PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE 1540 HERNE

Zitting van 28 mei 2008
Aanwezig

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

Bij de opening verontschuldigt de voorzitter de schepenen Lieven Vandenneucker en
Marie-Louise Devriese en het gemeenteraadslid Thierry Deblander.
Daarop vraagt de voorzitter de goedkeuring van het verslag van 23 april 2008. Dit
verslag wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

DIENST GRONDGEBIEDSZAKEN
1. Uitbreiding bebouwde kom Sint-Pieters-Kapelle (Markstraat)
Goedkeuring
Gelet op het gunstig advies van de Politie;
Gelet op de decreten van 1789 en 1790 betreffende de municipaliteiten en de
rechterlijke inrichting;
Gelet op het K.B. van 16/03/1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie
op het wegverkeer;
Gelet op het K.B. van 01/12/1975 houdende algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer;
Gelet op de desbetreffende artikelen van de gemeentewet;
Overwegende dat de huidige bebouwde kom in de deelgemeente Sint-PietersKapelle, langsheen de Markstraat, zich uitstrekt tot voorbij de woning met
huisnummer 20;
Overwegende dat verderop in de Markstraat zich nog een woonkorrel bevindt alwaar
verkeersmaatregelen genomen moeten worden;
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Overwegende dat een éénduidige verkeerssituatie meer aangewezen is dan een
verdere differentiatie van snelheidsbeperkingen;
Op voorstel van het College van Burgemeester en schepenen;

BESLUIT: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
Het uitbreiden van de bebouwde kom van Sint-Pieters-Kapelle, langsheen de
Markstraat, tot net voorbij de woning met huisnummer nummer 32 en bijgevolg ook in
de Lookaitse vanaf het kruispunt Markstraat/Lookaitse tot voorbij de woning met
huisnummer 2. De afbakening van de bebouwde kom zal aangegeven worden met
de nodige verkeersborden F1a en F3a.
Artikel 2
De inbreuken op de beschikkingen van deze verordeningen zullen worden gestraft
met politiestraffen, voor zover door wetten, algemene of provinciale verordeningen
die op het stuk zouden bestaan, geen andere straffen voorzien.
Artikel 3
Dit dossier zal ter kennisgeving worden overgemaakt aan de Vlaamse Overheid,
Afdeling Beleid, Mobiliteit en Verkeersveiligheid.

2. Aankoop klepelmaaier
Goedkeuring van de voorwaarden en vaststellen van de wijze
van gunnen.
Raming : €50.000,00
Wijze van gunnen : Onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking
Gelet op de noodzaak voor de dienst Openbare Werken tot de aankoop van een
klepelmaaier;
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 421/744-51;
Gelet op de wetgeving betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van
werken, leveringen en diensten;
Gehoord het verslag van Schepen voor Openbare Werken, Bombaert Marc;
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BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
Akkoord te gaan met de aankoop van een klepelmaaier voor de dienst Openbare
Werken, 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 te gunnen na een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Artikel 4 :
Deze beslissing is onderworpen aan §1 van artikel 252 van het Gemeentedecreet
van 15 juli 2005.

3. Gemeentelijke Begraafplaats Herfelingen
Onteigeningsbundel A
Goedkeuring
Overwegende dat voor de uitvoering van bovenvernoemde uitbreiding het nodig was
onteigeningen uit te voeren;
Gelet op het bijgevoegd plan en de tabel waarop de onteigeningen in gele kleur zijn
aangeduid;
Gezien het uittreksel uit de kadastrale legger en het bodemattest van elk perceel;
Gelet op de overeenkomsten waarbij alle eigenaars in deze bundel de voorgestelde
onteigeningen tegen de voorgestelde vergoedingen ondertekend hebben;
Gelet op de omzendbrief BA-99/04 dd 18/05/1999 houdende toelichtingen bij de
wijzigingen die bij de 2 decreten van 13/04/1999 en bij het decreet van 18/05/1999
werden aangebracht aan het decreet van 28/04/1993 houdende regeling voor het
Vlaamse Gewest van het administratief toezicht op de gemeenten;
Gelet op de desbetreffende artikelen van de gemeentewet;
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
De gemeente gaat over tot de inlijving van 5684,16m² voor een bedrag van
€100.463,30.
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Artikel 2 :
Het plan, de tabel en de ontwerpakten worden goedgekeurd.
Artikel 3 :
Deze beslissing wordt meegedeeld aan de gouverneur overeenkomstig de
omzendbrief BA-99/04 dd. 18/05/1999 houdende toelichtingen bij de wijzigingen die
bij de 2 decreten van 13/04/1999 en bij het decreet van 18/05/1999 werden
aangebracht aan het decreet van 28/04/1993 houdende regeling voor het Vlaamse
Gewest van het administratief toezicht op de gemeenten.

