moet vaker als middel van communicatie worden gebruikt. Het is een
goedkoop en snel middel.
Nieuwsbrieven kunnen via e-mail gemakkelijk een bepaald doelpubliek
bereiken en zorgen voor gediversifieerde informatie.
De sms-diensten mogen ook in de toekomst niet verloren gaan. Een
regelmatige update is geen overbodige luxe.
Snellere dienstverlening door afhalen van documenten op de gemeentelijke
website (e-loket).

BOUWEN AAN ONZE GEMEENSCHAP
•

•
•
•
•
•

Met het oog op de versterking van het sociaal weefsel, zal het bestuur in alle
beleidsdomeinen aandacht schenken aan gemeenschapsvorming. Initiatieven
om mensen bij elkaar te brengen, worden verder ondersteund en gestimuleerd
(bijvoorbeeld weekend van de jeugd, verwelkoming nieuwe inwoners,
seniorenbijeenkomst, enz.)
Buurtcomités/feesten materieel of financieel ondersteunen. Controle is echter
nodig, eventueel onder vorm van een reglement.
Financiële ondersteuning van verenigingen die inspanningen leveren om
personen met een handicap te integreren.
Het project ‘Dorpsspiegel’ zal peilen naar de behoeften van onze inwoners.
In onze deelgemeenten moet gezocht worden naar middelen om de
leefbaarheid op niveau te houden en te versterken
We zoeken verder naar middelen die het gemeenschapsgevoel bevorderen,
zoals een stickeractie, een boek met verhalen van oude inwoners,
postkaarten…

•

Sommige gezinnen kunnen het lidgeld van een bepaalde vereniging niet
betalen, maar durven hier niet voor uit te komen en blijven dus weg.
Subsidietrekkende verenigingen moeten ook een 5-tal leden aanvaarden die
geen lidgeld hoeven te betalen. Deze leden worden aangebracht via het
OCMW.

BOUWEN AAN DE LEEFBAARHEID VAN ONZE DORPSKERNEN
RUIMTELIJKE ORDENING VORMT DE RODE DRAAD DOORHEEN HET BELEID
Met een goede ruimtelijke ordening leg je, in de mate dat de overheid dit toelaat, de
toekomst van je dorp vast. Dit item wordt onderschat in zijn kracht en aan de waarde
die het de leefgemeenschap van ons dorp biedt. Bestendig je de leefbaarheid van
niet alleen de hoofdgemeente maar ook van de deelgemeenten? Scheppen we
hierin voldoende aandacht aan onze lokale ondernemers? Blijft onze landbouw ook
morgen onze troef? Krachtenbundeling, denken op lange termijn en doeltreffend
besturen is hiervoor nodig.
•
•

•

•
•
•

•
•

•
•
•

De leefbaarheid van de dorpskernen is een prioriteit: voorzien en stimuleren
van basisvoorzieningen.
Verder uitwerken van het gemeentelijk structuurplan, met aandacht voor de
leefbaarheid van de dorpskernen, voor het behoud van de open structuur, het
typische landbouwersdorp, de natuur en zijn omgeving. Herne blijft een
landelijke, groene gemeente, waarin de natuur zijn rol blijft spelen.
Nieuwe woongelegenheden moeten aansluiten nabij de kernen. Herne is
hoofdgemeente met specifieke aandacht voor de realisatie van sociale
woonprojecten i.s.m. Providentia, weliswaar verdeeld in verschillende
leefgemeenschappen. Spreiding is noodzakelijk.
Verscherpen van de aandacht voor de handel en voor ambachtelijke
bedrijven, zoeken naar een verwevenheid in de woonkernen zonder de
woonfunctie te verhinderen.
Zoeken naar een gepaste locatie voor de uitbreiding van ons bedrijventerrein,
alsook naar een herlokalisatie van de zonevreemde bedrijven op lange
termijn.
Landbouw moet de nodige ondersteuning krijgen. Het behoud ervan is
onmisbaar voor het landelijke karakter van onze gemeente. We moeten
soepelere maatregelen treffen dan voorzien in het gewestelijk of provinciaal
structuurplan. Aandacht voor landbouw- en hoevetoerisme.
Bevestigen van de afbakening van de landbouwzones op basis van het
bestaande Gewestplan.
Verbindingsweg creëren achter het gemeentehuis en tussen het
gemeenschapsonderwijs en de voormalig gemeentelijke speeltuin. Zo kunnen
we het centrum vrijwaren en hinder voor de plaatselijke handelaars
minimaliseren.
Creëren van een zone voor openbaar nut, waardoor centralisatie van
gemeentelijke diensten voor de toekomst wordt gevrijwaard.
Uitbreidingsfaciliteiten voor rusthuis en onderwijs in hoofdgemeente.
Gesprekken aanknopen met kerkfabrieken en parochiale werking om de
toekomst van parochielokalen en -zalen te vrijwaren.

•
•
•
•
•
•
•
•

Dorpskernverfraaiing van alle deelgemeenten om de aantrekkelijkheid te
verhogen en zachte recreatie op te wekken wat de leefbaarheid van de kernen
versterkt.
Woningen gelegen in natuurgebied rechtszekerheid bieden binnen het
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan door uit de natuurzone te trekken.
Amnestiemaatregel door compensatie via planbaten t.v.v. niet-vervreemde
loten in het kader van de opvulregel en die hierdoor bouwgrond zijn verloren.
Inbreiding bespreekbaar maken en onderzoeken of buurtbewoners vatbaar
zijn voor deze maatregel.
Woonuitbreidingsgebied in Herne hoofddorp verder aansnijden maar met een
minimum aan differentiatie van woonvormen.
2 bouwlagen als maximum instellen
Via het structuurplan moet naast het betaalbaar-wonen-aspect aandacht
geschonken worden aan de bescherming van ons patrimonium.
Waardevol erfgoed moet beschermd worden.

BETAALBAAR WONEN ALS PRIORITEIT
Dit kadert in feite grotendeels onder de rubriek ruimtelijke ordening, maar zou te
weinig aandacht krijgen indien niet vermeld in een aparte rubriek. Binnen het
ruimtelijk structuurplan moeten we een gedifferentieerd aanbod aan bouwfaciliteiten
voorzien.
Welke instrumenten hebben we voorhanden?
•
•
•
•
•
•
•
•

Grondbelasting.
Speculatie tegengaan, rekening houdend met de goede huisvaders waarvoor
vrijstellingen kunnen worden voorzien.
Nieuwe verkaveling in beperkt aantal.
Onderzoek naar wettelijkheid van fiscale stimuli voor Hernenaren.
Inbreiding.
Belasten van gronden waar eerst gebouwd zou moeten worden.
Premies om sommige gronden sneller te laten ontwikkelen.
Kangoeroewonen
binnen
het
structuurplan
mogelijk
maken
(tweegeneratiewoning).

Steeds handelen vanuit een ruimtelijke visie over waar we dichte bebouwing willen,
groen, plaats voor ontspanning, sport en gemeentelijke infrastructuur. Dit handelen
mag de aandacht voor verscheidenheid niet verwaarlozen.
Met het ruimtelijk structuurplan bepalen we het uitzicht van onze gemeente morgen.
Overleg binnen de GECORO en met de bevolking is noodzakelijk.

OVERSTROMINGSPROBLEMATIEK
•

Binnen elk woonproject legt de wetgever de watertoets op. Wetende dat onze
gemeente meermaals werd geconfronteerd met wateroverlast, moeten wij
binnen het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan preventief optreden.

•

•
•

Verkavelingen in de nabijheid van plaatsen met overstromingsrisico of andere
die zonder meer een impact hebben op de waterproblematiek, moeten
voorzien in een beperkt spaarbekken.
De inplanting van het overstromingsgebied ter hoogte van de Molens van
Vannerom wordt uitgevoerd in 2008.
De opvangcapaciteit van dit
gecontroleerd overloopgebied (GOG) bedraagt 180.000m³. Hierdoor zou de
situatie zoals we ze in 2002 hebben gekend zich slechts één keer binnen de
50 jaar mogen voordoen. De opstart van de tweede studie rond de
Scheibeekvallei is gepland voor 2009.
Hoewel het nut van een erosiebestrijdingplan ter discussie staat bij de
landbouwers, kan een erosiebestrijdingplan zijn bijdrage leveren tot een beter
(lees vertragend) verloop van de waterstroom.
Intergemeentelijk overleg, niet alleen met onze Vlaamse buurgemeenten,
maar vooral met Waalse buurgemeente Edingen dringt zich verder op.

STATIONSOMGEVING
Het station van Herne is een belangrijke troef. Niet alleen de uitbreiding van de
parking en een aangenamere omgeving moeten deze site versterken. Het station
van Herne moet meer gebruikers opleveren of niet alleen het loket, maar ook de
stopplaats is geen lang leven meer beschoren. Edingen kampt met een groot
parkeerprobleem en wenst de toegang via de Groenstraat af te remmen door
éénrichtingsverkeer op te leggen. Dit en extra stimulansen rond de site van het
station moeten het gebruikersaantal van het station van Herne verhogen. De verhuur
van het gebouw biedt ons als gemeente mogelijks de kans om hier extra diensten
onder te brengen. Ook de bouw van de sociale appartementen door Providentia kan
een meerwaarde geven aan de stationsomgeving.

MIDDENSTAND
•
•
•

•
•

•

Het belang van de lokale middenstand moet meer beklemtoond worden bij de
bevolking, bvb door het opstellen van een middenstandsgids(handels- of
beroepengids)
De handelaars verenigen en ondersteunen, vraagt overleg om in te kunnen
spelen op de behoeften die vanuit die hoek worden geformuleerd.
Kleinhandel in ieder centrum ondersteunt de leefbaarheid van een dorpskern.
Ook hier heeft het hoofddorp van Herne een hoofdrol te spelen. De
aantrekkelijkheid van een dorp vindt zijn weerspiegeling in een goeddraaiende
“kleinhandelskern”. Daarom zal een opstartstimulans uitgedokterd worden.
Ook binnen de deelgemeenten kunnen kleine kruidenierswinkels een
pioniersrol spelen in de leefbaarheid van de kernen.
Een verwelkomingbox zal nieuwe inwoners in contact brengen met de lokale
handelaars. De lokale handelaars die we binnen een jaarlijks overleg rond de
tafel willen brengen, kunnen hun inbreng leveren door het aanbieden van hun
diensten, via kortingsbonnen, e.d.
Acties ter ondersteuning van de buurtwinkel spelen in op de bovenvermelde
argumentatie (zoals bvb ‘met belgerinkel naar de winkel’). Herne moet de

•
•
•
•

uitstraling van een moderne gemeente bewaren door op dit soort acties snel in
te spelen.
Uitbreiding van de KMO-zone. Hierbij stelt de wetgever dat deze moet
aansluiten bij de kern van het hoofddorp. Verder onderzoek dient binnen het
GRS te worden verricht.
Een aanbod van hoeveproducten te koop aanbieden in buurtwinkels in overleg
met onze eigen handelaars.
Tijdig verwittigen van handelaars bij werken in de gemeente.
Een subsidiëring uitwerken naar handelaars die promotie voeren en zodoende
de leefbaarheid van onze kernen verstevigen.

OPENBARE WERKEN SPREIDEN OVER LANGERE PERIODE
•

Herne beschikt over meer dan 120 km gemeentelijke wegen. Tijdens de
voorbije legislatuur was het investeringsbeleid eerder gericht op gebouwen
dan op wegenis. Een langetermijnplanning zal structureel garantie bieden op
degelijke wegen.
We moeten prioriteiten stellen, gespreid over alle
deelgemeenten, rekening houdend met de schuldafbouw. Ook de zuivering
van het afvalwater en het gescheiden rioleringsstelsel moet bij deze planning
mee de prioriteit bepalen.
Volgende wegen zijn aan aanpassingswerken toe:
In 2008 : Keystraat, Druimeren en Schepdaelstraat.
Na 2008 : Lindestraat, Aerebeek, Hoogbaan, Lorengdreef, Leenstraat, Kleine
Leenstraat, Kleine Breemstraat, Processiestraat, Steiveketse, Regniereketse,
Eysbroekstraat, Boulevard…
Voor al deze werken zal een twaalfjarenjarenplan opgesteld worden.

•

Binnen de heraanleg of aanpassingswerken zal aandacht geschonken worden
aan uitwijkstroken voor landbouwvoertuigen. Verkeersremmende
maatregelen vereisen telkenmale de nodige aandacht voor de steeds groter
wordende landbouwmachines.

•

Een opdeling van de technische dienst in twee diensten is sinds dit jaar in
werking. Dit garandeert een doelgerichtere aanpak binnen de huidige
structuur. Een team ontfermt zich over de gebouwen, speeltuinen,
sportinfrastructuur en kleinere werken. Een ander team ontfermt zich over de
grove werken: maaien, zoutstrooien, wegeniswerken en dergelijke.

•

De renovatiewerken aan het vredegerecht uitvoeren om de vooropgestelde
huurinkomsten te kunnen innen.

•

De voegen tussen de platen van de betonwegen herstellen.

