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PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE 1540 HERNE

Vergadering van 22 februari 2012

Aanwezig: Kris Poelaert, Burgemeester - Voorzitter, Marc Bombaert, Lieven Vandenneucker,
Marie-Louise Devriese, Jean-Marie Dierickx, Carina Ricour, Schepenen,
Nestor Cochez, Patrick De Vos, Hugo Moonens, Jeannine Berckmans, Lieven Snoeks, Hilde
Thiebaut, Kris Degroote, Marleen Heremans, Arlette Vierendeels, Marc Vanaudenhove,
Thierry Deblander, gemeenteraadsleden;
Ann Naert, Wnd secretaris

Ter zitting verontschuldigt de voorzitter volgende raadsleden : Marc Bombaert (schepen) ,
Carina Ricour (schepen), Hilde Thibaut, Marc Vanaudenhove en Thierry Deblander. Kris
Degroote vervoegt de vergadering vanaf agendapunt 3.

De gemeenteraadsleden keuren met eenparigheid van stemmen de notulen van de vorige
vergadering goed.
FINANCIËN

1. Gemeentelijk subsidiereglement inzake kleinschalige
waterzuiveringsinstallaties – Afschaffing
De Gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Op 28 mei 1997 keurde de gemeenteraad het gemeentelijk subsidiereglement inzake
kleinschalige waterzuiveringsinstallaties goed.
Woningen die zich in een rode cluster bevinden zijn verplicht een eigen waterzuivering te
plaatsen. Om de financiële last voor de plaatsing van deze installatie te drukken biedt Riobra
deze particulieren de mogelijkheid om deze installatie te laten plaatsen, onderhouden en
beheren door Riobra aan een tarief van €700,00 (excl.BTW). Dit bedrag is gelijk aan de
aansluitingskost die een particulier moet betalen op het rioleringsstelsel. Via deze werkwijze
wil Riobra controle houden op het effluentwater van deze installatie, alvorens het afvalwater
te lozen in oppervlaktewater.
De particulier zal dus €700,00 dienen te betalen aan Riobra voor deze diensten. Het lijkt dan
ook onlogisch dat iemand een aanvraag kan indienen bij de gemeente om een subsidie te
bekomen van €991,75. De facturen staan ook steeds op naam van Riobra, waardoor een
particulier zelf ook geen subsidieaanvraag zal kunnen indienen.
Dit subsidiereglement is dus overbodig geworden.
Bevoegdheid
- Art. 42, §3 en art. 43, §2, 2° van het Gemeentedecreet inzake de bevoegdheid van de
gemeenteraad
- Gemeenteraadsbeslissing van 28 mei 1997
- Gemeenteraadsbeslissing van 22 februari 2006
Juridische gronden
/
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Externe adviezen
Niet van toepassing
Advies en motivering
Aangezien Riobra zowel praktisch als financieel instaat voor de aanleg van IBA’s op het
grondgebied van Herne stelt het college voor om de bestaande subsidieregeling af te
schaffen.
Financieel advies en visum
Niet van toepassing
BESLUIT: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1: Met ingang van 01 april 2012 wordt het gemeentelijk subsidiereglement inzake
kleinschalige waterzuiveringsinstallaties afgeschaft.
Artikel 2:
Dit besluit wordt opgenomen in de overzichtslijst overeenkomstig art 252 van het
gemeentedecreet.

2. Afvalpreventie – Kippenactie 2012 - Toelage
De Gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De milieuraad stelde voor om opnieuw een kippenactie te organiseren. De bedoeling is dat
inwoners van Herne in het kader van afvalpreventie kippen aankopen aan een voordeeltarief.
Het College oordeelde dat het opportuun is dit “kippenproject” verder te zetten en financieel
te ondersteunen om te komen tot een afname van de hoeveelheid groenten-, fruit- en
tuinafval in het restafval.
Juridische gronden
- Artikelen 42 en 43 van het Gemeentedecreet inzake de bevoegdheid van de
Gemeenteraad
- Milieu jaarprogramma
Externe adviezen
Niet van toepassing
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan om aan de inwoners van Herne een
toelage te geven van 50% van de kostprijs voor de aankoop van kippen, echter beperkt tot 3
kippen per huishouden.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een toelage goed te keuren voor het jaar 2012.
De nodige kredieten werden hiervoor voorzien in de gewone begroting onder artikel
879/124-04.
Financieel advies en visum
Niet van toepassing