DIENST FINANCIËN
4. Lokaal Pact
Wederzijdse engagementen en procedure tot schuldovername
Goedkeuring
De gemeenteraad,
Gelet op de beslissing van de Vlaamse Regering van 1 februari 2008 waarin de
krijtlijnen van het lokaal pact met de gemeenten zijn vastgelegd;
Overwegende dat de Vlaamse regering in het kader van het lokaal pact met de
gemeenten volgende engagementen aangaat:
1. In 2008 zal de Vlaamse Regering overgaan tot de overname van uitstaande
leningschulden van gemeenten en/of OCMW’s voor een maximaal bedrag van
612 miljoen euro.
De vaststelling van de over te nemen schulden gebeurt in overleg tussen de
gemeente en/of het OCMW van die gemeente,en het departement Financiën en
Begroting van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, op voorstel van de
gemeente.
Per individuele gemeente bedraagt het maximaal over te nemen bedrag aan
schulden van de gemeente en het OCMW samen 100 euro per inwoner. Voor de
bepaling van het aantal inwoners per gemeente geldt het aantal op 1 januari 2007
zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 6 augustus 2007.
De operatie schuldovername zal worden voorbereid in een werkgroep bestaande uit
het departement Financiën en Begroting van het ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten en de banken.
De minister bevoegd voor Financiën en Begroting zal hiertoe het initiatief nemen.
In het kader van de maatregel schuldovername wordt erop toegezien dat de
gezamenlijke schuld van de gemeenten in 2008 op macroniveau niet zal aangroeien.

4

2. De Vlaamse Regering zal de in het decreet met betrekking tot het Vlaams
Gemeentefonds voorziene aanvullende dotatie van 83 miljoen euro ter
compensatie van de afschaffing van de Elia-taks als volgt verhogen :
- in 2008 een verhoging met 25 miljoen euro tot 108 miljoen euro;
- in 2009 een verhoging met 41,5 miljoen euro tot 124,5 miljoen euro (te
indexeren)
- in 2010 een verhoging met 41,5 miljoen euro tot 124,5 miljoen euro (te
indexeren)
De verdeling van de bijkomende middelen onder de gemeenten die toetreden tot het
globaal pact gebeurt in overeenstemming met hun decretaal1 voorziene aandeel
(percentage) in de aanvullende dotatie ter compensatie van de afschaffing van de
Elia-taks.
Na 2010 zal de totale Elia-compensatie minstens 83 miljoen euro bedragen (te
indexeren).
3. De Vlaamse Regering zal nieuw materieel en outillage vrijstellen van
onroerende voorheffing. De Vlaamse Regering zal de gemeenten en provincies
voor 100% compenseren voor de gederfde opcentiemen op de onroerende
voorheffing tengevolge de vrijstelling van de onroerende voorheffing op nieuw
materieel en outillage. Het totaal bedrag van deze maatregel wordt geraamd op
75 miljoen euro in 2013, waarna de maatregel opnieuw zal worden geëvalueerd.
De compensatie voor de vrijstelling van onroerende voorheffing voor nieuw materieel
en outillage wordt individueel per gemeente en provincie berekend rekening houdend
met de reële en individuele inkomstenderving.
Voor de berekening van de compensatie zal het gedeelte van het kadastraal
inkomen in aanmerking genomen worden dat ingevolge de nieuwe maatregel wordt
vrijgesteld. Het gedeelte van het kadastraal inkomen dat vrijgesteld is ingevolge
reeds bestaande maatregelen wordt niet mee in aanmerking genomen. Met andere
woorden: het gedeelte van het kadastraal inkomen dat de drempelwaarde, bepaald
op 1 januari 1998, niet overschrijdt zal de basis voor de compensatie vormen.
De compensatie zal mee evolueren met de door de gemeente en provincie bepaalde
opcentiemen.
De compensatie zal niet mee evolueren met de indexatie van de kadastrale
inkomens, gelet op de bestaande feitelijke desindexatie van de kadastrale inkomens
van materieel en outillage.
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4. De Vlaamse Regering zal voor lage energie- en zeer lage energiewoningen
een vermindering op de onroerende voorheffing toekennen gedurende tien
jaar. De verminderingen worden als volgt bepaald :
-

lage energiewoningen (max E60) : een vermindering van 20%
lage energie niet-residentiële gebouwen (max E70) : een vermindering
van 20%
zeer lage energiewoningen en –gebouwen (max E40) : een vermindering
van 40%