PERMANENTE AANDACHT VOOR VERKEERSVEILIGHEID
•
•

Uitvoeren van de doelstellingen van het mobiliteitsplan, prioriteiten leggen en
keuzes maken en de sneltoets toepassen.
Snelheidscontroles frequent blijven uitvoeren.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Knelpunten aanpakken met hoofdzakelijk aandacht voor de zwakke
weggebruiker.
Aanleg fietspad Herne-Kokejane.
Schoolzones (her)inrichten.
Hogere veiligheid rond scholen garanderen door plaatsen van onbemande
camera’s en veiligere oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers.
Onderzoek naar aanleg weg (éénrichtingsverkeer) achter St-Felix voor
schoolbereik.
Extra fietsenstallingen (o.a. in nabijheid van station, centra en bushokjes van
De Lijn).
Extra parkeerplaatsen in Groot Herne met aandacht voor mindervalide
mensen.
Snelheidsbeperking op alle gemeentelijke wegen tot 70 km/u.
Meer bushokjes plaatsen en de bestaande hokjes vernieuwen. Aantrekkelijker
maken van het openbaar vervoer daar waar een taak is weggelegd voor het
bestuur.
De verbinding met het station van Herne is een belangrijke en onmiskenbare
troef. De Lijn maakte binnen het mobiliteitsplan reeds deze belofte.
Frequenter overleg met de actoren van het openbaar vervoer.
De opmaak van één uniform politiereglement voor alle gemeenten van onze
politiezone

ZORGZAAM HERNE
•

•
•
•
•
•
•

•

Kinderopvang: uit de enquête is gebleken dat de nood voor opvang het grootst
is binnen de huidige schoolgebouwen. Ondersteuning en organisatie vanuit
de gemeente moet mogelijk zijn. De bestaande speelpleinwerking moet verder
kwalitatief uitgebouwd worden.
De onthaalmoeders financieel blijven ondersteunen wegens een nog
onvolledig statuut.
Onderzoek om in het kader van een PPS een zelfstandige crèche op te
starten.
Ernaar streven om de huidige OCMW-diensten te optimaliseren (wegwerken
van wachtlijsten, aankoop van meer alarmtoestellen,…) vooraleer bijkomende
diensten worden opgericht.
De opmaak van een lokaal sociaal beleidsplan.
Sneller (voorzien in noodhulp) en meer hulp door het uitbreiden van de
poetsdienst en andere thuisdiensten.
Alleenstaanden/senioren hebben niet de middelen of het kunnen om hun
groenafval te verwijderen of om hun grof vuil buiten te zetten. Extra diensten
als deze kunnen tegen betaling worden opgericht. Strijkdiensten, … moeten
verder worden ontwikkeld. Het oprichten van een dienstencentrum moet
worden onderzocht op financiële haalbaarheid, zij het intergemeentelijk,
wetende dat deze werkgelegenheid schept in eigen regio.
Aanduiden van een schepen voor ontwikkelingssamenwerking, inclusief de
oprichting van een ontwikkelingssamenwerkingsraad. Deze raad moet ook
werken aan de promotie van eerlijke handel en de verbroedering met een
derdewerelddorp. Herne wil als fair trade gemeente erkend worden.

VLAAMS KARAKTER
•
•
•
•

Onze gemeente blijft ijveren voor de splitsing van de kieskring Brussel-HalleVilvoorde.
Herne is een Vlaamse gemeente (uiteraard met respect voor ieders afkomst)
en dit moet binnen het beleid verder worden beklemtoond.
Het immoloket, cursussen voor anderstaligen en nieuwe initiatieven moeten
het Vlaamse karakter bevestigen.
Het ondertekenen van het Charter voor het bewaren van het Vlaamse karakter
van onze gemeente.

SENIORENBELEID
•
•
•
•

Een tweesporenbeleid: enerzijds gericht op de grote groep actieve senioren,
anderzijds op zij die hulpbehoevend zijn.
Organiseren van activiteiten en ontmoetingsmogelijkheden (feest derde
leeftijd, seniorensportdag, viermaandelijks samenzijn van senioren, met
vervoer).
Analyse van behoeften door het oprichten van een seniorenraad (zoeken naar
ontmoetingsruimten in de deelgemeenten, aanleg petanquevelden,…)
Het ondersteunen van diegenen die ervoor kiezen om zo lang mogelijk thuis te
blijven.

VERENIGINGSLEVEN
•
•
•
•
•
•

Aanpassen van het huidige subsidiereglement binnen cultuurraad en
sportraad, rekening houdend met jongerenwerking, andersvalidenwerking,
beschikbaar budget …
Budget van de cultuurraad optrekken tot het niveau van de sportraad
Handhaven van de logistieke gemeentelijke steun vanuit de dienst openbare
werken (zonder de eigen werking in het gedrang te brengen), met de nodige
afbakening van de te leveren mogelijkheden.
Nieuwe sporthal: maken van juiste afspraken (o.a. over uitbating cafetaria)
met aandacht/respect en verantwoording voor de gedane investering.
Uitbouw van de polyvalente feestzaal SPK met een nieuwe toog.
Zoeken naar extra locaties om onze verenigingen van de nodige infrastructuur
te voorzien.

JEUGD
•
•
•
•

Onderzoek naar Jeugdwelzijn: aandacht voor probleemsituaties, opvoeding,
drugs, alcohol.
Aandacht om jongeren in eigen gemeente te houden.
Jeugdhuis en jeugdhuiswerking verder ondersteunen en stimuleren.
Belang van jeugdwerking aantonen.

•
•
•
•
•
•
•
•

Speelpleinwerking promoten, zoeken naar alternatieven voor huidige formule,
aandacht voor lokaal (hier is nog potentieel).
Speeltuinen in elke woonkern.
Makkelijker en goedkoper feestjes organiseren door uitbreiding van de
gemeentelijke uitleendienst.
Veiligere speelpleinwerking door vorming jeugdbegeleiders (vb. EHBO,
gemachtigde opzichters).
Meer kansen om veilig te spelen door het creëren van een speelbos,
sportkampen in de sporthal ook voor andersvalide personen en de aanleg van
een speelweide in Kokejane.
Jeugdige cultuurgeïnteresseerden een cultuurprogramma aanbieden.
Zoeken naar oplossing voor fuiflocatie en opmaak van een fuifreglement met
respect voor de buren.
Voorzien van een toilettencontainer voor het jeugdhuis.

HERNE GASTVRIJE GEMEENTE / TOERISME
•
•
•
•
•
•
•
•

Verder uitwerken van het imago van Herne als “het groene kwadrant” in het
Pajottenland door o.a. een nieuwe stickeractie.
Benutten van eigen troeven: zachte recreatie aanmoedigen. (o.a. via
tragewegennetwerk)
De troeven van ons Kartuizerklooster meer uitspelen.
De keure van onze gemeente publiek tentoonstellen (trappenhal
gemeentehuis).
Herne een plaats geven binnen de Groene Gordel / het Pajottenland.
Horeca dient deel uit te maken van toeristische campagne.
Samen met afdeling natuur en bos de omgeving van de Boesmolen en
Scheibeekvallei bewandelbaar maken (gemeente: omkadering, netheid
onderstrepen en verzorgen).
Ook in de toekomst zijn profileringinitiatieven (zoals Radio 2 wandeldag,
fruithappening..) vanuit het bestuur nodig om de fierheid van onze inwoners te
vergroten.

.
BRANDWEER EN ZIEKENDIENSTEN
•
•

Voorpost Brandweer met ziekenwagen (dienst 100): realiseren van het project
met Galmaarden en Bever.
MUG-dienst: verdere strijd leveren met Halle en andere buurgemeenten voor
snelle interventies met nederlandssprekend personeel.

VEILIGHEID
Het veiligheidsgevoel wordt weerspiegeld in een goede politiewerking, zijnde
voldoende blauw op straat, weinig diefstallen, vandalisme en kleine criminaliteit;
dit is de barometer.
• Preventie, bereikbaarheid en burgervriendelijkheid zijn hierbij primordiaal.

•

Efficiënte en resultaatsgebonden behandeling van klachten i.v.m. “onburgerlijk
gedrag” (verkeersovertredingen, agressie, geluidshinder, stank en
stookhinder, bouwmisdrijven, sluikstorten, aallozingen), m.a.w. uitbreiding of
herverdeling personeelsbezetting met klemtoon op recherchediensten.
Betrekken van bevolking, gevolg geven aan.
Decentralisatie van de diensten zou resulteren in een grotere aanwezigheid
van politiemensen – de afbouw van de wijkposten resulteert in een minder
aanwezigheidsgevoel.
Optrekken
van
bestrijding
en
voorkomen
van
inbraken door
afwezigheidstoezichten te promoten, technopreventieve controles en adviezen
ten huize, het verhogen van de sociale controle, het opmaken van een
subsidiereglement voor de beveiliging van de woningen, bijkomende ploeg
naast interventieploeg ’s nachts, sensibilisering van bevolking door melding
van verdachte feiten. De idee naar analogie van sommige Nederlandse
gemeenten rond “inbraakveilige straat” implementeren.

•
•
•

EEN GEDRAGEN MILIEU- EN NATUURBELEID
Een doelmatig en gedragen milieu- en natuurbeleid steunt in de eerste plaats op
preventie en sensibilisering en de medewerking van de bevolking.
Het gemeentebestuur wil inzake milieu en natuur volgende initiatieven nemen:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Minder hinder van sluikstorten en sluikverbranding door gemeentelijke
administratieve sancties(GAS) toe te passen binnen het kader van een
uniform politiereglement voor alle gemeenten van de politiezone
Pajottenland.
Aandacht voor allerlei andere vormen van hinder: lawaai, vandalisme, e.d.
door GAS toe te passen.
Ruimere openingsuren van het containerpark en verdere uitbreiding van het
aanbod volgens het principe van “de vervuiler betaalt”
Aanbieden groenafval betalend maken volgens het principe van “de vervuiler
betaalt”. Hierdoor stimuleren we composteren en belonen we diegenen die
hiervoor kiezen.
Meer verkooppunten van vuilniszakken, ook in het containerpark.
De norm van 150 kg rest- en grofafval per inwoner behalen.
Aanplanting van een geboortebos
Groenere omkadering van de dorpskernen.
Extra steun voor landbouwers en particulieren bij het aanplanten en
onderhouden van kleine landschapselementen, met klemtoon op
streekeigen elementen.
Onderzoeken of onze gemeente een pioniersrol kan spelen in het gebruiken
van alternatieve energiebronnen? Oprichten van een werkgroep alternatieve
energie.
Sensibiliseringsacties rond milieuvriendelijker beleid.
Bovenop de subsidies van de Vlaamse en provinciale overheid
gemeentelijke (hogere en nieuwe) subsidies toekennen, dit op vlak van
energiebesparende maatregelen (extra isolatie, dubbele beglazing,
zonnepanelen enz.).

Wij willen niet dat de latere generaties de negatieve gevolgen dragen van onze
huidige uitstoot van broeikasgassen. Daarom moeten we gezamenlijk (overheid,
bedrijven, landbouw en particulieren) de mouwen opstropen. Niet alleen voor de
toekomstige generaties, maar ook voor onszelf. Samen de strijd tegen de
klimaatsverandering aanbinden begint vandaag.
Als gemeentelijke overheid moeten we een voorbeeldfunctie stellen door onze
wagens te voorzien van roetfilters, door energiebesparende maatregelen te treffen,
door groene stroom aan te kopen, door alternatieve energiebronnen binnen de
gemeentelijke grenzen te stimuleren.

INFORMATISERING: EEN NOODZAAK VOOR MORGEN
Er moet voor gezorgd worden dat de communicatie tussen burger en overheid, maar
ook tussen de verschillende gemeentediensten vergemakkelijkt, zodat deze één
coherent geheel vormen. Internet valt hierbij niet meer weg te denken. Het bestuur
streeft naar een efficiënt en gebruiksvriendelijk platform waarin zowel de burger als
het personeel zijn gading vindt. Hierbij wordt niet alleen kostenbesparend maar ook
conceptueel ondersteunend gewerkt.
• Pc’s op mekaar afstemmen.
• De implementatie van een eigen mailserver, waarin niet alleen de mailservice
van MS Outlook wordt gebruikt; ook het agendabeheer is van essentieel
belang.
• Postregistratie (in nieuw gemeentedecreet wettelijk verplicht), maar ook
notulenbeheer en dossieropvolging moeten via geïnformatiseerde weg door
ieder verantwoordelijk beheerder kunnen geraadpleegd worden.
• Door heel wat processen te automatiseren zorgen we voor een online service
voor de burger.
• Opstellen van een ICT-beleidsplan.
HERNE: EEN SPORTGEMEENTE
Sport is goed voor ieders gezondheid. Als het in ploeg wordt beoefend, is het
zelfs de ideale manier om sociale contacten te leggen .
•
•
•
•
•
•
•

Met een externe organisatie, met eigen gelicentieerde monitoren (uit Herne)
gecoördineerde sportkampen aanbieden. Ook de speelpleinwerking kan
kinderen met deze alternatieve vorm van opvang in contact brengen.
Sport voor allen mogelijk maken, ook bij fysieke/mentale of financiële
beperkingen, door promotie of ondersteuning van initiatieven naar deze
doelgroepen toe in samenwerking met fitnesscentra en scholen.
Het oprichten van een sportclub voor kinderen met een handicap stimuleren.
Ruimere openingsuren van de sporthal tijdens de vakantieperiodes.
Aanleg van een tennisplein naast de sporthal.
Een initiatie tafeltennis en basketbal i.s.m. Bloso opstarten.
Uitstippelen van een mountainbikeroute.

•
•

•
•

Een aparte sportraad oprichten die snel advies kan geven bij o.a. de
kinderziektes en gebreken van de nieuwe sporthal.
Een samenwerkingsverband met zwembaden uit de buurt ondertekenen om
voor Hernenaren het hiaat van het verdwenen zwembad op te vullen. Ook de
zwemclub Speedo als Hernese vereniging extra onder de aandacht brengen
niettegenstaande ze leden uit alle buurgemeenten hebben.
Het opstellen van een sportbeleidsplan om stapsgewijs en beleidsmatig de
behoeften in te vullen. “Herne, een sportieve gemeente” mag geen holle
slogan zijn.
Eén grote kampioenenviering moet leiden tot een grotere fierheid, een grotere
appreciatie en een beperking van het aantal recepties.