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
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Artikel 1:
Voor het jaar 2012 een toelage toe te kennen aan de inwoners van Herne die kippen
aankopen in het kader van de kippenactie.
Artikel 2:
De toelage bedraagt 50% van de kostprijs voor de aankoop van kippen, beperkt tot 3 kippen
per huishouden.
Artikel 3:
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de praktische uitvoering van
dit besluit.
Artikel 4:
Dit besluit wordt opgenomen in de overzichtslijst overeenkomstig art 252 van het
gemeentedecreet.

GRONDGEBIEDSZAKEN
3. Beleidsplan – Verbreden en verdiepen van het Mobiliteitsplan Gemeente Herne.
Definitieve vaststelling.
De Gemeenteraad,
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de omzendbrief van 18 april 2007 van het Departement Mobiliteit en Openbare
Werken aangaande de evaluatie (met sneltoets) en bijsturing van het gemeentelijk
mobiliteitsplan;
Gelet op het nieuwe decreet betreffende mobiliteitsbeleid van 20 maart 2009 en de
bepalingen betreffende het organiseren van een participatietraject;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 19 december 2002 waarbij het
mobiliteitsplan werd goedgekeurd;
Overwegende dat de conformiteit van een gemeentelijk mobiliteitsplan verstrijkt vijf jaar na
datum van de conformverklaring en dat zich een evaluatie nadien opdringt;
Overwegende dat de vroegere bepaalde vijfjaarlijkse bijsturing van het gemeentelijk
mobiliteitsplan vervangen wordt door de uitvoering van een sneltoets die kan resulteren in
drie sporen namelijk spoor 1 – vernieuwen, spoor 2 – verbreden/verdiepen of spoor 3 –
bevestiging van het beleidsplan/actualisering van het actieprogramma;
Overwegende dat de sneltoets voorgelegd werd aan de Gemeentelijke
Begeleidingscommissie op 12 december 2007 waaruit blijkt dat spoor 2 voor de gemeente
(verbreden – verdiepen) de juiste keuze is;
Gelet op het verslag van de Provinciale Auditcommissie van 12 februari 2008 van het
Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant aangaande de goedkeuring van de
uitgevoerde sneltoets;
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Overwegende dat een keuze voor spoor 2 betekent dat de gemeente nog achter het
mobiliteitsplan van 2002 staat maar dat een aantal thema’s toegevoegd of geactualiseerd
moesten worden;
Overwegende dat de verkenningsnota voorgelegd werd aan de Gemeentelijke
Begeleidingscommissie op 16 maart 2010;
Gelet op het verslag van de Provinciale Auditcommisie van 11 mei 2010 van het Agentschap
Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant waarbij de verkenningsnota conform werd verklaard;
Gelet op het collegebesluit van 15 juni 2011 waarbij in het kader van het participatietraject er
gevraagd werd om een vergadering van de GECORO te organiseren met het oog op hun
adviesverlening.
Gelet op het raadsbesluit van 22 juni 2011 waarbij de nieuwe moederconvenant nr.
23032/MC/1 d.d. werd goedgekeurd;
Gelet op het raadsbesluit van 22 juni 2011 waarbij de koepelmodule nr. 23032/KM/1 horende
bij het moederconvenant nr. 23032/MC/1 d.d., en samengesteld uit de module 1 met als
onderwerp ‘Opmaak of bijsturing van een (inter)gemeentelijk mobiliteitsplan’ werd
goedgekeurd;
Gelet op het raadsbesluit van 22 juni 2011 waarbij het participatietraject voor het
verbreden en verdiepen van het Mobiliteitsplan Herne werd goedgekeurd;
Gelet op het advies van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO)
van 9 augustus 2011 met betrekking tot het verbreden en verdiepen van het Mobiliteitsplan
Herne;
Gelet op het beleidsplan – Verbreden en verdiepen van het Mobiliteitsplan gemeente Herne
– versie september 2011, opgemaakt door Arcadis VDS en voorlopig goedgekeurd door de
gemeenteraad op 26 oktober 2011;
Gelet de voorwaardelijk conformverklaring van het beleidsplan – Verbreden en verdiepen
van het Mobiliteitsplan gemeente Herne – versie september 2011, door de PAC op 8
november 2011;
Gelet de conformverklaring van het beleidsplan – Verbreden en verdiepen van het
Mobiliteitsplan gemeente Herne – versie november 2011 door de PAC op 27 januari 2012;
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1. : Het beleidsplan – Verbreden en verdiepen van het Mobiliteitsplan gemeente
Herne - versie november 2011 definitief vast te stellen.
Artikel 2. : Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan het Agentschap Wegen en
Verkeer Vlaams-Brabant, Luchthavenlaan 4 te 1800 Vilvoorde en aan Arcadis Belgium,
Kortrijksesteenweg 302, 9000 Gent.
Artikel 3. : Van dit besluit zal kennis worden gegeven aan de Gouverneur van VlaamsBrabant met het oog op de uitoefening van het bestuurlijk toezicht.
Artikel 4: Dit besluit wordt conform de richtlijnen van het mobiliteitsdecreet gepubliceerd in
het BS.