De Vlaamse Regering zal de gemeenten en provincies voor 100% compenseren
voor de gederfde opcentiemen op de onroerende voorheffing tengevolge deze
vermindering. Het totaal bedrag van deze maatregel bedraagt 10 miljoen euro
op kruissnelheid.
De compensatie voor de vermindering van onroerende voorheffing wordt individueel
per gemeente en provincie berekend rekening houdend met de reële en individuele
inkomstenderving.
Voor de berekening van de compensatie zal het gedeelte van het kadastraal
inkomen in aanmerking genomen worden dat ingevolge de maatregel wordt
vrijgesteld.
De compensatie zal mee evolueren met de door de gemeente en provincie bepaalde
opcentiemen en met de indexatie van de kadastrale inkomens.
5. Het Vlaams Gewest zal via Aquafin een groter aandeel van de kosten,
verbonden aan te nog te leveren rioleringsinspanningen, op zich nemen.
Na beraadslaging,
BESLUIT :, met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
De gemeente Herne treedt toe tot het lokaal pact met de Vlaamse regering zoals dat
door de Vlaamse Regering definitief werd uitgetekend bij beslissing van 1 februari
2008.
Artikel 2 :
De gemeente stemt in met de overname door de Vlaamse Regering van schulden
van de gemeente en/of het OCMW van haar gemeente voor een bedrag van €100,00
per inwoner, onder de voorwaarden uiteengezet in het schrijven van 21 maart 2008
van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en
Inburgering.
Het college van burgemeester en schepenen staat in voor de nadere uitvoering van
de overname, onder de voorwaarden bepaald in het voormeld schrijven.
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Artikel 3 :
De gemeente verbindt zich tot het nemen van volgende maatregelen inzake
fiscaliteit:
1° met betrekking tot het aanslagjaar 2009 geen en kele nieuwe belasting in te
voeren en de aanslagvoeten of tarieven van de belastingen niet te verhogen
ten opzichte van de aanslagvoeten of tarieven die voor het aanslagjaar 2008
van toepassing waren, eventueel met uitzondering van :
- een niet-forfaitaire huisvuilbelasting volgens het principe “de vervuiler
betaalt” ter vervanging van een afgeschafte forfaitaire huisvuilbelasting;
- een nieuwe belasting ten laste van bedrijven of een verhoging van een
bestaande belasting ten laste van bedrijven, ten gevolge van een
beslissing die, eventueel in het kader van de meerjarenplanning, genomen
werd voor 1 januari 2008 tot rationalisering van de bedrijfsbelastingen, en
waarbij meerdere bestaande bedrijfsbelastingen worden afgeschaft en
waarbij de totale geraamde inkomsten van de nieuwe belasting of van de
verhoging van de bestaande belasting, niet hoger zijn dan deze van de
afgeschafte belastingen
- een gemeentelijke leegstandheffing ter vervanging van de Vlaamse
leegstandsheffing
- een belasting ter vervanging van een door een vonnis of arrest vernietigde
belasting waarvan de inkomsten niet hoger zijn dan die van de vernietigde
belasting
- een verhoging van de aanvullende belasting of van het aantal opcentiemen
op de onroerende voorheffing tot maximaal de normen opgelegd in artikel
11 van het decreet tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de
verdeling van het Vlaams Gemeentefonds
Retributies ter vergoeding van een door de gemeente geleverde dienst of
prestatie op verzoek van een belanghebbende vallen buiten dit engagement,
evenals de gemeentelijke waterzuiveringsbijdrage.
2° geen nieuwe forfaitaire gezinsbelastingen in te voeren tot en met het
aanslagjaar 2012;
3° een bedrijfsvriendelijke en transparante fiscal iteit te voeren door:
- over nieuwe belastingen of over de verhoging van tarieven van bestaande
belastingen ten laste van bedrijven te beslissen minstens twaalf maanden
voor de datum waarop zij van kracht worden, met uitzondering van de
opcentiemen op de onroerende voorheffing, en dit gedurende gans de
legislatuur eindigend op 31 december 2012;
- op de gemeentelijke website een overzicht op te nemen van alle
belastingverordeningen, samen met de volledige tekst van de verordening;
- een overzicht van de aanslagvoeten en van de basisbepalingen van alle
belastingen op te lijsten volgens een in overleg tussen de Vereniging van
Vlaamse Steden en Gemeenten en het Agentschap voor Binnenlands
Bestuur vastgesteld model, zodat dit zowel via de gemeentelijke website
als via de website van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur ter
beschikking kan worden gesteld;
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-

de weblocatie van de volledige teksten van de verordeningen aan het
Agentschap voor Binnenlands Bestuur te bezorgen.
Gemeentebesturen die niet beschikken over een weblocatie publiceren hun
belastingsbepalingen via de website van het Agentschap voor Binnenlands
Bestuur.

