PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE 1540 HERNE

Zitting van 5 maart 2008
Aanwezig

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

Na de opening van de zitting vraagt de voorzitter de goedkeuring van de verslagen
van de gemeenteraadszittingen van 21 december 2008 en 7 februari 2008.
De gemeentesecretaris deelt mee dat in de zitting van 7 februari 2008, onder
agendapunt 7 de huurprijs voor de volledige benedenzaal verkeerd genotuleerd
staat. Er dient €8,00 te worden opgenomen in de tabel, in plaats van €6,00.
Deze verslagen worden met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.
De voorzitter vraagt tevens om de volgende punten aan de agenda toe te voegen :
• Containerpark Herne
Vaststellen retributie groenafval
•

Containerpark Herne
Vaststellen retributie gebonden asbest

Namens de VLD-fractie :
1. Veiligheid aan het Sportcentrum Hernekouter : welke stappen zijn er reeds
ondernomen voor een betere verkeersveiligheid in de omgeving van het
sportcentrum (snelheidsbeperkingen, signalisatie, snelheidsremming,…)?
2. Aanleg van een tennisplein aan het Hernekouter sportcentrum. Graag hadden
wij uitleg uit het project en de uitvoertermijn.
3. Afvalbewerking : Haviland voorziet een nieuwe intercommunale hiervoor op te
richten. Waarom een nieuwe intercommunale? Kan de afgevaardigde van het
Schepencollege uitleg verschaffen over de voorziene samenstelling, kalender
en activiteiten van deze op te richten intercommunale.
4. Restauratiewerken aan de Kerk van Herne–centrum. Wij hadden graag uitleg
over de uitvoerfasen en de toegekende subsidies, samen met een algemeen
tijdsplan van de werkzaamheden.
Dit wordt met eenparigheid van stemmen aanvaard.

DIENST GRONDGEBIEDSZAKEN
1. Brandweervoorpost Lennik
Eénmalige investeringen
Bouwen van het voorpostgebouw
Machtiging aan de Gemeente Galmaarden om als leidende
gemeente op te treden
De Gemeenteraad,
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van de gemeente Herne, houdende
princiepsbeslissing tot vraag aan de gemeente Lennik tot oprichting van een
voorpost van haar brandweerdienst in de regio Bever – Galmaarden – Herne en
akkoord tot financiering van de éénmalige investeringen verbonden aan de oprichting
van deze voorpost;
Gelet op het schrijven dd. 14 augustus 2007 van de Minister van Binnenlandse
Zaken, waarin hij toelating verleent tot het oprichten op het grondgebied van de
Gemeente Galmaarden van een voorpost van de brandweerdienst van Lennik, en
waarin gesteld wordt dat de voorpost operationeel moet zijn op 1 januari 2011;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 september 2007, houdende machtiging
aan de Gemeente Galmaarden om als leidende gemeente op te treden voor het
verwerven namens de Gemeenten Bever, Galmaarden en Herne, van het terrein
waarop de voorpost zal worden opgericht;
Gelet op de akte dd. 29 maart 2007 verleden voor Notaris An-Katrien Van Laer,
waaruit blijkt dat het betrokken terrein inmiddels door de Gemeenten Bever,
Galmaarden en Herne werd aangekocht;
Overwegende dat op dit terrein door de gemeenten Bever, Galmaarden en Herne
gezamenlijk het voorpostgebouw zal opgericht worden; dat het derhalve noodzakelijk
is één der gemeenten aan te stellen als leidende gemeente en haar machtiging te
verlenen voor alle handelingen die hiervoor nodig zijn;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
De Gemeente Herne machtigt de Gemeente Galmaarden om als leidende gemeente
op te treden voor het oprichten van het gebouw waarin de voorpost van de
brandweerdienst van Lennik gehuisvest zal worden, en alle handelingen te verrichten
die hiervoor noodzakelijk zijn.

Artikel 2 :
De Gemeente Herne zal haar financieel aandeel in de oprichting van het
voorpostgebouw volstorten aan de Gemeente Galmaarden, en dit op haar eerste
verzoek.

DIENST PERSONEEL
2. Gewestelijke ontvanger
Bepaling prestatiebreuk
Goedkeuring
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering dd.21 december houdende de
vaststelling van de voorwaarden waaronder het ambt van plaatselijk ontvanger van
een OCMW en gemeentelijk financieel beheerder kan worden uitgeoefend en
houdende vaststelling van sommige gevallen waarin deze ambten kunnen of moeten
worden uitgeoefend door een gewestelijke ontvanger;
Overwegende dat de gemeenteraad dient te kiezen tussen de aanstelling van :
- een plaatselijk deeltijds financieel beheerder
- of voor een gewestelijke ontvanger
Overwegende dat de gemeenteraad de prestatiebreuk dient vast te stellen;
Overwegende de desbetreffende artikelen van het gemeentedecreet;
Gehoord het verslag van de gemeentesecretaris, Luc Deneyer;
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
Voor de invulling van het ambt van financieel beheerder beslist de gemeenteraad
verder een beroep te doen op een gewestelijke ontvanger.
Artikel 2 :
De prestatiebreuk wordt momenteel vastgelegd op 19/38 en zal eventueel worden
uitgebreid bij de verdere invulling van het financieel luik van het gemeentedecreet.
Artikel 3:
De beslissing zal worden overgemaakt aan de toezichthoudende overheid.

