PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE 1540 HERNE

Zitting van 1 juli 2008
Aanwezig

POELAERT Kris,
burgemeester-voorzitter
VANDENNEUCKER Lieven, DEVRIESE Marie-Louise, DIERICKX
Jean-Marie, RICOUR Carina,
schepenen;
DE VOS Patrick, MOONENS Hugo, VIERENDEELS Arlette,
SNOEKS Lieven, DEGROOTE Kris, HEREMANS Marleen,
VANAUDENHOVE Marc,
gemeenteraadsleden;
DENEYER Luc
gemeentesecretaris

Bij de opening verontschuldigt de voorzitter de gemeenteraadsleden Nestor Cochez,
Deblander Thierry, Berckmans Jeannine en Thiebaut Hilde en schepen Marc Bombaert.
Raadslid Vierendeels Arlette vervoegt de vergadering tijdens de bespreking van
agendapunt 2.
Na de opening vraagt de voorzitter de goedkeuring van het verslag van 28 mei 2008.
De notulen worden met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

DIENST FINANCIËN
1. Dienst Financiën
Jaarrekening 2007 – Goedkeuring
Begrotingsrekening 2007 - Goedkeuring
Na een uitgebreide toelichting van Schepen voor Financiën, Dierickx Jean-Marie,
keurt de gemeenteraad met eenparigheid van stemmen voormelde rekeningen goed.
De synthesetabel van de resultaten van de begrotingsrekening
GEWONE DIENST

BUITENGEWONE DIENST

9.779.865,78

4.033.237,01

1.Vastgestelde rechten t.v.v. de
gemeente
Onverhaalbare en
oninvorderbare bedragen

-

6.326,21

-

0,00

Netto vastgelegde rechten

=

9.773.539,57 =

4.033.237,01

Vastgelegde uitgaven

-

6.675.078,66

2.772.844,28

Algemeen begrotingsresultaat

=

→ positief
→ negatief

=

3.098.460,91

1.260.392,73

2.Netto vastgestelde rechten
Aanrekeningen

9.773.539,57
-

6.379.421,94

4.033.237,01
-

1.537.356,66

Algemeen boekhoudkundig
resultaat
→ positief
3.Vastgelegde uitgaven
Aanrekeningen
Naar het volgend dienstjaar over
te dragen vastleggingen

=

3.394.117,63

2.495.880,35

6.675.078,66

2.772.844,28

6.379.421,94 295.656,72 =

1.537.356,66
1.235.487,62

2. Dienst Financiën
Begrotingswijziging 1 – Gewone dienst – Dienstjaar 2008 +
Financieel meerjarenplan 2008-2012
Goedkeuring
Keurt met eenparigheid van stemmen voormelde begrotingswijziging goed als volgt :
Samenvattingstabel begrotingswijziging
Volgens de oorspronkelijke
Verhoging
Verlaging
Na de voorgestelde
begroting of de vorige
wijziging
wijziging
__________________________________________________________________________________
Alg. resultaat
begrotingsrekening 2006 3.167.529,97
3.167.529,97
Resultaat begrotingsrekening -908.903,84
839.834,78
0,00
-69.069,06
2007
__________________________________________________________________________________
Alg. resultaat begrotings- 2.258.626,13
839.834,78
0,00
3.098.460,91
rekening 2007
__________________________________________________________________________________
Begrotingswijziging 2008
Ontvangsten van het eigen
dienstjaar

6.305.420,00

29.287,00

Uitgaven van het eigen
dienstjaar

6.736.261,00

41.182,00

0,00
22.558,00

1.415,00
97.758,00

Ontvangsten vorige jaren
Uitgaven vorige jaren

28.470,00

178.409,00

0,00
0,00

6.306.237,00

6.599.034,00

0,00
120.316,00

Ontvangsten overboekingen
0,00
0,00
0,00
0,00
Uitgaven overboekingen
64.325,00
315,00
0,00
64.640,00
__________________________________________________________________________________
Geraamd resultaat van de
begroting 2008
-517.724,00
-108.553,00
-149.939,00
-4796.338,00
__________________________________________________________________________________
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2008
2.622.122,91