Artikel 4 :
Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

DIENST PERSONEEL
5. Salarisschaal gemeentesecretaris en financieel beheerder
met ingang van 1 januari 2007.
Goedkeuring
Gelet op artikel 105 van het gemeentedecreet;
Gelet op de opheffing van de artikelen 28 en 65 van de Nieuwe Gemeentewet inzake
klasseverhoging van gemeenten en de weerslag ervan op de toepasselijke
salarisschalen voor gemeentesecretaris en financieel beheerder;
Gelet op de artikelen 122 en 124 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 7
december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de
rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het
provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van
de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het bevolkingscijfer zoals vastgesteld bij Besluit van de Vlaamse regering
van 28 april 2006 tot vaststelling van het aantal te verkiezen gemeenteraadsleden
per gemeente, het aantal te verkiezen leden van de raden van maatschappelijk
welzijn van de randgemeenten en van de gemeente Voeren, het aantal te verkiezen
districtsraadsleden in Antwerpen, en van het aantal te begeven schepenmandaten
per gemeente en het aantal leden van de districtscolleges in Antwerpen;
Gelet op het protocol van de besprekingen van het onderhandelingscomité;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
De bepalingen uit het statuut betreffende de bezoldiging van gemeentesecretaris en
financieel beheerder van de gemeente worden opgeheven.
Artikel 2 :
De salarisschaal van de gemeentesecretaris wordt vastgesteld tussen het volgende
minimum 26.000 en het maximum 39.000. En wordt gespreid over 15 jaar.
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De salarisschaal van de financieel beheerder wordt vastgesteld tussen het volgende
minimum 24.751,38 en het maximum 36.455,41 en wordt gespreid over 15 jaar.
Artikel 3 :
Als het inwonersaantal van de gemeente daalt onder het minimale aantal inwoners,
op basis waarvan met toepassing van artikel 122, eerste lid en 124, eerste lid Besluit
van de Vlaamse Regering van 7 december 2007, de salarisschalen zijn vastgesteld,
dan behouden de gemeentesecretaris en de financieel beheerder in dienst hun
salarisschaal op persoonlijke titel.
Artikel 4 :
De gemeentesecretaris in dienst en de financieel beheerder van de gemeente in
dienst, die na een klasseverhoging met toepassing van artikel 29 van de Nieuwe
Gemeentewet een hogere salarisschaal hebben gekregen, behouden die
salarisschaal op persoonlijke titel zolang die gunstiger is dan de salarisschaal die ze
met toepassing van artikel 122 of artikel 124 van het Besluit van de Vlaamse
Regering van 7 december 2007 zouden krijgen.
Artikel 5 :
Voor de toepassing van dit besluit geldt het bevolkingscijfer van de gemeente,
vermeld in artikel 5,§3 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005.
De gemeente behoort tot klasse 2 voor de vaststelling van de salarisschaal van de
gemeentesecretaris en de financieel beheerder.
Artikel 6 :
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2007
.
Artikel 7 :
Afschrift van onderhavige beslissing zal voor verder gevolg aan de bevoegde
overheid worden toegestuurd.
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MILIEU
6. Televil
Samenwerkingsovereenkomst
Goedkeuring
Beslist met eenparigheid van stemmen de hiernavolgende
samenwerkingsovereenkomst met Televil goed te keuren.

Overeenkomst
Tussen:
De gemeente Herne
Vertegenwoordigd door de heer Poelaert Kris, burgemeester en de heer Deneyer
Luc, gemeentesecretaris, in uitvoering van een besluit van de gemeenteraad de
dato 28 mei 2008,
hierna genoemd “de gemeente”,
enerzijds,