Gemeenteraad van 22 februari 2012

Artikel 5: Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.

4. Gemeentelijk aanvullend reglement betreffende invoeren zonale
tonnagebeperking (7,5 ton) in de Lorengstraat te Herne.
De Gemeenteraad,
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk
besluit van 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 betreffende het algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer en de latere wijzigingen (onder andere wijziging koninklijk
besluit van 29 januari 2007);
Gelet op het ministerieel besluit van 1 december 1975 tot vaststelling van de kenmerken van
bepaalde schijven, bebakeningen en platen die voorgeschreven zijn door het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens en de wegmarkeringen worden
bepaald en de daaropvolgende wijzigingsbesluiten;
Gelet op het ministerieel rondschrijven van 14 november 1977 betreffende de aanvullende
reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens en het aanbrengen van de
wegmarkeringen en latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de
aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de
verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 betreffende aanvullende reglementen over het
wegverkeer;
Overwegende dat vrachtwagens regelmatig de Lorengstraat doorrijden door het gebruik van
een GPS-toestel; deze weg niet geschikt is voor zwaar vervoer door de beperkte
wegbreedte;
Overwegende dat het om deze reden aangewezen is om in de Lorengstraat een zonale
tonnagebeperking (7,5 ton) in te voeren en te voorzien in de plaatsing van een verkeersbord
C21 (7,5 t) ter hoogte van het kruispunt met de Scherpstraat, en een verkeersbord C21
(7,5t) met onderbord “uitgezonderd plaatselijke bediening” ter hoogte van het kruispunt met
de Stationssstraat;
Gelet op het gunstig advies van de lokale politie Pajottenland van 17 februari 2012;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
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BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1:
In de Lorengstraat te Herne een zonale tonnagebeperking (7,5 ton) in te voeren.
Artikel 2:
De verkeersborden worden door de zorgen en op de kosten van het gemeentebestuur
geplaatst.
Artikel 3:
Conform art. 186 en 187 van het gemeentedecreet gebeurt de bekendmaking middels
aanplakking op het aanplakbord van het gemeentehuis.
Artikel 4:
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid
Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement mobiliteit en Openbare Werken, Vlaamse
Overheid, Koning Albert II-laan 20 bus 2, 1000 Brussel.
e-mail: aanvullendereglementen@mow.vlaanderen.be, aan de deputatie van VlaamsBrabant, aan de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg en aan de Politierechtbank te
Halle.