3. Dienst Financiën
Begrotingswijziging 2 – Buitengewone dienst – Dienstjaar
2007 + Financieel meerjarenplan
Goedkeuring
Keurt met eenparigheid van stemmen voormelde begrotingswijziging goed als volgt :
Samenvattingstabel begrotingswijziging
Volgens de oorspronkelijke
Verhoging
Verlaging
Na de voorgestelde
begroting of de vorige
wijziging
wijziging
__________________________________________________________________________________
Alg. resultaat
begrotingsrekening 2006 1.697.651,29
1.697.651,29
Resultaat begrotingsrekening -718.000,00
280.741,44
0,0
-437.258,56
2007
__________________________________________________________________________________
Alg. resultaat begrotings979.651,29
280.741,44
0,0
1.260.392,73
rekening 2007
__________________________________________________________________________________
Begrotingswijziging 2008
Ontvangsten van het eigen
dienstjaar

1.365.150,00

Uitgaven van het eigen
dienstjaar

1.301.200,00

106.308,00

0,00

1.407.508,00

0,00
258.775,00

0,00
7,00

0,00
0,00

0,00
258.782,00

Ontvangsten vorige jaren
Uitgaven vorige jaren

0,00

0,00

1.365.150,00

Ontvangsten overboekingen
51.825,00
315,00
0,00
52.140,00
Uitgaven overboekingen
0,00
0,00
0,00
0,00
__________________________________________________________________________________
Geraamd resultaat van de
begroting 2008
-143.000,00
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2008

-106.000,00

0,00

-249.000,00
1.011.392,73

DIENST GRONDGEBIEDSZAKEN
4. Zoneringsplan
Goedkeuring
Gelet op de desbetreffende artikelen van het gemeentedecreet, inzonderheid artikel
42;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2006 houdende de
vaststelling van de regels voor de scheiding tussen de gemeentelijke en
bovengemeentelijke saneringsverplichting en de vaststelling van de
zoneringsplannen;
Gelet op de goedkeuring van het aangepast voorontwerp door het College van
Burgemeester en Schepenen dd. 11 april 2007;
Gelet dat de Vlaamse Milieumaatschappij vervolgens overgegaan is tot het opmaken
van het ontwerp zoneringsplan;
Gelet dat de opmaak van het zoneringsplan onderworpen is aan een 60 dagen
durend onderzoek dat door de gemeente Herne georganiseerd werd van 1
september 2007 tot en met 30 oktober 2007;
Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat het ontwerp van het
zoneringsplan de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 9 van het besluit van
10 maart 2006 houdende de vaststelling van de regels voor de scheiding tussen de
gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsverplichting en de vaststelling van de
zoneringsplannen;
Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek
ingediende schriftelijke opmerkingen dd. 31 oktober 2007, waaruit blijkt dat 6
opmerkingen werden ingediend;
Vijf opmerkingen hebben betrekking op de rode inkleuring van een (meerdere)
cluster(s). De zesde betreft een familie die een aanvraag doet om opgenomen te
worden in een proefproject aangaande de plaatsing van een IBA;
Gelet op het gunstig advies dd. 18.09.2007 van de gemeente Gooik;
Gelet op het gunstig advies dd. 18.09.2007 van de gemeente Galmaarden;
Gelet op het gunstig advies dd. 25.10.2007 van de gemeente Bever;
Gelet op het niet binnen e gestelde termijn uitgebrachte gunstig advies dd.
15.11.2007 van de stad Edingen;
Gelet op het advies dd. 30.10.2007 van het bestuur van het Denderbekken waarin
gemeld wordt dat voor een aantal clusters nagegaan moet worden of een IBA de
beste keuze is en dat een aantal clusters zich geheel of gedeeltelijk in of net naast
het VEN-gebied of habitatrichtlijngebied bevinden;