en:
het kringloopcentrum Televil vzw gevestigd te Vilvoorde, vertegenwoordigd door
Gerard Apers, voorzitter en door Guy De Rocker, secretaris
hierna genoemd “het kringloopcentrum”,
anderzijds,
wordt overeengekomen hetgeen volgt:
Artikel 1. Juridisch kader
Deze overeenkomst wordt afgesloten in het kader van de
samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 met de gemeenten.
Artikel 2. Inhoud van de opdracht
§ 1. Het kringloopcentrum zamelt op het grondgebied van de gemeente
huishoudelijke afvalstoffen in met het oog op het maximaal producthergebruik ervan.
Het betreft huishoudelijke afvalstoffen die normaal gezien door de inwoners met de
gemeentelijke ophaling zouden worden meegegeven maar die herbruikbaar zijn. De
inzameling van deze huishoudelijke afvalstoffen gebeurt huis-aan-huis door het
kringloopcentrum (-winkel) op telefonische oproep of via de brengmethode
rechtstreeks door de inwoners bij het kringloopcentrum (-winkel) of door een
maandelijkse inzameling aan het containerpark.
De inzameling is gratis voor de inwoners van de gemeente.
§ 2. Het kringloopcentrum heeft het recht om aangeboden huishoudelijke afvalstoffen
te weigeren indien deze niet herbruikbaar zijn.
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Artikel 3. Wederzijdse doorverwijzing
§ 1. De gemeente vermeldt in haar sensibiliserings- en informatiecampagnes omtrent
het gemeentelijk afvalstoffenbeleid steeds de mogelijkheid voor de inwoners om
herbruikbare goederen rechtstreeks bij het kringloopcentrum of het containerpark aan
te leveren, of op te laten halen door het kringloopcentrum.
De gemeentelijke milieudienst zal bij aanmelding van grofvuil door de inwoners,
zoveel mogelijk de inwoners doorverwijzen naar het kringloopcentrum wat de
herbruikbare fractie betreft.
§ 2. Het kringloopcentrum zal bij aanmelding van niet-herbruikbare goederen de
inwoners doorverwijzen naar de gemeentelijke ophaaldiensten (huisvuil, grofvuil) of
naar het containerpark (grofvuil). Het kringloopcentrum beschikt over de correcte
gegevens om deze informatie aan de inwoners te kunnen verschaffen.
Artikel 4. Containerpark
Eén keer per maand wordt een vrachtwagen van Televil aan de ingang van het
gemeentelijk containerpark opgesteld. De inwoners van Herne kunnen daar dan
eveneens herbruikbare goederen afgeven aan het aanwezige personeel van Televil.
Vanaf april 2008 is deze inzameling aan het containerpark voorzien elke eerste
zaterdag van de maand van 10 u tot 12 u 30.
Artikel 5. Sensibilisering en promotie
§ 1. De gemeente geeft het kringloopcentrum de mogelijkheid om regelmatig
informatie te verstrekken via de gemeentelijke informatiekanalen. Minstens de
volgende informatiekanalen worden ter beschikking gesteld:
− Het gemeentelijk infoblad met een minimumfrequentie van 2 keer per jaar;
− De afvalkalender/ophaalkalender met een minimumfrequentie van 1 keer per jaar;
− Informatiestands en affichageplaatsen op zichtbare en voor het publiek
toegankelijke plaatsen: op het containerpark, in de gemeentelijke bibliotheek, op
de milieudienst;
− In het welkomstpakket van de gemeente voor nieuwe inwoners.
Via deze informatiekanalen kan het kringloopcentrum zowel haar inzamel- als
winkelactiviteiten kenbaar maken.
§ 2. Het kringloopcentrum verbindt er zich toe om in de kringloopwinkel een
informatiestand te voorzien ten behoeve van de sensibilisering- en
informatiecampagnes van de gemeente met betrekking tot onder meer haar
gemeentelijk afvalstoffenbeleid (ophaalkalender, containerpark, stimuleren van het
thuiscomposteren, enz…).
Artikel 6. Restfractie van het kringloopcentrum
Met de restfractie van het kringloopcentrum wordt bedoeld: het afval dat door het
kringloopcentrum niet verkocht (producthergebruik) of naar de recuperatiesector
(recyclage) kan worden doorgestuurd.
Voor de verwijdering van de restfractie, met inbegrip van de kosten is het
kringloopcentrum verantwoordelijk.
Hiermee dient rekening gehouden te worden in de tonnagevergoeding.
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Artikel 7. Vergoeding
Uitgangspunt
§ 1. Het bedrag van de vergoeding moet minstens gelijk zijn aan de kostprijs voor de
gemeente, voor de inzameling en verwerking van het terminaal te verwijderen
grofvuil.
-Het kringloopcentrum ontvangt vanwege de gemeente een vergoeding per
ingezamelde kg/ton.
Voor het berekenen van de ingezamelde hoeveelheid goederen hanteert het
Kringloopcentrum de door de OVAM ter beschikking gestelde tabellen.
Het bedrag van de tonnagevergoeding bedraagt 0,15 €/kg (incl. BTW). Dit bedrag
volgt de index.
Artikel 8. Betaling
Voor de berekening van de ingezamelde goederen wordt door het kringloopcentrum
dagelijks een registratieformulier ingevuld. Dit formulier geeft het aantal en de
omschrijving van de opgehaalde huishoudelijke afvalstoffen weer.
De berekening naar gewichten gebeurt op basis van de door OVAM ter beschikking
gestelde gewichtstabellen.
De vergoeding wordt maandelijks berekend.
Hiertoe wordt maandelijks per gemeente het maandtotaal aan opgehaalde goederen
opgemaakt.
De vergoeding wordt toegekend en uitbetaald na voorlegging van het maandtotaal
en, indien gewenst, door de gemeente na voorlegging van de dagelijkse
registratieformulieren.
Deze gegevens, het maandtotaal en eventueel de dagelijkse registratieformulieren
worden binnen de 14 dagen na het verstrijken van elke maand door het
kringloopcentrum aan de gemeente ter beschikking gesteld.
De gemeente betaalt de vergoeding uit na goedkeuring van de maandstaat en
uiterlijk dertig dagen na factuurdatum door storting op het rekeningnummer
734-1812596-63
Artikel 9. Toezicht
De milieu- en reinigingsdienst van de gemeente oefent toezicht uit op de naleving
van deze overeenkomst. Hierbij mogen zij bij de uitoefening van hun ambt vrij
binnengaan in alle lokalen van het kringloopcentrum. Op hun eenvoudige vraag
worden alle nodige inlichtingen verstrekt en kunnen gegevens met betrekking tot
deze overeenkomst worden geraadpleegd.
Artikel 10. Duur
Deze overeenkomst treedt in werking op 1 april 2008 en kan door beide partijen
jaarlijks opgezegd worden mits in acht name van een opzegtermijn van 3 maanden.
Artikel 11. Slotbepaling
§ 1. Deze overeenkomst is opgesteld in drie exemplaren te Herne op 1 april 2008 en
wordt ondertekend door de vertegenwoordigers van alle partijen, die hiermee
verklaren elk één exemplaar te hebben ontvangen.
§ 2. Eén ondertekend exemplaar wordt aan de OVAM, Stationsstraat 110, 2800
Mechelen, ter informatie toegestuurd.
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DIENST JEUGD
7. Aankoop van een tweedehands springkasteel
Goedkeuren van de voorwaarden en vaststellen van de wijze
van gunnen.
Raming : €1200,00
Wijze van gunnen : onderhandse opdracht
Gelet op het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen tot de
aankoop van een tweedehands springkasteel voor de materiaalkoffer voor buurt- en
wijkfeesten;
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 849/744-51;
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 een tweedehands springkasteel, 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 overboeking in de buitengewone begroting
onder artikel 060/997/51.
Artikel 3 :
De kostprijs wordt geraamd op €1200,00 (excl. BTW).
Artikel 4 :
Deze opdracht te gunnen via aan onderhandse opdracht.
Artikel 5 :
Deze beslissing is onderworpen aan §1 van artikel 252 van het Gemeentedecreet
van 15 juli 2005.
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8. Verantwoordingsnota 2007
Goedkeuring
Overwegende dat door het decreet van 14/02/2003 houdende de ondersteuning en
de stimulering van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugden jeugdwerkbeleid, gewijzigd bij de decreten van 23/12/2005 en 15/12/2006;
Gelet op de verantwoordingsnota 2007, zoals opgesteld door de jeugddienst;
Gelet op het gunstig advies van de jeugdraad van Herne dd. 11 april 2008;
Gehoord het verslag van de voorzitter, Kris Poelaert;
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
De verantwoordingsnota 2007 wordt goedgekeurd.
Artikel 2 :
Deze beslissing zal samen met de goedgekeurde verantwoordingsnota 2007 en het
advies van de jeugdraad overgemaakt aan het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap, afdeling Jeugd en Sport, Markiesstraat 1 te 1000 Herne