CULTUUR: ZONDER PRETENTIE / TOERISME
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Logistieke ondersteuning van culturele evenementen (mogelijkheid tot uitlenen
kiosk, projector, podiumelementen,…) blijven aanbieden, maar duidelijk
afgebakend en met gelijke behandeling van alle verenigingen.
Promotie van wandel- en fietsroutes.
Door stimulering van het kleinschalige landbouwtoerisme extra inkomsten voor
de landbouwers creëren.
Een programma voor dagtoerisme uitwerken samen met de omliggende
gemeenten. Op deze manier kunnen we ook de plaatselijke horeca van extra
inkomsten voorzien.
Ondersteunen van het Genootschap Hernse Kartuis dat essentiële informatie
verzamelt om de site rond het Kartuizerklooster verder uit te bouwen. Deze
site is beschermd en vraagt de nodige aandacht van het bestuur.
Een samenwerking met het Park van Edingen op het getouw zetten.
Een afzonderlijke cultuurraad oprichten om ook op dit vlak tot een efficiëntere
werking te komen dan in het verleden. De medewerking en inspraak van alle
verenigingen moet verhoogd worden.
Voetwegencommissie: in samenspraak met de landbouw daadwerkelijk
komen tot vaste en onderhouden wandelroutes.
Wedstrijden organiseren voor foto’s, beeldhouwwerken, … om beelden van
onze gemeente te verankeren.
Elke deelgemeente moet binnen deze legislatuur een extra attractie krijgen
zoals bvb een champettersteen met beeld in SPK. Dit kan in werkgroepen
bestudeerd worden.
Herne kan refereren naar zijn gekende dichters, schilders (Maurits Van
Liedekerke, Ben Cami, Frans Minnaert,…) door bvb een gedichtenwandeling,
een dorpsdichter …
Jaarlijks een beeld of kunstwerk aankopen en tentoonstellen in het
gemeentehuis.
Tentoonstellingen organiseren in het kader van een heringericht
gemeentehuis.

ONDERWIJS EN VORMING
•
•

•
•
•
•

Ons gemeentelijk onderwijs zal verder ondersteund worden zoals in het
verleden. Renovatie van het gebouw moet leiden tot een belangrijke
energiebesparing.
Alle scholen hebben nood aan een degelijke kinderopvang. De gemeente kan
hierin een perfecte partner zijn, doch de subsidies die de gemeente aan de
scholen toekent moeten leiden tot een meer kwalitatieve en uitgebreidere
opvang.
Onderzoeken of een gezamenlijke busdienst oplossingen biedt voor de
bestaande problemen?
Kinderen meer betrekken bij het gemeentelijk beleid.
Geregeld overleg met de oudercomités moet meer dan in het verleden de
behoeftes blootleggen en zorgen voor een aangepaste opvolging.
Onderwijs en vorming kosten geld. Intergemeentelijke samenwerking kan de
oplossing zijn om een gebrek aan interesse op te vangen. Daarom willen we
volgende opleidingen voor volwassenen blijven aanbieden :
- Integratie van anderstaligen door cursus Nederlands
- Gratis computer- en internetcursussen
- cursussen digitale fotografie (herhaling)
- andere opleidingen onderzoeken

LANDBOUW: HET GEZICHT VAN HERNE
Uitwijkstroken voor landbouwvoertuigen creëren bij onderhoud of vernieuwing van
smalle gemeentewegen.
• Bij de vernieuwing van de milieuvergunningen in 2011 ondersteuning bieden,
door de aanwerving van een gediplomeerd milieuambtenaar.
• Respect voor eigendom houdt ook respect in voor het openbaar domein: in
gemeenschappelijk overleg met de milieuverenigingen komen tot billijke
oplossingen voor de voetwegeninfrastructuur.
• Toekomstperspectieven
bieden
door
binnen
het
GRS
uitbreidingsmogelijkheden te voorzien.
• Duidelijke afbakening van de landbouwzones, bijstand verlenen om zoveel
mogelijk van de huidige zones te bewaren.
• Het nut onderzoeken van een bodemerosieplan.
• Gespreksavonden organiseren om onze landbouwers te informeren over het
reilen en zeilen in de sector; dit binnen het orgaan van de landbouwraad.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING: EEN NOODZAAK
MASTERPLAN VOOR HERNE-GALMAARDEN-BEVER
Buurgemeenten moeten elkaars bondgenoten zijn. Meer dan ooit zijn kleinere
plattelandsgemeenten op elkaar aangewezen.
Net zoals de politiehervorming door schaalvergroting op operationeel vlak veel
voordelen heeft opgeleverd, kan dit ook op cultureel gebied, op sportgebied en op
vele andere vlakken.

Denken we aan de onhaalbaarheid van ieder bestuur om zowel in een jeugd-,
sport-, cultuur-, milieu- en duurzaamheidfunctionaris te voorzien. Zo dringt een
intergemeentelijk overleg zich op met als doel de streek maar ook het eigen
bestuur te versterken en te ondersteunen.
Met de bouw van een brandweervoorpost zullen de relaties tussen Herne,
Galmaarden en Bever versterken. Een duurzaamheidsambtenaar waar geen
enkel bestuur op korte termijn nood aan heeft, zou een gemeenteoverschrijdend
duurzaamheidsbeleid voor de streek kunnen uittekenen.
De centralisatie van de politiediensten in Kester, Lennik en Vollezele brengt met
zich mee dat buiten de wijkwerking weinig blauw op straat te bespeuren valt.
Gekoppeld aan de vestiging van de brandweervoorpost zou het nuttig zijn een
lokale politiepost in te planten. De wijkwerking moet binnen elk gemeentebestuur
blijven bestaan. Deze is goed voor de communicatie en brengt anderzijds de
burger ook naar het gemeentehuis. Zonder de problematiek van de lokale
wijkagent te kennen, verliest men de voeling met de basis. Meer circulatie binnen
deze drie gemeenten door een politie‘voorpost’ zou binnen de zone HerneGalmaarden-Bever voor meer blauw op straat zorgen.
De voordelen zijn talrijk. Vorming zoals internet of nederlands voor anderstaligen
kan beter en met groter succes door meerdere gemeenten tesamen worden
georganiseerd.
De tijd is wellicht rijp voor één groot administratief centrum waar hogergenoemde
diensten samengevoegd worden en waar de voordelen de nadelen overstijgen.
Zo is het raadzaam dat besturen hun beleid op elkaar afstemmen. Veelal
vergelijken de gemeenten zich met elkaar wat dan weer ongewild tot de nodige
spanningen leidt. De mobiliteit, de veiligheid, het cultureel en sportief leven in
onze gemeenten mogen en moeten gedifferentieerd zijn, maar moeten elkaar ook
aanvullen.
Een beleidsplan dat gedragen wordt door de bevolking is een beleidsplan waar
samen aan is gewerkt. Dit houdt in dat ieder op zijn plaats zijn verantwoordelijkheid
opneemt. Samen zullen we dan ook werken aan de verfijning en de invulling van dit
plan. Hoe zal Herne er binnen 20 jaar uitzien, is een vraag die we ons vandaag
gerust mogen stellen. Een Masterplan zal de noden en behoeften van deze
langetermijn vastleggen.
We leven in een prachtig dorp waar we terecht fier op mogen zijn. Herne is positief,
en dat zal ook morgen wezen….

2. a. Aanvullende belasting op de rijksbelastingen :
Vaststelling van de opcentiemen op de onroerende
voorheffing 2008
Gelet op de gemeentewet, meer bepaald de artikels 75 en 138, 1ste lid;
Gelet op het wetboek van de inkomstenbelasting, meer bepaald de artikelen 352 tot
356;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Na beraadslaging;

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
Er worden voor het dienstjaar 2008, 1400 gemeentelijke opcentiemen op de
onroerende voorheffing gevestigd.
Artikel 2 :
Het aanslagjaar begint op 1 januari en eindigt op de daaropvolgende 31ste december.
Artikel 3 :
Deze verordening wordt onverwijld aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.

2. b. Aanvullende belasting op de rijksbelastingen :
Vaststelling van de aanvullende belasting op de
personenbelasting 2008
Gelet op de gemeentewet, meer bepaald de artikels 75 en 138, 1ste lid;
Gelet op het wetboek van de inkomstenbelasting, meer bepaald de artikelen 352 tot
356;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Na beraadslaging;

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
Er wordt voor het dienstjaar 2008 een aanvullende belasting op de
personenbelasting gevestigd ten laste van de rijksinwoners, die belastbaar zijn in de
gemeente op 01 januari van het jaar dat zijn naam geeft aan dat dienstjaar.

Artikel 2 :
Deze belasting wordt vastgesteld op 7,5% van het volgens artikel 353 van het
wetboek van de inkomstenbelasting berekend gedeelte van de aan het rijk voor
hetzelfde dienstjaar verschuldigde personenbelasting.
Artikel 3 :
Het aanslagjaar begint op 1 januari en eindigt op de daaropvolgende 31ste december.
Artikel 4 :
Deze verordening wordt onverwijld aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.

3. Contante belasting bij de verkoop van huisvuilzakken
(restafval), PMD-zakken 2008.
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 09.12.1991, waarbij voorzien is dat het
huisvuil nog enkel mag worden meegegeven in de voorgeschreven huisvuilzakken,
die door de gemeente ter beschikking worden gesteld van de inwoners;
Overwegende dat geen afzonderlijke belasting op het ophalen van huishoudelijke
afvalstoffen wordt vastgesteld;
Overwegende dat het past een contante belasting te heffen op het gebruik van de
voorgeschreven vuilniszakken;
Gelet op de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering
van de provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd door de wet van 15 maart
1999 betreffende de beslechting van de fiscale geschillen;
Gezien de gemeentewet;

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
Ingaande op 01.01.2008 wordt ten behoeve van de gemeente een contante belasting
geheven op het afleveren van speciale huisvuilzakken en PMD-zakken, welke door
de gemeente ter beschikking van de bevolking worden gesteld.
Artikel 2 :
De belasting bedraagt €7,00 per rol huisvuilzakken (10 zakken per rol) restafval,
€3,10 per rol PMD-zakken (25 zakken per rol) en is ten laste van diegene die er
uitdrukkelijk om verzoekt.
Artikel 3 :
De belasting is contant te betalen.
Bij gebreke van betaling wordt de belasting ambtshalve ingekohierd en is ze
onmiddellijk eisbaar.

Artikel 4 :
Diegene die een contante belasting verschuldigd is, kan een met reden omkleed
bezwaarschrift indienen dat per post verzonden wordt aan het College van
Burgemeester en Schepenen binnen de zes maand te rekenen vanaf de contante
betaling.
Artikel 5 :
Inzake bezwaar, beroep en voorziening in cassatie wordt gehandeld zoals voorzien
in de wet van 24 december 1996, zoals gewijzigd door de wet van 15 maart 1999
betreffende de beslechting van de fiscale geschillen;.
Artikel 6 :
Deze beslissing is onderworpen aan de artikelen 248 tot en met 264 van het
gemeentedecreet van 15 juli 2005.

4. Belasting per gebruikte container bij de ophaling van
huishoudelijke afvalstoffen – dienstjaar 2008
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 09.12.1991, waarbij voorzien is dat het
huisvuil nog enkel mag worden meegegeven in voorgeschreven huisvuilzakken, die
door de gemeente ter beschikking worden gesteld van de inwoners;
Overwegende dat een aantal handelsondernemingen en horecabedrijven op voorstel
van ons bestuur reeds een paar jaar gebruik maken van een container 1100 liter din;
Overwegende dat het voor de goede werking van de huisvuilophaling wenselijk is dat
voormelde containers verder kunnen gebruikt worden;
Overwegende dat, rekening houdend met de investeringen, die door de gebruikers
van deze investeringen destijds werden gedaan, een forfaitaire belasting per
container en per jaar in alle billijkheid dient vastgesteld te worden;
Gelet op het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen om deze
forfaitaire belasting per container en per jaar vast te stellen op €375,00;
Overwegende dat er geen uitzonderlijke belasting op het ophalen van huishoudelijke
afvalstoffen wordt vastgesteld;
Gelet op de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering
van de provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd door de wet van 15 maart
1999 betreffende de beslechting van de fiscale geschillen;
Gezien de gemeentewet;
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen

Artikel 1 :
Ingaande op 01.01.2008 wordt ten behoeve van de gemeente een forfaitaire
belasting geheven op het gebruik van een container 1100 liter din bij de ophaling van
huishoudelijke afvalstoffen.
Artikel 2 :
De forfaitaire belasting per container bedraagt €375,00 en is ten laste van diegene
die op vrijwillige basis gebruik maakt van een container. Indien het gebruik van de
container een aanvang neemt na 01.01.2008 is er een forfaitaire belasting
verschuldigd van €31,25 per volledige kalendermaand van 2008 waarin de container
gebruikt wordt.
Artikel 3 :
De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig de regelen, betreffende de
invordering inzake de rijksbelastingen op de inkomsten.
Artikel 4 :
De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld wordt door
het schepencollege en uitvoerbaar wordt verklaard door de provinciegouverneur.
Artikel 5 :
De belasting moet betaald worden binnen de 2 maanden na de toezending van het
aanslagbiljet.
Artikel 6 :
De belastingsplichtige kan bezwaar indienen bij het College van Burgemeester en
Schepenen.
De bezwaren moeten schriftelijk worden gedaan, met redenen omkleed zijn en per
post verzonden worden, binnen de zes maanden na afgifte van het aanslagbiljet.
Wanneer het bezwaar het herstel beoogt van een materiële vergissing of misslag kan
het nochtans geldig worden ingediend, zolang de bestendige deputatie de
dienstjaarrekening van het jaar van de belasting niet heeft goedgekeurd.
Artikel 7 :
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van de wet van 24.12.1996, zijn de
bepalingen van titel VII (Vestiging en invordering van de belastingen), hoofdstukken
1 (algemene bepalingen), 3 (onderzoek en controle), 4 (bewijsmiddelen van de
administratie), 7 tot 10 (rechtsmiddelen, invordering van de belasting waaronder
nalatigheids- en moratoriumintresten; rechten en voorrechten van de schatkist;
strafbepalingen) van het W.I.B. (betreft o.m. de verjaring en de vervolgingen) van
toepassing voor zover zij met name niet de belastingen op de inkomsten betreffen.
Artikel 8 :
Deze beslissing is onderworpen aan de artikelen 248 tot en met 264 van het
gemeentedecreet van 15 juli 2005.