Gelet op het niet binnen de gestelde termijn uitgebrachte advies dd. 31.10.2007 van
het waterschapssecretariaat van de Marke waarin gesteld wordt dat het
waterschapssecretariaat van de Marke zich aansluit bij het advies dd. 30.10.2007
van het bekkensecretariaat van het Denderbekken;
Overwegende dat de tijdens het openbaar onderzoek ingediende opmerkingen als
volgt kunnen worden geëvalueerd :
- betreffende de clusters 117-478, 117-471, 117-540 en 210-52 kan gemeld
worden dat dit telkens om geïsoleerde woningen gaat en bijgevolg vanuit
financieel oogpunt geen gescheiden rioolstelsel tot aan de betrokken
woningen kan worden aangelegd.
- Betreffende de cluster 117-150 dient gemeld te worden dat deze cluster een
groep bevat van 3 woningen en een schuur waarvoor een stedenbouwkundige
vergunning werd afgeleverd waardoor deze omgevormd wordt naar 4
verblijfsplaatsen voor plattelandstoerisme;
Bijgevolg blijven de clusters 117-478, 117-471, 117-540 en 510-52 rood ingekleurd
en wordt de cluster 117-150 donkergroen ingekleurd;
Ingevolge de tijdens het openbaar onderzoek geformuleerde klachten werd duidelijk
dat de donkergroene cluster 117-456 opgesplitst dient te worden in één
donkergroene cluster en twee rode clusters. Deze opsplitsing komt ingevolge de
grote afstand tussen de twee noordelijkst gelegen woningen binnen deze cluster;
Overwegende dat de in het advies dd. 30.10.2007 van het bestuur van het
Denderbekken vermelde clusters allemaal clusters zijn rondom geïsoleerde
woningen blijven de betrokken clusters rood ingekleurd;
Overwegende dat de bovenvermelde visie in overleg met Riobra werd bepaald;
Gelet op de goedkeuring van het aangepast ontwerp door het College van
Burgemeester en Schepenen op 11 juni 2008;

Overwegende dat het aangepast ontwerp van zoneringsplan werd opgemaakt
conform de criteria bepaald in artikel 8 van het besluit van 10 maart 2006 houdende
de vaststelling van de regels voor de scheiding tussen de gemeentelijke en
bovengemeentelijke saneringsverplichting en de vaststelling van de
zoneringsplannen;
Overwegende dat er conform het artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003
betreffende het integraal waterbeleid werd nagegaan of er door het zoneringsplan
schadelijke effecten op het watersysteem optreden en er voorwaarden opgelegd
dienen te worden om deze effecten te voorkomen, te beperken of indien dit niet
mogelijk is, te herstellen of te compenseren;
Overwegende dat bij de opmaak van het zoneringsplan als randvoorwaarde een
verbetering van de huidige waterkwaliteit werd vooropgesteld; dat deze verbetering
kan gerealiseerd worden door de bouw van een individuele behandelingsinstallatie of
door de aanleg van riolering, die wordt aangesloten op een bestaande of nog te
bouwen collectieve zuiveringsinstallatie; dat de keuze voor collectieve of individuele

zuivering is gebaseerd op een economische afweging van beide keuzes rekening
houdend met de lokale specifieke omstandigheden; dat bij de aanleg van het
zuiveringssysteem bovendien zal gekozen worden voor een maximale scheiding van
het afvalwater en het hemelwater; dat na onderzoek blijkt dat het voorliggende
aangepast ontwerp van zoneringsplan geen relevante nadelige invloed te hebben op
het watersysteem en geen significante schadelijke effecten veroorzaakt; dat er in
deze fase van het project dan ook geen extra voorwaarden of maatregelen dienen te
worden opgelegd; dat het aangepast ontwerp van zoneringsplan bovendien
verenigbaar is met de doelstellingen en beginselen, zoals opgenomen in artikel 5 en
artikel 6 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid.
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
Keurt het zoneringsplan goed.
Artikel 2 :
Afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan : VMM, A. Van de Maelestraat
96 te 9320 Erembodegem.