KERKFABRIEKEN
9. Kerkfabriek O.L.V. Kokejane
Rekening 2007
Advies
De gemeenteraad brengt een gunstig advies uit met eenparigheid van stemmen
betreffende de rekening 2007.
Balans
Ontvangsten
Uitgaven

€54.566,61
€38.291,59

Batig saldo

€16.275,02
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10.

Kerkfabriek Sint-Pieter te Sint-Pieters-Kapelle
Rekening 2007
Advies

De gemeenteraad brengt een gunstig advies uit met eenparigheid van stemmen
betreffende de rekening 2007.
Balans
Ontvangsten
Uitgaven

€57.582,54
€17.757,78

Batig saldo

€39.824,76

11.

Kerkfabriek Sint-Petrus en Paulus te Herne
Rekening 2007
Advies

De gemeenteraad brengt een gunstig advies uit met eenparigheid van stemmen
betreffende de rekening 2007.
Balans
Ontvangsten
Uitgaven

€116.989,36
€ 47.653,96

Batig saldo

€ 69.335,40

12.

Kerkfabriek Sint-Niklaas te Herfelingen
Rekening 2007
Advies

De gemeenteraad brengt een gunstig advies uit met eenparigheid van stemmen
betreffende de rekening 2007.
Balans
Ontvangsten
Uitgaven

€164.749,49
€142.694,84

Batig saldo

€ 21.784,65
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VARIA
13.
Renovatie gemeentehuis – Aankoop meubilair
Lot 1 : Aankoop van kasten
Goedkeuren van de voorwaarden en vaststellen van de wijze
van gunnen.
Raming : €13.000,00 (excl. BTW)
Wijze van gunnen : Onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking
Lot 2 :Aankoop van bureaus
Goedkeuren van de voorwaarden en vaststellen van de wijze
van gunnen.
Raming : €7.700,00 (excl. BTW)
Wijze van gunnen : Onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking
Lot 3 : Aankoop van bureelstoelen
Goedkeuren van de bestekken, de voorwaarden en vaststellen
van de wijze van gunnen.
Raming : €6.900,00(excl. BTW)
Wijze van gunnen : Onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking
Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen tot de
aankoop van meubilair voor de renovatie van het gemeentehuis;
Overwegende de omvang van de opdracht werd beslist om de opdracht in 3 loten op
te delen, zijnde :
Lot 1 : Aankoop van kasten
Lot 2 :Aankoop van bureaus
Lot 3 : Aankoop van bureelstoelen
Gelet op de lastenboeken die hierbij worden voorzien;
Overwegende dat de nodige kredieten voor deze aankoop zullen voorzien worden in
de buitengewone begroting 2008 onder artikel 104/741-51;
Gelet op de wetgeving betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van
werken, leveringen en diensten;
Gehoord het verslag van de voorzitter, Poelaert Kris;
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
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Artikel 1 :
Akkoord te gaan met de aankoop van meubilair voor de renovatie van het
gemeentehuis, rekening houdend met de lastenboeken waarvan sprake hiervoor en
die integraal deel uitmaken van deze beslissing.
Artikel 2:
De financiering zal geschieden via een bestemmingswijziging van lening.
Artikel 3 :
Deze opdracht te gunnen na een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Artikel 4 :
Deze beslissing is onderworpen aan §1 van artikel 252 van het Gemeentedecreet
van 15 juli 2005.