5. Milieubelasting
Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald de artikelen 117 en 11;
Gelet op de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en invordering van
de provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd door de wet van 15 maart
1999 betreffende de beslechting van de fiscale geschillen;
De belasting wordt vastgelegd op :
- €124,00 per belastingsplichtig gezin, handelszaak, vereniging of
rechtspersoon
- €62,00 :
- een eenpersoonsgezin d.i. een alleenstaande
- maar ook gezinnen :
bestaande uit één ouder EN
- zelfstandig wonend d.i. apart (zonder ouders, grootouders, partners
enz.) en
- met één of meerdere minderjarige kinderen (meerderjarigheid vanaf
18 jaar)
- Indien het gezin zowel meerderjarige als minderjarige kinderen telt
of uitsluitend meerderjarige kinderen, dan geldt het tarief van 124€.
Het betreft hier wel meerderjarige kinderen die niet gehuwd zijn of
die niet samenwonen.
De vermindering van €62,00 kan worden toegestaan aan :
• Een alleenstaande ouder met een meerderjarig kind, studerend of gehandicapt
• Een gezin waarvan minstens één lid 66% gehandicapt is
De verminderingen kunnen worden toegestaan mits voorlegging van een
bewijskrachtig document (in geval van handicap dient dit document afkomstig te zijn
van de FOD Sociale Zaken)
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op de desbetreffende bepalingen van de gemeentewet;
Gehoord het verslag van de voorzitter;
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
Voor het dienstjaar 2008 wordt de milieubelasting goedgekeurd.
Artikel 2 :
De belasting is eveneens verschuldigd door ieder persoon of hoofdelijk door de leden
van elke vereniging die op 1 januari van het belastingsjaar een zelfstandig of vrij
beroep uitoefenen of door ieder natuurlijk en rechtspersoon die op dezelfde datum
als hoofd- en/of bijkomende activiteit een commerciële, industriële, landbouw- of
dienstverlenende activiteit uitoefent op het grondgebied van de gemeente, op een
adres gelegen langs de omloop die door de ophaaldienst gevolgd wordt. Indien het

gezin van de belastingsplichtige op hetzelfde adres is gehuisvest, is de belasting
evenwel eenmaal verschuldigd.
De gemeenteraadsbeslissing dd. 23.12.1996 houdende goedkeuring van het
reglement op de milieubelasting te vervolledigen als volgt : “De belasting is hoofdelijk
verschuldigd door de leden van ieder gezin als zodanig ingeschreven in de
bevolkingsregisters of in het vreemdelingenregister en werkelijk in de gemeente
verblijvend op 1 januari van het belastingsjaar of geteld als hebbende een tweede
verblijf voor ditzelfde jaar, op een adres gelegen langs de omloop die door de
ophaaldienst gevolgd wordt”.
Artikel 3 :
De belasting wordt vastgelegd op :
- €124,00 per belastingsplichtig gezin, handelszaak, vereniging of
rechtspersoon
- €62,00 :
- een éénpersoongezin d.i. een alleenstaande
- maar ook gezinnen :
bestaande uit één ouder EN
- zelfstandig wonend d.i. apart (zonder ouders, grootouders, partners
enz.) en
- met één of meerdere minderjarige kinderen (meerderjarigheid vanaf
18 jaar)
- Indien het gezin zowel meerderjarige als minderjarige kinderen telt
of uitsluitend meerderjarige kinderen, dan geldt het tarief van 124€.
Het betreft hier wel meerderjarige kinderen die niet gehuwd zijn of
die niet samenwonen.
De vermindering van €62,00 kan worden toegestaan aan :
• Een alleenstaande ouder met een meerderjarig kind, studerend of gehandicapt
• Een gezin waarvan minstens één lid 66% gehandicapt is
De verminderingen kunnen worden toegestaan mits voorlegging van een
bewijskrachtig document (in geval van handicap dient dit document afkomstig te zijn
van de FOD Sociale Zaken)
Artikel 4 :
De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig de regelen betreffende de
invordering inzake rijksbelastingen op de inkomsten.
Artikel 5 :
De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld wordt door
het College van Burgemeester en Schepenen en uitvoerbaar verklaard door de
provinciegouverneur.
Artikel 6 :
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de toezending van het
aanslagbiljet.
Artikel 7 :
De belastingsplichtige kan bezwaar indienen bij het College van Burgemeester en
Schepenen. De bezwaren moeten schriftelijk worden gedaan, met redenen omkleed
zijn en overhandigd of per post verzonden worden binnen 6 maanden na de afgifte

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

6. Belasting op de tweede verblijven 2008
Gelet op de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en invordering van
provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd door de wet van 15 maart 1999
betreffende de beslechting van de fiscale geschillen;
Gelet op de gemeentewet, meer bepaald artikel 75;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Na beraadslaging;

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
Er wordt voor het dienstjaar 2008 een directe gemeentebelasting gevestigd op de
tweede verblijven.
Artikel 2 :
Als tweede verblijf wordt beschouwd elke woongelegenheid waarvan degene die er
kan verblijven, voor deze woongelegenheid niet ingeschreven is in de
bevolkingsregisters, ongeacht het feit of het gaat om landhuizen, bungalows,
appartementen, grote of kleine weekendhuizen of buitengoederen, optrekjes, chalets
en andere vaste woongelegenheden, met inbegrip van de met chalets gelijkgestelde
caravans.
Als tweede verblijf worden niet beschouwd :
- de lokalen uitsluitend bestemd voor het uitoefenen van een beroepsactiviteit

-

-

-

de verplaatsbare caravans en woonaanhangwagens, tenzij ze tenminste zes
maanden van het belastingsjaar opgesteld blijven om als woongelegenheid
aangewend te worden
de leegstaande woongelegenheden waarvan het bewijs wordt voorgelegd dat zij
in de loop van het aan het belastingsjaar voorafgaande kalenderjaar niet als
tweede verblijf werden aangewend
de tweede verblijven opgesteld op een reglementair erkend kampeerterrein of
kampeerverblijfpark.

Artikel 3:
De belasting valt ten laste van diegene die op het adres van het tweede verblijf niet
in de bevolkingsregisters of het vreemdelingenregister is ingeschreven voor het
hoofdverblijf en, hetzij als eigenaar, hetzij als huurder of gebruiker, een tweede
verblijf betrekt of kan betrekken.
De belasting is verschuldigd door diegene die het verblijf betrekt of kan betrekken op
1 januari van het belastingsjaar.
Artikel 4 :
De belasting wordt vastgesteld op €400,00 per tweede verblijf.
Artikel 5 :
De belasting is ondeelbaar en voor het gehele belastingsjaar verschuldigd door de
eigenaar op 01 januari van het belastingsjaar.
Artikel 6 :
De belastingsplichtigen moeten uiterlijk op 31 januari van het belastingsjaar bij het
gemeentebestuur aangifte doen van elk tweede verblijf dat zij in de gemeente
bezitten door middel van het formulier waarvan het model door het College van
Burgemeester en Schepenen werd vastgesteld.
Artikel 7 :
Bij gebreke van een aangifte of bij onvolledige aangifte wordt de belastingsplichtige
van ambtswege belast volgens de gegevens waarover het gemeentebestuur
beschikt, onverminderd het recht van bezwaar en beroep.
Artikel 8 :
De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig de regels betreffende de invordering
inzake de rijksbelastingen op de inkomsten.
Artikel 9 :
De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld wordt door
het College van Burgemeester en Schepenen en uitvoerbaar verklaard door de
Gouverneur.
Artikel 10 :
De belasting moet betaald worden binnen de twee maanden na de verzending van
het aanslagbiljet.

Artikel 11 :
De belastingsplichtige kan bezwaar indienen bij het College van Burgemeester en
Schepenen.
De bezwaren moeten, om ontvankelijk te zijn, schriftelijk worden gedaan, met
redenen omkleed zijn en per post verzonden worden binnen de zes maanden na de
verzending van het aanslagbiljet. Wanneer het bezwaar het herstel beoogt van een
materiële vergissing of stoffelijke misslag, kan het nochtans geldig worden ingediend
zolang de bestendige deputatie de dienstjaarrekening van het jaar van de belasting
niet heeft goedgekeurd.
De indiener van een bezwaar moet het bewijs niet leveren dat de belasting betaald
is.
Artikel 12 :
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van de wet van 24.12.1996, zijn de
bepalingen van titel VII (Vestiging en invordering van de belastingen), hoofdstukken
1 (algemene bepalingen), 3 (onderzoek en controle), 4 (bewijsmiddelen van de
administratie), 7 tot 10 (rechtsmiddelen, invordering van de belasting waaronder
nalatigheids- en moratoriumintresten; rechten en voorrechten van de schatkist;
strafbepalingen) van het W.I.B. (betreft o.m. de verjaring en de vervolgingen) van
toepassing voor zover zij met name niet de belastingen op de inkomsten betreffen.
Artikel 13 :
Wanneer eenzelfde situatie aanleiding kan geven tot de toepassing van deze
verordening en de belastingverordening op de niet-gebouwde percelen begrepen in
een niet-vervallen verkaveling, is alleen deze laatste verordening van toepassing.
Artikel 14 :
Deze verordening wordt onverwijld aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.

7. Belasting op het ophalen van sluikstorting 2008.
Overwegende dat herhaaldelijk wordt vastgesteld dat op het grondgebied van de
gemeente sluikstorten ontstaan;
Gelet op het feit dat er wekelijks huisvuil wordt opgehaald;
Overwegende dat het past, om redenen van hygiënische en esthetische aard,
drastisch op te treden tegen deze overtredingen;
Overwegende dat het weghalen van sluikstortingen aan vervoer en loon een
bijkomende last uitmaakt voor de gemeentefinanciën;
Gelet op de gemeentewet, meer bepaald art. 75,76,59 en 138-3de lid;

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen

Artikel 1 :
Vanaf 01 januari 2008 zal er een indirecte belasting van €250,00 door de gemeente
aangerekend worden, buiten de gerechtelijke vervolgingen, voor het ophalen van
sluikstorting.
Artikel 2 :
De belasting is verschuldigd door diegene, voor zover hij gekend is, de voorwerpen
en goederen weggeworpen, gestort of achtergelaten heeft op een openbaar zowel op
privaat domein, die de omgeving bevuilen, ontsieren, verontreinigen of schade
berokkenen.
Artikel 3 :
De belasting wordt ingevorderd, na het ontvangen van een proces-verbaal opgesteld
door de bevoegde diensten, door middel van een invorderingsstaat.
Artikel 4 :
De belasting moet betaald worden binnen de 30 dagen na de verzending van het
aanslagbiljet.
Artikel 5 :
De belastingsplichtige kan bezwaar indienen bij het College van Burgemeester en
Schepenen.
De bezwaren moeten, om ontvankelijk te zijn, schriftelijk worden gedaan, met
redenen omkleed zijn en per post verzonden worden binnen de zes maanden na de
verzending van het aanslagbiljet. Wanneer het bezwaar het herstel beoogt van een
materiële vergissing of stoffelijke misslag, kan het nochtans geldig worden ingediend
zolang de bestendige deputatie de dienstjaarrekening van het jaar van de belasting
niet heeft goedgekeurd.
Artikel 6 :
Deze verordening wordt onverwijld aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.

Belasting op kampeerterreinen 2008
Gelet op de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering
van de provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd door de wet van 15 maart
1999 betreffende de beslechting van de fiscale geschillen;
Gelet op de gemeentewet, meer bepaald artikel 75;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Na beraadslaging;

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen

Artikel 1 :
Er wordt voor het dienstjaar 2008 een directe gemeentebelasting gevestigd op de
kampeerterreinen en kampeerverblijfparken, in de zin van artikel 1, §§2 en 3, van de
wet van 30 april 1970 op het kamperen.
Artikel 2 :
De belasting is verschuldigd door de exploitant; de eigenaar is hoofdelijk
aansprakelijk voor de betaling van de belasting.
Artikel 3 :
De belasting wordt vastgesteld :
- voor de kampeerterreinen : €30,00 per perceel
Artikel 4 :
De belastingsplichtige ontvangt vanwege het gemeentebestuur een aangifteformulier
dat door hem, behoorlijk ingevuld en ondertekend, voor de erin vermelde
vervaldatum moet worden teruggestuurd.
De belastingsplichtige, die geen aangifteformulier heeft ontvangen, is gehouden,
uiterlijk op 15 januari van het jaar volgend op het belastingsjaar, aan het
gemeentebestuur de voor de aanslag noodzakelijke gegevens ter beschikking te
stellen.
Artikel 5 :
Bij gebreke van een aangifte of bij onvolledige aangifte wordt de belastingsplichtige
van ambtswege belast volgens de gegevens waarover het gemeentebestuur
beschikt, onverminderd het recht van bezwaar en beroep.
Artikel 6 :
De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig de regels betreffende de invordering
inzake de rijksbelastingen op de inkomsten.
Artikel 7 :
De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld wordt door
het College van Burgemeester en Schepenen en uitvoerbaar verklaard door de
Gouverneur.
Artikel 8 :
De belasting moet betaald worden binnen de twee maanden na de verzending van
het aanslagbiljet.
Artikel 9 :
De belastingsplichtige kan bezwaar indienen bij het College van Burgemeester en
Schepenen.
De bezwaren moeten, om ontvankelijk te zijn, schriftelijk worden gedaan, met
redenen omkleed zijn en per post verzonden worden binnen de zes maanden na de
verzending van het aanslagbiljet. Wanneer het bezwaar het herstel beoogt van een
materiële vergissing of stoffelijke misslag, kan het nochtans geldig worden ingediend
zolang de bestendige deputatie de dienstjaarrekening van het jaar van de belasting
niet heeft goedgekeurd.