DIENST VRIJE TIJD
3. Aankoop podiumelementen (uitbreiding)
Goedkeuren van de voorwaarden en vaststellen van de wijze
van gunnen.
Raming : 2500,00 (excl. BTW)
Wijze van gunnen : onderhandse opdracht
Gelet op het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen tot de
aankoop van bijkomende podiumelementen, daar het huidige podium te klein is bij de
meeste activiteiten;
Gelet op de technische fiche die hierbij wordt voorzien;
Overwegende dat de nodige kredieten voor deze aankoop voorzien worden in de
buitengewone begroting 2008 onder artikel 764/744-51;
Gelet op de wetgeving betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van
werken, leveringen en diensten;
Gehoord het verslag van de voorzitter, Kris Poelaert;
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
Akkoord te gaan met de aankoop van podiumelementen, rekening houdend met de
technische fiche waarvan sprake hiervoor en die integraal deel uitmaakt van deze
beslissing.
Artikel 2:
De financiering zal geschieden via een bestemmingswijziging van lening in de
buitengewone begroting onder artikel 010/961/51.
Artikel 3 :
Het bedrag wordt geraamd op €2500,00 (excl. BTW).
Artikel 3 :
Deze opdracht onderhands te gunnen.
Artikel 4 :
Deze beslissing is onderworpen aan §1 van artikel 252 van het Gemeentedecreet
van 15 juli 2005.

DIENST SPORT
4. Aankoop tafeltennismateriaal (starterspakket)
Goedkeuren van de voorwaarden en vaststellen van de wijze
van gunnen.
Raming : €4400,00 (incl. BTW)
Wijze van gunnen : onderhandse opdracht
Gelet op het voorstel van de sportadviesraad om te starten met tafeltennis in de
sporthal De Hernekouter;
Gelet op de technische fiche die hierbij wordt voorzien;
Overwegende dat de nodige kredieten voor deze aankoop voorzien worden in de
buitengewone begroting 2007 onder artikel 7641/744-51;
Gelet op de wetgeving betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van
werken, leveringen en diensten;
Gehoord het verslag van schepen voor Sport, Lieven Vandenneucker;

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
Akkoord te gaan met de aankoop van een starterspakket voor tafeltennis in de
sporthal De Hernekouter, rekening houdend met de technische fiche waarvan sprake
hiervoor en die integraal deel uitmaakt van deze beslissing.
Artikel 2:
De financiering zal geschieden via een lening in de buitengewone begroting onder
artikel 010/961/51.
Artikel 3 :
Deze opdracht onderhands te gunnen.
Artikel 4 :
Deze beslissing is onderworpen aan §1 van artikel 252 van het Gemeentedecreet
van 15 juli 2005.

TOELAGEN
5. Consultatiebureau Kind en Preventie
Toekenning van een subsidie van €0,025 per inwoner
Goedkeuring
Gelet op het verzoek van het Consultatiebureau van Kind en Preventie tot het
verkrijgen van een subsidie van €0,025 per inwoner;
Gehoord het verslag van de Burgemeester, Kris Poelaert;
Gelet op de desbetreffende artikelen van het gemeentedecreet;
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
Aan het Consultatiebureau van Kind en Preventie zal een subsidie toegekend
worden van €0,025 per inwoner.
Artikel 2 :
Deze beslissing zal voor verder gevolg worden overgemaakt aan de gewestelijke
ontvanger.
Artikel 3 :
Deze beslissing is onderworpen aan artikel 28 van het decreet van 28 april 1993
houdende regeling voor het Vlaams Gewest van het administratief toezicht op de
gemeenten.