ONDERWIJS
14.

Gemeentelijke Basisschool Herfelingen
Vacantverklaring voor vaste benoeming in een
wervingsambt
Goedkeuring

Gelet op de Nieuwe Grondwet, inzonderheid art. 145;
Gelet op het decreet van 27 maart 1991, houdende vaststelling van de rechtspositie
van sommige personeelsleden in het gesubsidieerd onderwijs;
Gelet op het Onderwijsdecreet XV, betreffende de maatregelen van de rechtspositie
onderwijspersoneel, waarbij vacantverklaringen van wervingsambten in het
basisonderwijs moeten worden meegedeeld tussen 15 april 2006 en 15 mei 2006;
Gelet op de omzendbrief 13CC/VB/ML, laatst gewijzigd op 29 juni 2005, betreffende
de procedure voor vaste benoeming, de voorwaarden en de mededeling aan het
Departement Onderwijs;
Overwegende dat op basis van de personeelstoestand op 15 april 2008, volgend
betrekkingen vacant worden verklaard :
Gemeentelijke Basisschool Herfelingen :

Ond
24/24

Kl
23/24

LO
5/24

Ambt + lestijden
Leermeesters
RKG
NCZ
Adm
6/24
4/24
11/36
Hokt

ICT
1/36
Hokt

Zorg
Op
15/09

KVZ
8/32
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BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
De hierboven vermelde vacantverklaringen voor vaste benoemingen in een
wervingsambt worden goedgekeurd.
Artikel 2 :
Deze beslissing zal voor passend gevolg worden overgemaakt aan de Gemeentelijke
Basisschool Herfelingen.

15.
Goedkeuren van algemene afspraken van
functiebeschrijvingen – functioneringsgesprekken en
evaluatiegesprekken van de scholengemeenschap ZuidwestPajottenland.
Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42;
Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige
personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor
leerlingenbegeleiding;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juni 1997 houdende taken die
niet in de functiebeschrijvingen van het personeel in het basisonderwijs kunnen
opgenomen worden;
Gelet op de omzendbrief PERS/2007/09 van 29 oktober 2007 betreffende de
functiebeschrijving en evaluatie;
Overwegende dat sedert 1 september 2005 een overeenkomst tot intergemeentelijke
samenwerking binnen de scholengemeenschap Zuidwest-Pajottenland werd
goedgekeurd tussen de gemeentelijke basisscholen Galmaarden, Tollembeek,
Vollezele - Herhout, Bever, Gooik en Herfelingen;
Overwegende dat de overheid voorziet in een wettelijk kader voor het
evaluatieproces en dat het lokaal bestuur over de ruimte en autonomie beschikt om
op een constructieve en positieve wijze het gebruik van functiebeschrijvingen en
evaluaties aan te wenden in de scholen;
Overwegende dat er werd onderhandeld met het directiecomité van de
scholengemeenschap en dat volgende functiebeschrijvingen werden opgemaakt
door de coördinator:
- directeur
- onderwijzer
- kleuteronderwijzer
- zorgcoördinator
- ICT-coördinator
- administratief medewerker

18

- kinderverzorgster
- leermeester levensbeschouwelijke vakken
- leermeester lichamelijke opvoeding
Overwegende dat er eveneens een procedure werd opgesteld met betrekking tot de
functionerings- en evaluatiegesprekken;
Overwegende dat deze materie werd onderhandeld op het syndicaal overleg (ABOC)
dat plaats had op 10 maart 2008;

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1. :
De functiebeschrijvingen voor de functie van directeur, onderwijzer,
kleuteronderwijzer, zorgcoördinator, ICT-coördinator, administratief medewerker,
kinderverzorgster, leermeester levensbeschouwelijke vakken en leermeester
lichamelijke opvoeding zoals opgemaakt door de coördinator van de
scholengemeenschap Zuidwest-Pajottenland en zoals besproken tijdens het
syndicaal overleg worden goedgekeurd.
Artikel 2. :
De procedure met betrekking tot de functionerings- en evaluatiegesprekken zoals
opgemaakt door de coördinator van de scholengemeenschap Zuidwest-Pajottenland
wordt goedgekeurd.
Artikel 3. :
Van dit besluit zal kennis worden gegeven aan de heer Gouverneur van VlaamsBrabant met het oog op de uitoefening van het bestuurlijk toezicht.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING
16.