De indiener van een bezwaar moet het bewijs niet leveren dat de belasting betaald
is.
Artikel 10 :
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van de wet van 24.12.1996, zijn de
bepalingen van titel VII (Vestiging en invordering van de belastingen), hoofdstukken
1 (algemene bepalingen), 3 (onderzoek en controle), 4 (bewijsmiddelen van de
administratie), 7 tot 10 (rechtsmiddelen, invordering van de belasting waaronder
nalatigheids- en moratoriumintresten; rechten en voorrechten van de schatkist;
strafbepalingen) van het W.I.B. (betreft o.m. de verjaring en de vervolgingen) van
toepassing voor zover zij met name niet de belastingen op de inkomsten betreffen.
Artikel 11 :
Wanneer eenzelfde situatie aanleiding kan geven tot de toepassing van deze
verordening en de belastingverordening op de niet-gebouwde percelen begrepen in
een niet-vervallen verkaveling, is alleen deze laatste verordening van toepassing.
Artikel 12 :
Deze verordening wordt onverwijld aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.

9. Belasting op niet-bebouwde percelen in niet-vervallen
verkavelingen 2008.
Gelet op de gemeentewet, meer bepaald artikel 75;
Gelet op de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en invordering van
de provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd door de wet van 15 maart
1999 betreffende de beslechting van de fiscale geschillen;
Gelet op artikel 143 van het decreet houdende organisatie van de ruimtelijke
ordening van 18 mei 1999, zoals gewijzigd op 26 april 2000;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 7 mei 2003;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Na beraadslaging;

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
Er wordt voor het dienstjaar 2008 een directe gemeentebelasting gevestigd op de
niet-gebouwde percelen, begrepen in een niet-vervallen verkaveling.
Als niet-gebouwd perceel wordt beschouwd elk perceel, als zodanig vermeld in de
verkavelingsvergunning, waarop de oprichting van een voor bewoning bestemd
gebouw niet is aangevat op 01 januari van het belastingsjaar.

Artikel 2 :
De belasting is verschuldigd door de eigenaar op 01 januari van het belastingjaar; in
geval van overdracht onder levenden, wordt de hoedanigheid van eigenaar
beoordeeld op de datum van de authentieke akte tot vaststelling van de overdracht.
In geval van medeëigendom, is ieder medeëigenaar belastingschuldig voor zijn
wettelijk deel.
Artikel 3 :
De jaarlijkse belasting wordt geheven op de niet-bebouwde percelen, gelegen in een
niet-vervallen verkaveling
Met betrekking tot de percelen begrepen in verkavelingen waarvoor de eerste maal
een verkavelingsvergunning werd of wordt afgegeven, is de belasting toepasselijk :
- Vanaf 01 januari van het tweede jaar dat volgt op de afgifte van de vergunning,
wanneer de verkaveling geen werken omvat;
- Vanaf 01 januari van het jaar dat volgt op het einde van de voorgeschreven
werken en lasten, in de andere gevallen; het einde van de werken wordt
vastgesteld door het College van Burgemeester en Schepenen.
Wanneer echter de werken door de verkavelaar worden uitgevoerd, geldt de
vrijstelling slechts gedurende maximaal drie jaar vanaf het jaar dat volgt op de afgifte
van de vergunning;
Wanneer de verkaveling in fasen mag worden uitgevoerd, zijn de bepalingen van dit
artikel “mutatis mutandis” op de kavels van elke fase van toepassing.
Artikel 4 :
Van de belasting zijn ontheven :
1. de eigenaars van één enkel onbebouwd perceel bij uitsluiting van enig ander
onroerend goed;
2. de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en de door de Vlaamse
Huisvestingsmaatschappij erkende sociale huisvestingsmaatschappijen
3. de verkavelaars, indien de verkavelingsvergunning geen werken omvat, en dit
gedurende het jaar volgend op het jaar waarin de verkavelingsvergunning werd
toegekend;
4. de verkavelaars, indien de verkavelingsvergunning werken omvat, en dit
gedurende het jaar volgend op het jaar waarin het attest werd toegekend,
bedoeld in art. 101 §3;
5. de ouders met kinderen ten laste, beperkt tot één onbebouwd perceel per kind
ten laste.
6. percelen die ingevolge de bepalingen van de wet op de landpacht niet voor
bebouwing kunnen worden bestemd;
In de punten 1 en 5 gelden de verleende ontheffingen slechts gedurende de vijf
kalenderjaren die volgen op de verwerving van het goed. Ze gelden gedurende de
vijf dienstjaren die volgen op de inwerkinngtreding van de belastingsverordening,
indien het goed op dat tijdstip reeds verworven is.

Artikel 5 :
De belasting wordt vastgesteld op €10,00 per strekkende meter lengte van het
perceel palende aan een al dan niet verwezenlijkte weg die voorkomt in de
verkavelingsvergunning, met een minimum van €150,00 per perceel, elk gedeelte
van een meter wordt als een volle meter beschouwd.
Wanneer een perceel aan verscheidene straten paalt, is de langste gevellengte langs
één deze straten de grondslag van de belastingberekening.
Wanneer het perceel begrepen is in een afgesneden hoek, gevormd door twee
openbare wegen, is de belastbare lengte gelijk aan de langste van de rechte
gevellengten, vermeerderd met de helft van de afgesneden hoek.
Artikel 6 :
De belastingsplichtige ontvangt vanwege het gemeentebestuur een aangifteformulier
dat door hem, behoorlijk ingevuld en ondertekend, voor de erin vermelde
vervaldatum moet worden teruggestuurd.
De belastingsplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen, is gehouden,
uiterlijk op 31 maart van het belastingsjaar, aan het gemeentebestuur de voor de
aanslag noodzakelijke gegevens ter beschikking te bestellen.
Artikel 7 :
Bij gebreke van een aangifte of bij onvolledige aangifte wordt de belastingsplichtige
van ambtswege belast volgens de gegevens waarover het gemeentebestuur
beschikt, onverminderd het recht van bezwaar en beroep.
Artikel 8 :
De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig de regels betreffende de invordering
inzake de rijksbelastingen op de inkomsten.
Artikel 9 :
De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld wordt door
het College van Burgemeester en Schepenen en uitvoerbaar verklaard door de
Gouverneur.
Artikel 10 :
De belasting moet betaald worden binnen de twee maanden na de verzending van
het aanslagbiljet.
Artikel 11 :
De belastingsplichtige kan bezwaar indienen bij het College van Burgemeester en
Schepenen.
De bezwaren moeten, om ontvankelijk te zijn, schriftelijk worden gedaan, met
redenen omkleed zijn en per post verzonden worden binnen de zes maanden na de
verzending van het aanslagbiljet. Wanneer het bezwaar het herstel beoogt van een
materiële vergissing of stoffelijke misslag, kan het nochtans geldig worden ingediend
zolang de bestendige deputatie de dienstjaarrekening van het jaar van de belasting
niet heeft goedgekeurd.
De indiener van een bezwaar moet het bewijs niet leveren dat de belasting betaald
is.

Artikel 12 :
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van de wet van 24.12.1996, zijn de
bepalingen van titel VII (Vestiging en invordering van de belastingen), hoofdstukken
1 (algemene bepalingen), 3 (onderzoek en controle), 4 (bewijsmiddelen van de
administratie), 7 tot 10 (rechtsmiddelen, invordering van de belasting waaronder
nalatigheids- en moratoriumintresten; rechten en voorrechten van de schatkist;
strafbepalingen) van het W.I.B. (betreft o.m. de verjaring en de vervolgingen) van
toepassing voor zover zij met name niet de belastingen op de inkomsten betreffen.
Artikel 13 :
Wanneer eenzelfde situatie aanleiding kan geven tot de toepassing van deze
verordening en de belastingverordening op de niet-gebouwde percelen begrepen in
een niet-vervallen verkaveling, is alleen deze laatste verordening van toepassing.
Artikel 14 :
Deze verordening wordt onverwijld aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.

10. Belasting op kermiskramen 2008
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Overwegende dat naar aanleiding van de kermissen, de ter beschikking te stellen
ruimten zo gering zijn, zodat niet kan overwogen worden, de standgelden vast te
stellen in functie van een verhuring bij opbod of per gebruikte oppervlakte;
Overwegende dat het dus verkieslijker is de gemeentebelasting forfaitair per
inrichting vast te stellen;
Gelet op de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en invordering van
de provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd door de wet van 15 maart
1999 betreffende de beslechting van de fiscale geschillen;

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
Vanaf 01 januari 2008 wordt ten behoeve van de gemeente een belasting geheven
op de kermis- en foorinrichtingen per kermis, te weten :
- voor de autoscooter : €150,00
- voor een lunapark : €75,00
- voor een visspel : €50,00
- voor een schietkraam : €25
- voor een loterij : €60,00eur
- voor een kindermolen : €25,00eur
- voor een hotdog-, snoep-, suikerspin-, oliebollen- en frietkraam : €25,00
- pottenspel : €25,00

Artikel 2 :
Het standplaatsrecht moet betaald zijn binnen de 30 dagen na de
standplaatstoekenning door het College van Burgemeester en Schepenen.
Artikel 3 :
De te kwijten som moet betaald worden aan de gewestelijke ontvanger of aan zijn
afgevaardigde op basis van een invorderingsstaat.
Artikel 4 :
Afschrift van dit besluit zal aan de gouverneur overgemaakt worden.

11. Belasting op de afgifte van administratieve bescheiden 2008.
Gelet op de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering
van de provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd door de wet van 15 maart
1999 betreffende de beslechting van de fiscale geschillen;
Gelet op de gemeentewet, meer bepaald artikel 75;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Na beraadslaging;

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
Er wordt voor het dienstjaar 2008 een indirecte gemeentebelasting gevestigd op het
afleveren door het gemeentebestuur van administratieve stukken.
Artikel 2 :
De belasting is verschuldigd door de persoon die het stuk vraagt.
Artikel 3 :
Geeft geen aanleiding tot de toepassing van de belasting de afgifte van :
- stukken onderworpen aan de betaling van een speciaal recht ten voordele van de
gemeente krachtens een wet, een decreet of een reglement;
- stukken die kosteloos moeten afgeleverd worden krachtens een wet, decreet of
een reglement;
- stukken afgeleverd aan behoeftige personen; de behoeftigheid wordt door elk
overtuigend bewijsstuk gestaafd.
Tevens wordt voorzien in een vrijstelling met betrekking tot de stukken, welke
sommige personen nodig hebben wanneer ze voor een betrekking solliciteren.

Artikel 4 :
De belasting is vastgesteld als volgt :
• Getuigschriften :
€2,00 voor het eerste exemplaar
€1,00 voor het bijkomende exemplaar
•

Identiteitskaarten
Vanaf 12 jaar €12,00
€13,00 voor het eerste duplicaat
€14,00 voor het tweede duplicaat
€15,00 voor elk volgend duplicaat

•

Kinderen tot 12 jaar
Identiteitsstukken zijn gratis
Identiteitsbewijzen voor kinderen jonger dan 12 jaar €1,00

•

Trouwboekjes

•

Paspoorten
€5,00 voor een nieuw paspoort

€10,00

Artikel 5 :
Bij de aanvraag zal een bedrag gelijk aan de belasting, vermeerderd met de
eventuele verzendingskosten, in consignatie worden gegeven aan de
gemeenteontvanger of aan zijn afgevaardigde.
Artikel 6 :
De belasting en de eventuele verzendingskosten moeten bij het afleveren van het
stuk contant worden betaald, tegen afgifte van een vignet of kwitantie. Bij gebrek aan
contante betaling wordt de belasting ingekohierd en is ze onmiddellijk eisbaar.
Bij gebrek van een contante betaling wordt de belasting ingekohierd en is ze
onmiddellijk eisbaar.
Artikel 7 :
De belastingsplichtige kan bezwaar indienen bij het College van Burgemeester en
Schepenen.
De bezwaren moeten, om ontvankelijk te zijn, schriftelijk worden gedaan, met
redenen omkleed zijn en per post verzonden worden binnen de zes maanden vanaf
de datum van de inning van de belasting, of na de verzending van het aanslagbiljet.
Artikel 8 :
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van de wet van 24.12.1996, zijn de
bepalingen van titel VII (Vestiging en invordering van de belastingen), hoofdstukken
1 (algemene bepalingen), 3 (onderzoek en controle), 4 (bewijsmiddelen van de
administratie), 7 tot 10 (rechtsmiddelen, invordering van de belasting waaronder
nalatigheids- en moratoriumintresten; rechten en voorrechten van de schatkist;
strafbepalingen) van het W.I.B. (betreft o.m. de verjaring en de vervolgingen) van
toepassing voor zover zij met name niet de belastingen op de inkomsten betreffen.