5. BPA Uitbreiding bestaande begraafplaats Herfelingen
Aanstellen van een ontwerper en een veiligheidscoördinator
Vaststellen van de wijze van gunnen :
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking
Overwegende dat de gemeenteraad zich reeds akkoord heeft verklaard met de
uitbreiding van de bestaande begraafplaats in Herfelingen;
Gehoord het verslag van de gemeentesecretaris betreffende het bestek met
betrekking tot het aanstellen van een ontwerper en een veiligheidscoördinator;
Overwegende dat in dit lastenboek de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking als gunningswijze wordt vooropgesteld;
Gelet op de wetgeving betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van
werken, leveringen en diensten;
Gelet op de desbetreffende bepalingen van de gemeentewet;
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
Akkoord te gaan met de uitbreiding van de bestaande begraafplaats Herfelingen.

Artikel 2 :
Het bestek met betrekking tot het aanstellen van een ontwerper en een
veiligheidscoördinator voor bovenvermelde werken wordt goedgekeurd.
Artikel 3 :
Machtiging te verlenen aan het College van Burgemeester en Schepenen om de
opdracht te gunnen via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Artikel 4 :
Deze beslissing zal ter kennisgeving worden overgemaakt aan de toezichthoudende
overheid.

OCMW
6. Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008-2013
Goedkeuring
Gelet op het decreet van 19 maar 2004 betreffende het lokaal sociaal beleid ;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 februari 2006 tot uitvoering van
het decreet van 19 maart 2004 betreffende het lokaal sociaal beleid ;
Gelet op de omzendbrief van 7 december 2007 van de heer Steven Vanackere,
Vlaams minister van Welzijn,Volksgezondheid en Gezin betreffende het indienen van
het beleidsplan Lokaal Sociaal Beleid 2008-2014 ;
Gelet op de ontwerp van Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008-2013 opgemaakt door de
stuurgroep lokaal sociaal beleid ;
Gelet op de goedkeuring van het Lokaal Sociaal Beleidsplan door de OCMW-raad van
9 juni 2008;
Gehoord het verslag van de OCMW-voorzitter, Carina Ricour.

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
Het Lokaal Sociaal Beleidsplan wordt goedgekeurd.
Artikel 2:
Deze beslissing zal voor passend gevolg worden overgemaakt aan de
toezichthoudende overheid.

TOELAGEN
7. Brussel – Halle – Vilvoorde
Toelage Halle-Vilvoorde Comité
Princiepsbeslissing
Gelet op het verslag van de overlegvergadering conferentie burgemeesters HalleVilvoorde van 22 februari 2008 waarin de vraag gesteld wordt aan de
gemeentebesturen om het Komitee een financiële steun toe te kennen om de acties
en de werking voor de splitsing van BHV (gerechtskosten, administratieve en
juridische kosten) te ondersteunen;
Gelet op het positief advies van het College van Burgemeester en Schepenen om
een nominatieve subsidie van €250,00 toe te kennen aan het Halle-Vilvoorde
Komitee,
Overwegende dat dit krediet nominatief werd opgenomen in begrotingswijziging nr.1,
Gehoord het verslag van de voorzitter, Kris Poelaert;
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
Aan het Halle-Vilvoorde Komitee wordt een nominatieve subsidie toegekend van
€250,00 om de acties en de werking voor de splitsing van BHV (gerechtskosten,
administratieve en juridische kosten) te ondersteunen.
Artikel 2.
Het Halle-Vilvoorde Komitee wordt in toepassing van artikel 9 van de wet van 14
november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van
sommige toelagen, vrijgesteld van de verantwoording van deze subsidie.

Artikel 3.
De nodige kredieten werden nominatief worden opgenomen in de begrotingswijziging
onder artikel 104/332-01.
Artikel 4.
Dit besluit wordt overgemaakt aan het Provinciebestuur en aan het Halle-Vilvoorde
Komitee.

Namens de Raad,
I.O. de gemeentesecretaris

De burgemeester-voorzitter

L. DENEYER

K. POELAERT