Riobra
Jaarvergadering op 13 juni 2008
Goedkeuring van de agenda
Aanduiden van de volmachtdragers

De gemeenteraad,
Gelet op het feit dat de gemeente Herne aangesloten is bij de opdrachthoudende
vereniging Riobra;
Gelet op de uitnodigingsbrief van 29 april 2008 van Riobra voor de jaarvergadering
van 13 juni 2008 met agenda, documentatie en toelichting;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

19

Overwegende dat artikel 44, 3° alinea van het decre et van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking, bepaalt dat de benoemingsprocedure met de
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke
algemene vergadering;
Overwegende dat de gemeente recht heeft op maximum twee afgevaardigden op de
jaarvergadering van Riobra en dat de volmacht het aantal aandelen moet bepalen
voor dewelke iedere lasthebber aan de stemming zal deelnemen;
Overwegende dat de gemeente op de jaarvergadering van Riobra beschikt over
17.481 stemmen;
Gaat over, bij geheime en afzonderlijke stemmingen tot de aanduiding van twee
volmachtdragers op de jaarvergadering van Riobra;
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
De punten vermeld op de agenda van de jaarvergadering van 13 juni 2008 goed te
keuren.
Artikel 2 :
Deze goedkeuring houdt ondermeer in dat de jaarrekening 2007 van Riobra wordt
goedgekeurd met inbegrip van de bestemming van het resultaat.
Artikel 3
De goedkeuring onder artikel 1 houdt eveneens de goedkeuring in van de lening bij
de Europese Investeringsbank om aan de financieringsbehoefte van Riobra te
voldoen, alsook het mandaat aan de raad van bestuur om de kredietovereenkomst
verder uit te werken.
Artikel 4 :
De heer Moonens Hugo en de heer De Vos Patrick, aan te duiden als
volmachtdragers van de gemeente op de jaarvergadering van Riobra die zal
plaatsvinden op 13 juni 2008 waarbij beide volmachtdragers eveneens
plaatsvervanger van elkaar zijn.
Artikel 5 :
Bovengenoemde volmachtdragers te mandateren om op de jaarvergadering van
Riobra van 13 juni 2008 te handelen en te beslissen conform de beslissing van de
gemeenteraad.
Artikel 6 :
Het College van Burgemeester en Schepenen te belasten met de
uitvoering van de hierbij genomen beslissing en deze over te maken aan de
toezichthoudende overheid en er kennis van te geven aan Riobra, Oude Baan 148 te
3210 Lubbeek.
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17.

Intercommunale Haviland
Gewone algemene vergadering dd. 26 juni 2008.
Goedkeuring agenda
Aanduiding van een volmachtdrager en een
plaatsvervanger.
Goedkeuring

Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid de artikelen 117 en 119;
Overwegend dat de gemeente/stad aangesloten is bij Haviland Intercommunale die
werd opgericht op 24 maart 1965 bij oprichtingsakte verschenen in de Bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van 16 april 1965 onder het nummer 8226;
Overwegende dat Haviland Intercommunale als intergemeentelijk
samenwerkingsverband voor de ruimtelijke ordening en de economische expansie
van het arrondissement Halle-Vilvoorde, een dienstverlenende vereniging is die
wordt beheerst door het decreet van 6 juli 2001 (het Decreet) houdende de
intergemeentelijke samenwerking;
Gelet inzonderheid op de bepalingen van artikel 44 van het Decreet;
Gelet op de beslissing van de algemene vergadering van 10 november 2003 om de
duurtijd van Haviland Intercommunale te beperken tot achttien jaar, ingaand op de
datum van inwerkingtreding van het Decreet, zijnde 10 november 2001, om te
eindigen op 10 november 2019;
Gelet op de agenda van de gewone algemene vergadering van Haviland
Intercommunale die zal gehouden worden op 26 juni 2007 en volgende
agendapunten omvat :
1. notulen van de buitengewone algemene vergadering van 17 december 2007 :
goedkeuring
2. verslag der activiteiten van het afgelopen boekjaar 2007;
3. jaarrekening 2007 met balans, resultatenrekening, sociale balans per
31.12.2007 het voorstel van bestemming van het resultaat en toelichting :
goedkeuring (art.44);
4. verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het 42ste
maatschappelijke dienstjaar : goedkeuring (art.40)
5. bestuur : kwijting aan bestuurders, commissaris (art.40)
6. vaststelling resultaatsbestemming (art.44)
7. vaststelling bijdrage vanwege de houders van A- en B-aandelen in de
werkingskosten (art.15);
8. aanduiding lid van de raad van bestuur (art.19) : goedkeuring
9. varia
Gelet op het voorstel van de raad van bestuur van Haviland Intercommunale;
Na beraadslaging en stemming.
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BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
De agendapunten van de gewone algemene vergadering van Haviland
intercommunale op 26 juni 200 goed te keuren.
Artikel 2
Mevrouw Vierendeels Arlette, Broekstraat 1 te 1540 Herne volmacht te verlenen de
gemeente te vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering van Haviland
Intercommunale van 26 juni 2008.
Artikel 3
Mijnheer Vanaudenhove Marc, Steenweg Asse 47 te 1540 Herne als
plaatsvervangend vertegenwoordiger en gemandateerde aan te duiden.
Artikel 4
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit
besluit.
NAMENS DE GEMEENTERAAD,
I.O. De gemeentesecretaris
De burgemeester-voorzitter

L. DENEYER

K. POELAERT
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