Artikel 9 :
Deze verordening wordt onverwijld aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.

12. Retributie voor het verstrekken van stedenbouwkundige
inlichtingen aan notarissen 2008
Overwegende dat de noodwendigheden van de begroting en de gemeentelasten
vereisen, dat de retributie voor het verstrekken van stedenbouwkundige inlichtingen
aan notarissen 2008 gehandhaafd wordt, teneinde het budgettair evenwicht in stand
te houden;
Gelet op de gemeentewet, in het bijzonder op de artikelen 75, 76, 77 en 138;
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
De retributie voor het verstrekken van stedenbouwkundige inlichtingen aan
notarissen wordt vastgesteld op €100,00.
Artikel 2 :
Het betreft hier een contante retributie.
Artikel 3 :
Afschrift van deze beraadslaging zal ter kennisgeving overgemaakt worden aan de
Hogere Overheid.

13. Retributie voor het innemen van het openbaar terrein
(permanent terras)
Gelet op het nieuw gemeentedecreet, meer bepaald artikel 117;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Na beraadslaging;

BESLUIT : met 14 ja-stemmen (CD&V-fractie) en 3 neen-stemmen (VLD-fractie)
Artikel 1 :
Er wordt voor het dienstjaar 2008 een gemeentelijke retributie gevestigd voor het
plaatsen van permanente terrassen op het openbaar domein.
Artikel 2 :

De retributie is verschuldigd door de persoon die het openbaar domein permanent in
gebruik neemt.
Artikel 3 :
De retributie wordt als volgt vastgesteld :
€125,00 per jaar voor een permanent terras.
Artikel 4 :
De retributie moet betaald worden bij het verkrijgen van de vergunning om het
openbaar domein in gebruik te nemen.
Artikel 5 :
Deze verordening wordt onverwijld aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.
Raadslid Nestor Cochez verantwoordt de neen-stem van de VLD-fractie door te
stellen dat zij van oordeel zijn dat deze retributie dient te worden gekoppeld aan de
afmetingen van een terras. Zij zullen desbetreffend een voorstel indienen bij het
Schepencollege.

14. Retributie voor het gebruik van een container door
verenigingen.
De gemeenteraad,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald artikel 117;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Na beraadslaging,
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
Er wordt een gemeentelijke retributie van €50,00 gevestigd voor het gebruik van een
container door verenigingen.
Artikel 2 :
De retributie is verschuldigd door de vereniging die de container vraagt.
Artikel 3 :
De retributie dient te worden betaald binnen de 30 dagen na de ontvangst van de
invorderingsstaat van de gemeente Herne.
Artikel 4 :
Deze beslissing gaat in werking vanaf 1 januari 2008.
Artikel 5 :

Deze verordening zal voor passend gevolg worden overgemaakt aan de gewestelijke
ontvanger, de rekendienst en toezichthoudende overheid.

15. Maandelijkse retributie voor het innemen van een
wekelijkse standplaats in de gemeente Herne
De gemeenteraad,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald artikel 117;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Na beraadslaging,
BESLUIT : met 14 ja-stemmen (CD&V-fractie) en 3 neen-stemmen (VLD-fractie)
Artikel 1 :
Er wordt een maandelijkse retributie van €25,00 gevestigd voor het innemen van een
wekelijkse standplaats in de gemeente Herne.
Artikel 2 :
De retributie is verschuldigd door de aanvragers van een standplaats in de
gemeente.
Artikel 3 :
De retributie dient te worden betaald binnen de 30 dagen na de ontvangst van de
invorderingsstaat van de gemeente Herne.
Artikel 4 :
Deze beslissing gaat in werking vanaf 1 januari 2008.
Artikel 5 :
Deze verordening zal voor passend gevolg worden overgemaakt aan de gewestelijke
ontvanger, de rekendienst en toezichthoudende overheid.
Raadslid Nestor Cochez verantwoordt de neen-stem van de VLD-fractie door te
stellen dat zij van oordeel zijn dat de kosten voor het innemen van een wekelijkse
standplaats veel hoger zijn dan bijvoorbeeld bij een permanent terras.

16. Belasting op de huis-aan-huis verspreiding van
reclamedrukwerk
Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald de artikelen 117 en 118;
Gelet op de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering
van provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd door de artikelen 91 tot 94
van de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting in fiscale geschillen;
Gelet op het koninklijk besluit van 12 april 1999 tot bepaling van de procedure voor
de gouverneur of voor het college van burgemeester en schepenen inzake
bezwaarschrift tegen een provincie- en gemeentebelasting;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Na beraadslaging;
BESLUIT : met 14 ja-stemmen (CD&V-fractie) en 3 neen-stemmen (VLD-fractie)
Artikel 1 :
Er wordt voor de dienstjaren 2008 tot en met 2012 een gemeentebelasting geheven
op de voor de inwoners kosteloze verspreiding aan huis van niet-geadresseerde
drukwerken met handelskarakter en daarmee gelijkgestelde producten.
Artikel 2 :
In het kader van dit reglement wordt het volgende verstaan onder :
•
Drukwerk met handelskarakter : elke publicatie die er toe strekt bekendheid
te geven aan commerciële activiteiten, handelszaken, merknamen en
andere elementen, en die erop gericht is de potentiële klant er toe te
bewegen gebruik te maken van de diensten en/of producten van de
adverteerder.
•
Gelijkgestelde producten : de stalen of reclamedragers van gelijk welke
aard die aanzetten tot gebruik of verbruik van het aangeprezen product of
de aangeboden dienst.
•
Verspreiding aan huis : het op het grondgebied van de gemeente (of een
deel daarvan ) achterlaten van drukwerk zonder adressering in de
brievenbussen en zonder initiatief van de bestemmeling.
Artikel 3 :
De belasting is verschuldigd door de verantwoordelijke uitgever. De drukker en de
verdeler zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting. Wanneer de
verantwoordelijke uitgever, drukker en verdeler niet gekend zijn, is de belasting
verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon onder wiens naam, handelsnaam,
logo of embleem de reclame wordt gevoerd.

Artikel 4 :
De belasting wordt vastgesteld, met een minimum van 20 euro per bedeeld
drukwerk, op :
-

-

0,02 euro per bedeeld exemplaar van drukwerk met handelskarakter waarvan
de totale bedrukbare oppervlakte niet groter is dan 1247,4 cm²( = 2 bladzijden
A4-formaat).
0,05 euro per bedeeld exemplaar van drukwerk met handelskarakter waarvan
de totale bedrukbare oppervlakte groter is dan 1247,4 cm²(meer dan 2
bladzijden A4-formaat).

Artikel 5 :
Van de belasting zijn vrijgesteld :
•
drukwerken waarvan de bedrukte oppervlakte voor 50 % of meer wordt
ingenomen door algemene informatie(tekst en/of foto’s) zonder
handelskarakter.
•
drukwerken uitgaande van binnen de gemeente erkende verenigingen.
Artikel 6 :
De belastingplichtige is gehouden minstens 24 uren bij voorbaat aan het
gemeentebestuur de voor de aanslag noodzakelijke gegevens ter beschikking te
stellen.
Voor de periodieke verspreiding mag de aangifte bij voorbaat gedaan worden voor
een periode van hoogstens 6 maanden.
Bij gebreke van een aangifte of bij onvolledige aangifte wordt de belastingplichtige
van ambtswege belast volgens de gegevens waarover het gemeentebestuur
beschikt, onverminderd het recht van bezwaar en beroep.
Vooraleer over te gaan tot ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het
college van burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige de motieven om
gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop deze procedure wordt
gebaseerd en de wijze van bepalen van de elementen, alsook het bedrag van de
belasting.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen, volgend op de
verzending van de betekening, om bewijzen van tegendeel schriftelijk mee te delen.
Zoniet wordt de belasting vastgesteld op basis van het aantal brievenbussen bij de
vastgestelde bedeling per deelgemeente. Het aantal brievenbussen wordt
opgevraagd bij de Post en wordt vastgesteld door het college van burgemeester en
schepenen in het eerste kwartaal van elk dienstjaar.
De ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag kan slechts geldig worden
ingeschreven op het kohier gedurende een periode van 3 jaar volgend op 1 januari
van het dienstjaar. De termijn wordt met 2 jaar verlengd bij overtreding van de
belastingverordening met het oogmerk te bedriegen of de bedoeling schade te
berokkenen.
Artikel 7 :
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier opgesteld en uitvoerbaar
verklaard door het college van burgemeester en schepenen(wet van 24.12.1996).

Artikel 8 :
De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig de bepalingen van de wet van
24.12.1996 betreffende de vestiging en de invordering van de provincie- en
gemeentebelastingen, zoals gewijzigd door de wet van 15.3.1999 betreffende de
beslechting van fiscale geschillen.
Artikel 9 :
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de toezending van het
aanslagbiljet.
Artikel 10 :
De belastingplichtige kan bezwaar indienen bij het college van burgemeester en
schepenen. De bezwaren moeten schriftelijk worden gedaan, met redenen omkleed
zijn en overhandigd of per post verzonden worden binnen zes maanden na de
verzending van het aanslagbiljet.
Artikel 11 :
Verwijl- en moratoriumintresten zijn op deze belasting toepasselijk zoals inzake
rijksbelastingen op de inkomsten. Vanaf de tweede aanmaning zal een forfait van 15
euro administratiekosten worden aangerekend.
Artikel 12 :
Dit besluit wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

17. Goedkeuring gemeentebegroting 2008
Goedkeuring meerjarenplanning 2009, 2010 en 2011
De voorzitter doet het hiernavolgende voorstel aan de raadsleden :
"Alhoewel de gemeentewet een artikelsgewijze stemming voorziet, stel ik voor om de
begroting 2008 te overlopen en aan ieder raadslid, die het wenst, de kans te geven
om zijn opmerkingen te formuleren en zich terzake bij de stemming te onthouden en
eventueel tegen te stemmen. Nadien volgt een globale stemming. Aangezien deze
werkwijze ook in de meeste steden en gemeenten wordt gevolgd, stel ik voor
eveneens op deze manier te werk te gaan".
Dit voorstel wordt eenparig aanvaard.
Schepen voor Financiën Dierickx Jean-Marie geeft namens de meerderheidsfractie
een overzicht van de belangrijkste krachtlijnen van de gemeentebegroting 2008 en
de meerjarenplanning 2009, 2010 en 2011.

BESLUIT : met 14 ja-stemmen (CD&V-fractie) en 3 neen-stemmen (VLD-fractie)

Gewone dienst
Ontvangsten
Prestaties
Overdrachten
Schuld
Totaal eigen dienstjaar

130.423
5.798.533
376.464
6.305.420

Algemeen totaal
Eigen + vorige dienstjaren
+ Overboekingen

6.305.420

Personeel
Werkingskosten
Overdrachten
Schuld

2.087.730
1.534.100
1.657.171
1.457.260

Algemeen totaal
Eigen + vorige dienstjaren

6.823.144

Ontvangsten
Uitgaven

6.305.420
6.823.144

Uitgaven

BALANS

Negatief algemeen begrotingsresultaat -517.724

Geraamd resultaat van het dienstjaar
Geraamd algemeen begrotingsresultaat
van het vorige jaar
Geraamd algemeen begrotingsresultaat

-517.724
2.258.626
1.740.902

Buitengewone dienst
Ontvangsten
Overdrachten
Investeringen
Schuld
Totaal eigen dienstjaar

1.365.150
1.365.150

Algemeen totaal
Eigen + vorige dienstjaren
+ overboekingen

1.416.975

Uitgaven
Overdrachten
Investeringen
Schuld
Totaal eigen dienstjaar

142.700
1.158.500
1.301.200

Algemeen totaal
Eigen + vorige dienstjaren
+ overboekingen

1.559.975

Ontvangsten
Uitgaven

1.416.975
1.559.975

BALANS

Geraamd resultaat van het dienstjaar
-143.000
Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorige jaar 979.651
Geraamd algemeen begrotingsresultaat
836.651

18. Gemeentelijke Basisschool Herfelingen
Aankoop van een computer
Goedkeuren van de voorwaarden en vaststellen van de wijze
van gunnen.
Raming : €1900,00 (incl. BTW)
Wijze van gunnen : Onderhandse opdracht
Gelet op de noodzaak tot de aankoop van een computer voor de klassen 1e graad
van de Gemeentelijke Basisschool Herfelingen;
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 722/742-53;
Gelet op de wetgeving betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van
werken, leveringen en diensten;
Gehoord het verslag van de burgemeester, Kris Poelaert;

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :

Akkoord te gaan met de aankoop van een computer voor de Gemeentelijke
Basisschool Herfelingen, rekening houdend met de technische fiche waarvan sprake
hiervoor en die integraal deel uitmaakt van deze beslissing.
Artikel 2 :
De financiering zal geschieden via overboekinglening in de buitengewone begroting
2007 onder artikel 722/742-53
Artikel 3 :
Het bedrag dat hiervoor voorzien wordt, is €1900,00 (incl. BTW).
Artikel 4 :
Deze opdracht wordt gegund na een onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Artikel 5 :
Deze beslissing zal voor passend gevolg worden overgemaakt aan de hogere
overheid.