6. Regionaal Landschap Zenne, Zuun en Zoniën
Gemeentelijke bijdrage 2008
Goedkeuring
Gelet op de aanvraag van Regionaal Landschap Zenne, Zuun en Zoniën tot het
bekomen van een dotatie van €1.620,75 om een gedeelte van hun werkingskosten te
honoreren;
Gelet op de desbetreffende artikelen van de gemeentewet;
Gehoord het verslag van Kris Poelaert, burgemeester;

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen

Artikel 1 :
Aan Regionaal Landschap Zenne, Zuun en Zoniën een gemeentelijke bijdrage toe te
kennen van €1.620,75 teneinde hen toe te laten een gedeelte van hun
werkingskosten te honoreren.
Artikel 2 :
Afschrift van dit besluit zal voor verder gevolg worden overgemaakt aan de
gewestelijke ontvanger van de gemeente.
Artikel 3 :
Deze beslissing is onderworpen aan §1 van artikel 252 van het Gemeentedecreet
van 15 juli 2005.

AANVULLING VAN DE DAGORDE
• Containerpark Herne
Vaststellen retributie groenafval
Gelet op het nieuw gemeentedecreet, meer bepaald artikel 117;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Na beraadslaging;

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
Vanaf 1 april 2008 wordt een gemeentelijke retributie gevestigd voor groenafval op
het containerpark van Herne.
Artikel 2 :
De retributie is verschuldigd door de persoon die groenafval aflevert op het
containerpark van Herne.
Artikel 3 :
De retributie wordt als volgt vastgesteld :
- hoeveelheid < 0,25 m³ (4 huisvuilzakken 60l)
- hoeveelheid van 0,25 m³ tot 0,75 m³
- hoeveelheid > 0,75 m³

: €1,00
: €2,00
: €3,00

Artikel 4 :
De retributie moet betaald worden via een groencontainerkaart die de inwoners
kunnen kopen in het containerpark of in het gemeentehuis.
Artikel 5 :
Deze verordening wordt onverwijld aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.

• Containerpark Herne
Vaststellen retributie gebonden asbest
Gelet op het nieuw gemeentedecreet, meer bepaald artikel 117;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Na beraadslaging;
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
Vanaf 1 april 2008 wordt een gemeentelijke retributie gevestigd voor gebonden
asbest op het containerpark van Herne.
Artikel 2 :
De retributie is verschuldigd door de persoon die gebonden asbest aflevert op het
containerpark van Herne.
Artikel 3 :
De retributie wordt als volgt vastgesteld :
Een kleine hoeveelheid wordt één keer per jaar gratis aanvaard, zijnde twee zakken
van 25 kg (totaal 50 kg) of 5 cementgolfplaten van 109x122 cm.
Voor grotere hoeveelheden wordt een vergoeding tegen kostprijs aangerekend,
zijnde :
€2,00 per cementgolfplaat van 109 x 122 cm.
€0,2 euro per kg bij aanbieding in zakken van maximum 25 kg.
Artikel 4 :
De retributie moet betaald worden via een groencontainerkaart die de inwoners
kunnen kopen in het containerpark of in het gemeentehuis..
Artikel 5 :
Deze verordening wordt onverwijld aan de toezichthoudende overheid overgemaakt

Aanvullende punten namens de VLD-fractie
• Veiligheid aan het Sportcentrum Hernekouter : welke stappen
zijn er reeds ondernomen voor een betere verkeersveiligheid
in de omgeving van het sportcentrum (snelheidsbeperkingen,
signalisatie, snelheidsremming,…)?
De voorzitter, Kris Poelaert, geeft een uitgebreide toelichting betreffende het
plaatsbezoek van de Lokale Politie dd. 23 januari 2008.

• Aanleg van een tennisplein aan het Hernekouter
sportcentrum. Graag hadden wij uitleg uit het project en de
uitvoertermijn.
Schepen voor Sport, Lieven Vandenneucker, deelt mee dat er nog geen
definitieve termijn vastligt voor de aanleg van een tennisplein aan de sporthal
De Hernekouter. Desbetreffend dienen de sport- en jeugdraad te worden
geconsulteerd.

• Afvalbewerking : Haviland voorziet een nieuwe
intercommunale hiervoor op te richten. Waarom een nieuwe
intercommunale? Kan de afgevaardigde van het
Schepencollege uitleg verschaffen over de voorziene
samenstelling, kalender en activiteiten van deze op te richten
intercommunale.
Kris Poelaert geeft een uitgebreide toelichting over de oprichting van een
nieuwe intercommunale rond afvalbewerking. Hij werd afgevaardigd voor de
gemeente Herne.
Tevens deelt hij mee in welke tijdspanne er tot de definitieve oprichting zal
worden overgegaan (januari 2009 zal er definitief van start worden gegaan).

• Restauratiewerken aan de Kerk van Herne–centrum. Wij
hadden graag uitleg over de uitvoerfasen en de toegekende
subsidies, samen met een algemeen tijdsplan van de
werkzaamheden.
Kris Poelaert geeft desbetreffend een uitgebreide toelichting.

Namens de gemeenteraad,
I.O. De gemeentesecretaris

De burgemeester-voorzitter

L. DENEYER

K. POELAERT