19. Jeugd
Jeugdbeleidsplan 2008 – 2010
Goedkeuring
Gelet op artikel 4, paragraaf 5 en 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van
22.12.1993 tot uitvoering van het decreet van 09.06.1993 houdende subsidiëring van
gemeentebesturen en van de Vlaamse Gemeenschapscommissie inzake het voeren
van een jeugdwerkbeleid;
Overwegende dat het College van Burgemeester en Schepenen in uitvoering van
voormelde wetgeving het ontwerp van het jeugdwerkbeleidsplan aan de
gemeenteraad ter goedkeuring dient voor te leggen;
Gelet op het ontwerp van het jeugdwerkbeleidpslan, zoals voorgesteld door het
College van Burgemeester en Schepenen;
Gelet op het gunstig advies uitgebracht door de jeugdraad van Herne in zitting van
22 oktober 2004 met betrekking tot voormeld ontwerp van jeugdwerkbeleidsplan;
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
Het jeugdwerkbeleidsplan 2008-2010 goed te keuren.
Artikel 2 :
Afschrift van dit besluit zal samen met het goedgekeurd jeugdwerkbeleidplan aan het
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Jeugd en Sport, Markiesstraat 1
te 1000 Brussel worden overgemaakt voor passend gevolg.

20. Subsidiereglement voor aanplanting en onderhoud van
lijnvormige elementen
Keurt met eenparigheid van stemmen het hiernavolgende subsidie reglement goed.
Subsidiereglement voor aanplanting en onderhoud van lijnvormige elementen
Artikel 1 :
- lijnvormig element : :een klein landschapselement dat gekarakteriseerd wordt door
de vorm, nl. langwerpig en beperkt in de breedte; als lijnvormig element wordt erkend
: haag of haagkant, houtkant en bomenrij;
- ‘haag’ of ‘haagkant' : een lijnvormige aanplanting van houtige gewassen met
compacte structuur die bij normaal onderhoud door periodieke snoei in vorm wordt
gehouden; de mate van onderhoud bepaalt of de term ‘haag’ (frequent onderhoud),
dan wel 'haagkant' (minimaal onderhoud) wordt gebruikt;
- ‘houtkant' : elke stook grond, inbegrepen taluds, welke met bomen, struiken en
kruiden begroeid is. De exploitatie bestaat uit periodiek kappen van de houtige
gewassen tot aan de grond; door het natuurlijk opslagvermogen, van bepaalde
loofboomsoorten worden dan op de stronk nieuwe loten gevormd ;
- 'bomenrij' : een opeenvolging of aaneenschakeling van bomen die in rechte lijn zijn
geplant of gerangschikt, met een minimum van 10 exemplaren.

A. AANPLANTING
Artikel2 :
Het gemeentebestuur van Herne wenst een toelage uit te keren voor het aanplanten
van landschappelijk waardevolle elementen.
Artikel 3 :
Het aanbrengen van lijnvormige beplantingen wordt door het gemeentebestuur
gesubsidieerd binnen de perken van de schikbare begrotingskredieten en voor zover
ze beantwoorden aan volgende voorwaarden :
a) het perceel moet gelegen zijn in Herne ;
b) de aangeplante soorten moeten voorkomen op de lijst in bijlage van
loofboomsoorten (zie bijlage 1) ;
c) de aanplanting moet uitgevoerd worden ter aftekening van een perceel door
middel van een lijnvormig element, met een minimum lengte van 10m voor hagen,
haag- en houtkanten en met een minimum van 10 bomen voor bomenrijen;
d) de aanplanting dient uítgevoerd te worden conform alle bestaande wetten en
reglementen (burgerlijk wetboek, veldwetboek, …)
Artikel 4 :
De toelage bedraagt voor bosplantsoen, haagplanten en heesters €0,37 per stuk;
voor hoogstammige bomen €7,00 per boom die minstens twee jaar ter plaatse en in
de groei is, met een maximaal bedrag van €200,00 per aanvrager (behoudens

wanneer de aanplanting geschiedt op de scheiding van 2 percelen, waardoor het
bedrag gehalveerd wordt).
Artikel 5 :
De aanvraag dient minimaal 1 maand voor de aanvang der werken te worden
ingediend en wordt gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen. Deze
aanvraag dient alle informatie en bewijzen te bevatten die nodig en nuttig zijn voor
het toekennen van de subsidie. Het gemeentebestuur stelt hiervoor de nodige
aanvraagdocumenten ter beschikking. Eén jaar na de voorlopige toezegging kan de
betaling van de premie worden aangevraagd, op basis van de factuur van de
aankoop van het plantsoen, en een foto van de aanplantingen. Om op de subsidie
aanspraak te kunnen maken dient de aanvrager toestemming te verlenen aan het
gemeentebestuur, opdat een door hen aangestelde ambtenaar zich ter plaatse kan
komen vergewissen. Op basis van deze gegevens bepaalt het Schepencollege het
definitief bedrag van de subsidie.

B. GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN
Artikel 6 :
Indien bij controle frauduleuze praktijken worden vastgesteld, vervalt de toelage en
kan de ten onrechte toegekende betoelaging worden teruggevorderd. Er kan tevens
een boete worden opgelegd die maximaal het dubbel bedraagt van de toegekende
premie.
Bij aanplanting op de scheiding van 2 percelen dient een bewijs van overeenkomst
tussen de twee eigenaars bijgevoegd te worden.
C. ONDERHOUDSMAATREGELEN
Algemene voorwaarden :
1. Wijzigíng van de landschapselementen is niet toegestaan
Werkzaamheden die de landschapselementen wijzigen zijn niet toegestaan.
Ingrijpende werkzaamheden zijn slechts toelaatbaar voor het behoud of onderhoud
van het groenelement. Exoten worden geweerd, natuurbehoud is immers gericht op
het in stand houden van inheemse soorten.
2. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen is verboden
In het landschapselement mogen geen bestrijdingsmiddelen toegepast worden, er
moet teruggegrepen worden naar mechanische bestrijding. Slecht pleksgewijs ter
bestrijding van de door de wet verplicht te bestríjden soorten kunnen
bestrijdingsmiddelen ingezet worden.
3. Meststoffen mogen niet aangebracht worden.
Dit impliceert ook een zekere afstand tot het landschapselement bij het bemesten
van de langsliggende percelen
4. Niet branden
Branden binnen een afstand van minstens 5 m van de landschapselementen is
verboden.

5. Geen afval
Goed beheer van een landschapselement impliceert dat men er geen afval achterlaat
in en langs het betrokken element. Gestort of achtergelaten afval moet dan ook
verwijderd worden.
Voorwaarden voor hagen of haagkanten :
6. Het eerste jaar volgend op de aanplanting worden de planten afgezet op ongeveer
l0 cm van de grond. De volgende jaren wordt de haag een of tweemaal per jaar
gesnoeid naargelang de soort.

Voorwaarden voor houtkanten en bomenrijen :
7. Vrijwaringzone naast landschapselement
Een strook van minstens 1m langs weerzijden van het landschapselement dient
gevrijwaard te worden. Het ‘vrijwaren’ houdt in dat geen grondwerkingen mogen
uitgevoerd worden : geen scheuren, frezen, rollen, herinzaaien, ploegen, eggen of
zaaien.
Evenmin worden bestrijdingsmiddelen of -methoden toegepast, geen meststoffen
toegediend en wordt geen verkeer in deze strook toegelaten.
8. Bijzondere periodiciteit onderhoud landschapselementen
Onderhoud van het landschapselement door kappen, snoeien, afzetten van het
hakhout of knotten gebeurt slechts in de periode van 1 november tot 1 maart. Deze
laatste datum o.m. voor de broedtijd van veel vogels.
De omlooptijd wordt vastgelegd bij het aangaan van de beheersovereenkomst, en
kan variëren naar aard van het element en de soorten. Afhankelijk van de soort
gebeurt het knotten om de 3 tot 8 jaar in de winter. Hakhout wordt, eveneens
naargelang de soort, afgezet om de 7 tot 10 jaar voor 'zachthoutsoorten' (wilg, els,
es, populier) en om de 15 tot 20 jaar voor 'hardhoutsoorten' (eik en beuk).
9. Voorwaarden afzetting houtkanten
Van houtkanten van 40 m of meer, wordt maximaal 25% van de totale lengte binnen
hetzelfde jaar afgezet. De omlooptijd wordt vastgelegd bij het aangaan van de
onderhoudsovereenkomst. Afspraken zijn mogelijk omtrent de lengte van de
houtkant die binnen 1 jaar wordt afgezet.

21. Gemeentelijk subsidiereglement voor de aanleg en het
onderhoud van poelen.
Overwegende dat de gemeente Herne streeft naar een milieubeleid dat gebaseerd is
op het behoud en de versterking van puntvormige elementen zoals poelen;
Gezien het advies van de milieuraad terzake, dd. 26 november 2007.

BESLUIT ; met eenparigheid van stemmen
Artikel 1:
Het gemeentebestuur kan subsidies verlenen aan particulieren voor de aanleg of het
onderhouden van poelen welke volledig gelegen zijn op het grondgebied van de
gemeente Herne.
Artikel 2:
Voor toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
poel: kleine, ondiepe watermassa met weinig of geen stroming in het water.
Waterplanten kunnen zich over de hele oppervlakte vestigen. De meeste poelen zijn
door de mens gegraven of onder menselijke invloed ontstaan.
De poel dient te worden aangelegd in agrarische -, bos-, groen-, natuur-, reservaaten parkgebieden, m.a.w. tuinvijvers komen niet in aanmerking voor subsidie. Een
poel waar eenden, ganzen of vissen in worden uitgezet komt niet in aanmerking voor
subsidie. De oevers moeten glooiend worden aangelegd. De poel dient een minimale
oppervlakte te hebben van 25 m².
Artikel 3:
De aanleg van nieuwe en het onderhouden van bestaande poelen kan door het
gemeentebestuur worden gesubsidieerd indien aan de volgende voorwaarden wordt
voldaan:
- het perceel moet gelegen zijn in de gemeente Herne:
- het perceel moet volgens het gewestplan gelegen zijn in agrarische-, bos-,
groen-, natuur-, reservaat-, en parkgebieden.
- de poel moet worden aangelegd conform de verkregen bouw- en/of
natuurvergunning.
- de poel dient een minimale oppervlakte te hebben van 25 m².
Artikel 4:
De subsidies voor de aanleg en het onderhouden van een poel bedragen:
Oppervlakte
Aanleg
Onderhoud
Van 25 tot 50 m²
50,00 Euro
10 Euro/jaar
Van 51 tot 100 m²
75,00 Euro
20 Euro/jaar
Vanaf 101 m²
100,00 Euro
30 Euro/jaar
Artikel 5:
De aanvraag voor het aanleggen of onderhouden van een poel omvat de volgende
elementen:
- een kaart met ligging van het perceel (kadaster) met vermelding van de
kadastrale nummer(s)
- een omschrijving van de poel met onder meer de volgende gegevens:
o de afgeleverde bouwvergunning en/of natuurvergunning (indien
afgeleverd);

kopie van het goedgekeurde bouwplan (indien afgeleverd);
een situatieschets met aanduiding van de ligging van de poel;
opgave van oppervlakte en diepte;
een voor voldaan getekende factuur of evenwaardig bewijsstuk. Op
datum van indiening van de aanvraag mogen de facturen of de
evenwaardige bewijsstukken niet ouder zijn dan 12 maanden;
o datum van de uitgevoerde werken.
o
o
o
o

Artikel 6:
De premie wordt toegekend aan de aanvrager. Deze persoon dient gerechtigd te zijn
tot het laten aanleggen of onderhouden van een poel waarvoor de aanvraag wordt
ingediend:
- de eigenaar van de grond
- de gebruiker of huurder van de grond mits de eigenaar het aanvraagformulier
voor akkoord heeft ondertekend
De subsidie kan enkel toegekend worden voor vergunde poelen, zoals bedoeld in het
decreet van 18 mei 1999 betreffende de organisatie van de ruimtelijke ordening.
Artikel 7:
Indien bij controle door de bevoegde ambtenaar frauduleuze praktijken worden
vastgesteld, vervalt de hele subsidie. Er kan een boete worden opgelegd die
maximaal het dubbele bedraagt van de uitgekeerde subsidie. Het schepencollege
behoudt zich het recht voor om subsidieaanvragen te weigeren die niet beantwoorden aan de geest van dit reglement.
Artikel 8:
De gemeente Herne toetst elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van het
reglement.
Artikel 9:
Dit reglement is van toepassing voor poelen die aangelegd/onderhouden zijn vanaf 1
januari 2008 en voldoen aan de bovenvermelde voorwaarden.
Artikel 10:
Een afschrift van dit reglement wordt ter kennisgeving gezonden aan de
provinciegouverneur.

22. Gemeentelijk subsidiereglement voor het aanwenden van
alternatieve energiebronnen
Overwegende dat de gemeente Herne streeft naar een milieu- en energiebeleid dat
gebaseerd is op de algemene beginselen van duurzame ontwikkeling;

Overwegende dat de algemene beginselen van duurzame ontwikkeling in het kader
van het gemeentelijk energiebeleid vertaald moeten worden in een beleid gericht op
rationeel energiegebruik en het gebruik van vernieuwbare energiebronnen;
Gezien het advies van de milieuraad terzake, dd. 26 november 2007.

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1:
Het gemeentebestuur kan subsidies verlenen aan particulieren voor de aankoop en
de installatie van toestellen voor de opwekking en aanwending van alternatieve
energievormen welke geplaatst worden in regelmatig vergunde gebouwen volledig
gelegen op het grondgebied van de gemeente Herne.
Artikel 2:
Voor toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
1. Installatie: deze die uitsluitend betrekking heeft op de opwekking en
aanwending van alternatieve energiebronnen.
2. Opwekking: de installatie moet met het oog op het vooropgestelde doel, nl. de
bescherming van het leefmilieu door de aanwending van alternatieve
energiebronnen, perfect kunnen functioneren.
3. Aanwending: het normaal en persoonlijk gebruik van de installatie gedurende
een opeenvolgende periode van tenminste 10 jaar, ingaand binnen de periode
van één jaar na het verlenen van de toelage. De installatie kan onder geen
beding verkocht of verwijderd worden, zoniet zal de toelage teruggevorderd
worden van de toelagetrekkers.
Zonnecollectoren voor zwembadverwarming komen niet in aanmerking voor
de gemeentelijke subsidie.
4. Alternatieve energievormen:
• Zonne-energie: zowel de thermische omzetting van zonne-energie in
warm water of warme lucht, als de omzetting van zonne-energie in de
rechtstreekse productie van elektriciteit.
• Windenergie: de omzetting van windenergie in de rechtstreekse
productie van mechanische kracht of elektriciteit.
• Productie van energie door de aanwending van biomassa,
uitgezonderd hout.
• Hydro-energie: omzetting van waterkracht in de rechtstreekse productie
van mechanische kracht of elektriciteit.
• Geothermische energie: het ontrekken van warmte aan de grond, de
lucht of het water.
Artikel 3:
De toelage wordt vastgesteld op 400,00 euro per gebouw. De premie kan slechts
éénmaal per adres worden toegepast.

Artikel 4:
Deze toelage kan gecumuleerd worden met andere bouw- of renovatiepremies van
om het even welke overheid of instelling op voorwaarde dat de globaal bekomen
subsidies de 90% van de aankoopsom niet overschrijden. Indien dit percentage toch
overschreden wordt, zal het bedrag van de gemeentelijke premie verminderd worden
tot een gecumuleerde subsidie van 90%.
Artikel 5:
De plaatsing moet geschieden in overeenstemming met bestaande wetten,
reglementen, verordeningen, gebruiken en de regels van goed vakmanschap.
Artikel 6:
De premie wordt toegekend aan de aanvrager. Deze persoon dient gerechtigd te zijn
tot het laten plaatsen van de installatie waarvoor de aanvraag wordt ingediend:
- de eigenaar van het gebouw
- de gebruiker of huurder van het gebouw mits de eigenaar het
aanvraagformulier voor akkoord heeft ondertekend
De subsidie kan enkel toegekend worden voor vergunde gebouwen, zoals bedoeld in
het decreet van 18 mei 1999 betreffende de organisatie van de ruimtelijke ordening.
Artikel 7:
Indien bij controle door de bevoegde ambtenaar frauduleuze praktijken worden
vastgesteld, vervalt de hele subsidie. Er kan een boete worden opgelegd die
maximaal het dubbele bedraagt van de uitgekeerde subsidie. Het schepencollege
behoudt zich het recht voor om subsidieaanvragen te weigeren die niet beantwoorden aan de geest van dit reglement.
Artikel 8:
Een aanvraag tot subsidie is slechts geldig bij het terugbezorgen van het daartoe,
volledig ingevulde aanvraagformulier aan de milieudienst van de gemeente Herne,
Centrum 17, 1540 Herne.
Na ontvangst van de schriftelijke aanvraag onderzoekt de betrokken gemeentelijke
ambtenaar het dossier. Binnen de 30 werkdagen na ontvangst wordt de aanvrager
schriftelijk in kennis gesteld van de beslissing van het gemeentebestuur.
Artikel 9:
Nadat de installatie volledig is uitgevoerd en bedrijfsklaar is, en ten laatste 6
maanden na principiële goedkeuring van het gemeentelijk subsidiedossier, kunnen
de facturen worden ingediend. Vervolgens zal de subsidie binnen een redelijke
termijn worden uitbetaald.
Het gemeentebestuur van Herne behoudt zich het recht toe om uitbetaling van de
subsidie te weigeren indien de installatie niet beantwoordt aan de regels van goed
vakmanschap. Om dit te controleren behoudt het gemeentebestuur van Herne zich

het recht voor om de installatie te keuren door een bevoegd ambtenaar. De
aanvrager wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.
Artikel 10:
De aanvrager verbindt er zich toe om de installatie goed te onderhouden. De
installatie moet minstens 10 jaar na de toekenning van de subsidie in goede staat
van werking blijven op hetzelfde adres en kan onder geen beding verkocht of
verwijderd worden. Bij het niet naleven van voorafgaande voorwaarden behoudt het
gemeentebestuur van Herne zich het recht toe de toegekende premie terug te
vorderen van de aanvrager. Om dit te controleren behoudt het gemeentebestuur van
Herne zich het recht voor ten allen tijden door plaatsbezoek na te gaan of aan de
bepalingen van dit reglement voldaan is.
Artikel 11:
Indien de aanvrager van de subsidie ook de huurder is van het desbetreffende
gebouw, en de huurovereenkomst houdt op te bestaan binnen de 10 jaar na
toekenning van de subsidie, dan zijn er twee mogelijkheden:
- ofwel wordt de eigenaar van het gebouw ook eigenaar van de installatie. Op
hem/ haar zijn dan de bepalingen in artikel 9 van toepassing
- ofwel wordt de installatie door de huurder meegenomen naar een nieuw
adres. In dit geval blijven de bepalingen in artikel 8 voor hem/haar van
toepassing. Bij verhuis binnen de gemeentelijke grenzen dient de installatie
wel binnen een redelijke termijn te worden heropgestart
Artikel 12:
De gemeente Herne toetst elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van het
reglement.
Artikel 13:
Dit reglement is van toepassing voor installaties die aangelegd/geplaatst zijn vanaf 1
januari 2008 en voldoen aan de bovenvermelde voorwaarden.
Artikel 14:
Een afschrift van dit reglement wordt ter kennisgeving gezonden aan de
provinciegouverneur.

23. OCMW
Budget 2008
Goedkeuring
Hecht met eenparigheid van stemmen zijn goedkeuring aan de beslissing van de
Raad van het OCMW dd. 10 december 2007 houdende vaststelling van het budget
2008 van het OCMW.

Totale werkingskosten: 1.509.369,86
Totale werkingsopbrengsten: 757.027,16
Werkingsresultaat:: - 752.342,70
Financiële opbrengsten: 8.781,22
Financiële kosten:
1.769,15
Exploitatiebudget 2008 (consolidatie): negatief resultaat €-745.330,63 .
Investeringsbudget 2008 (consolidatie) investeringen: €19.600,00
Totale gemeentelijke bijdrage 2008 (consolidatie): €644.727,46

24. OCMW
Meerjarenplan 2008-2010
Goedkeuring
Gelet op de organieke wet van 08 juli 1976 betreffende het OCMW, inzonderheid de
artikelen 87, 87bis en 88;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1997 betreffende de
boekhouding en de administratieve organisatie van het OCMW;
Gelet op het ministerieel besluit van 20 juni 2001 tot vaststelling van de bijzondere
voorwaarden betreffende de boekhouding en de administratieve organisatie van het
OCMW;
Gelet op de raadsbeslissing van het OCMW van 10 december 2007;
Gehoord het verslag van Ricour Carina, OCMW-voorzitter;

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
Het meerjarenplan 2008-2010 goed te keuren.
Artikel 2 :
Deze beslissing zal voor passend gevolg worden overgemaakt aan het OCMW.

AANVULLING VAN DE DAGORDE
GEHEIME ZITTING
* Geschil Vanaudenhove/Gierts/Gemeente Herne
Dadingsovereenkomst
Goedkeuring
Keurt met eenparigheid van stemmen de hiernavolgende dadingsovereenkomst goed
in het geschil Vanaudenhove/Gierts/Gemeente Herne.

DADING
Tussen :
1. Mevrouw Béatrice Vanaudenhove, wonende te 1540 Herne, Kapellestraat 3.
Hierna genoemd “partij Vanaudenhove”
2. Gemeente Herne, vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en
Schepenen, met burelen gevestigd te 1540 Herne, Gemeentehuis, Centrum
17.
Hierna genoemd “partij Herne”
Enerzijds
En :
1. Mevrouw Julienne Lebotte, wonende 1540 Herne, Kapellestraat 35.
2. De heer Michel Gierts, wonende te 1540 Herne, Ekkelenberg 8 hierna
genoemd “partijen Gierts-Lebotte”.
Anderzijds
Wordt uiteengezet hetgeen volgt :
Partij Vanaudenhove kocht op 16/11/1987 van partijen Gierts-Lebotte een woonhuis
met stapelplaats en tuin, Ekkelenberg nr.4 te 1540 Herne, gekadastreerd wijk I
nummer 118/k voor een oppervlakte van 12a 50ca.
Op 04/07/2005 heeft partij Vanaudenhove partij Herne en partijen Gierts-Lebotte
gedagvaard voor de rechtbank van eerste aanleg te Brussel om deze
verkoopsovereenkomst nietig te horen verklaren en tot het terugbetalen van de
verkoopprijs van €74.368,08, méér een schadevergoeding provisioneel begroot op
€189.019,00 op een schade onder alle voorbehoud begroot op €250.000,00, meer de
vergoedende en gerechtelijke intresten en de kosten.

Bij vonnis van de 7e kamer van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel dd.
09/05/2007 (A.R. 05/9583/A) werd het volgende gevonnist :
- nietigverklaring van de verkoopakte
- terugbetaling van de verkoopprijs van €74.368,06, méér de vergoede intresten
door partijen Gierts-Lebotte aan partij Vanaudenhove;
- terugbetaling van de aankoopkosten door partijen Gierts-Lebotte voor 90%
aan partij Vanaudenhove;
- terugbetaling van de aankoopkosten door patij Herne voor 10% aan partij
Vanaudenhove;
- veroordeling van partij Gierts-Lebotte tot betaling van een provisionele
schadevergoeding van 90%van €127.150,94;
- veroordeling van partij Herne tot betaling van een provisionele
schadevergoeding van 10% van €127.150,94;
- veroordeling van partij Gierts-Lebotte tot betaling van 90% van de
gerechtskosten;
- veroordeling van partij Herne tot betaling van 10% van de gerechtskosten.
Partijen hebben besloten hun geschil definitief te beëindigen middels onderhavige
dading.

DIENTENGEVOLGE ZIJN ZIJ OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT :
Artikel 1 :
Partijen aanvaarden de nietigverklaring van de koop-verkoopsovereenkomst,
verleden voor notaris Lodewijk Van Laer te Herne op 16/11/1987, van een woonhuis
met stapelplaats en tuin, Ekkelenberg nr.4 te 1540 Herne, gekadastreerd wijk I,
nummer 115/K voor een oppervlakte van 12a 50ca en de veroordeling van de
partijen Gierts-Lebotte tot terugbetaling van de oorspronkelijke verkoopprijs van
€74.368,06, zoals uitgesproken door de rechtbank van eerste aanleg te Brussel bij
vonnis van 09/05/2007 (A.R. 05/9583/A).
Partijen Gierts-Lebotte zullen op hun kosten alle nodige stappen nemen om deze
nietigverklaring tegenstelbaar te maken aan derden en dit binnen de 4 maanden na
de ondertekening van de dading.
Indien zij binnen de 4 maanden niet de nodige stappen hebben genomen, zal partij
Vanaudenhove het vonnis mogen laten betekenen en overschrijven op het
hypotheekkantoor, dit alles op kosten van partijen Gierts-Lebotte.

Artikel 2 :
Partijen Gierts-Lebotte zullen aan partij Vanaudenhove een schadevergoeding
betalen van €123.946,76.

Artikel 3 :
De bedragen van €74.368,06 + €123.946,76, hetzij €198.312,82, zullen gestort
worden op de derdenrekening nr. 426-2174371-94 van MR Dirk De Greef, onder
vermelding van de referte “62.874” en dit uiterlijk tegen 02/11/2007.

Bij gebreke aan betaling tegen deze datum zal vanaf 03/11/2007 een verwijlintrest
van 1% oer begonnen maand verschuldigd zijn.
Bovendien zal partij Vanaudenhove het recht hernernen de integrale uitvoering van
het vonnis dd. 09/05/2007 te vorderen.
Artikel 4 :
Partij Herne, die opdracht had gegeven hoger beroep aan te tekenen in deze zaak,
zal bij wijze van dading doch zonder enige nadelige erkentenis van aansprakelijkheid
of akkoord met het voormelde vonnis, gewezen door de rechtbank van Eerste
Aanleg, tussenkomen voor 10% in de gevorderde schade ad €123.946,76 en het
bedrag van €12.394,67 te storten aan partijen Gierts-Lebotte door storting op de
derdenrekening nr. 068-2388789-94 van MR. Thierry Taffijn, onder vermelding van
de referentie “2666-Gierts/Vanaudenhove”.
Bij gebreke aan betaling tegen deze datum zal vanaf 03/11/2007 een verwijlintrest
van 1% begonnen maand verschuldigd zijn.
Bovendien zullen partijen Gierts-Lebotte het recht hernernen de integrale uitvoering
van het vonnis dd. 09/05/2007 te vorderen.

Artikel 5 :
Mits de correcte uitvoering van onderhavige dading komen partijen overeen dat zij
afzien van alle vorderingen die zouden kunnen ontstaan of reeds ontstaan zijn naar
aanleiding van de koop-verkoop dd. 16/11/1987, waarvan sprake hierboven.

Artikel 6 :
Deze overeenkomst houdt bovendien een verzaking in van partijen om alle dwaling
omtrent de feiten of het recht en om elk verzuim betreffende het bestaan en de
omvang van hun rechten in te roepen.

NAMENS DE GEMEENTERAAD,
I.O. De Gemeentesecretaris,
De Burgemeester-Voorzitter,

L. DENEYER

K. POELAERT