5. Gemeentelijk aanvullend reglement betreffende het plaatsen van
verdrijvingsvlakken ter hoogte van de toegangen van de bedrijven gelegen te
Scheibeekstraat 22, 26 en 28 te 1540 Herne.
De Gemeenteraad,
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk
besluit van 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 betreffende het algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer en de latere wijzigingen (onder andere wijziging koninklijk
besluit van 29 januari 2007);
Gelet op het ministerieel besluit van 1 december 1975 tot vaststelling van de kenmerken van
bepaalde schijven, bebakeningen en platen die voorgeschreven zijn door het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens en de wegmarkeringen worden
bepaald en de daaropvolgende wijzigingsbesluiten;
Gelet op het ministerieel rondschrijven van 14 november 1977 betreffende de aanvullende
reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens en het aanbrengen van de
wegmarkeringen en latere wijzigingen;
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Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de
aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de
verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 betreffende aanvullende reglementen over het
wegverkeer;
Overwegende de slechte zichtbaarheid voor de gebruikers bij het uitrijden van de parking en
de gevaarlijke situatie die dit met zich meebrengt;
Gelet het bijgevoegde advies van de PZ Pajottenland 17 februari 2012;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1:
Er worden verdrijvingsvlakken aan gebracht over een afstand van 5m aan weerszijden van
de toegangen van de bedrijven gelegen te Scheibeekstraat 22, 26 en 28 conform art. 77.4.
van de Wegcode. Bestuurders mogen niet rijden, stilstaan of parkeren op deze markeringen
Artikel 2:
De wegmarkeringen worden door de zorgen en op de kosten van het gemeentebestuur
geplaatst.
Artikel 3:
Conform art. 186 en 187 van het gemeentedecreet gebeurt de bekendmaking middels
aanplakking op het aanplakbord van het gemeentehuis
Artikel 4:
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid
Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement mobiliteit en Openbare Werken, Vlaamse
Overheid, Koning Albert II-laan 20 bus 2, 1000 Brussel.
e-mail: aanvullendereglementen@mow.vlaanderen.be
Artikel 5:
Afschriften van deze verordening worden overgemaakt aan de deputatie van VlaamsBrabant, aan de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg en aan de Politierechtbank te
Halle.

6. Gemeentelijk aanvullend reglement betreffende het plaatsen van de borden E1
met onderborden Type Xa, Xb en Xd in de Hernekouter te 1540 Herne.
De Gemeenteraad,
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk
besluit van 16 maart 1968;
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Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 betreffende het algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer en de latere wijzigingen (onder andere wijziging koninklijk
besluit van 29 januari 2007);
Gelet op het ministerieel besluit van 1 december 1975 tot vaststelling van de kenmerken van
bepaalde schijven, bebakeningen en platen die voorgeschreven zijn door het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens en de wegmarkeringen worden
bepaald en de daaropvolgende wijzigingsbesluiten;
Gelet op het ministerieel rondschrijven van 14 november 1977 betreffende de aanvullende
reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens en het aanbrengen van de
wegmarkeringen en latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de
aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de
verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 betreffende aanvullende reglementen over het
wegverkeer;
Overwegende het niet respecteren hoofdzakelijk door gebruikers van de sporthal van het
parkeerverbod opgelegd door middel van wegmarkering in de Hernekouter ter hoogte van de
woningen met huisnummers 27 tem 34, de petanque velden, het voetbalterrein en het
fietspad;
Overwegende de hinder die dit wildparkeren veroorzaakt voor de omwonenden en
gebruikers van het fietspad;
Gelet het bijgevoegde advies van de PZ Pajottenland dd 13/01/2011 en 17 februari 2012;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1:
In de Hernekouter worden borden E1 met onderborden Type Xa, Xb en Xd geplaatst ter
hoogte van de woningen met huisnummers 27 tem 34 en aan de overzijde van de straat ter
hoogte van de petanquevelden, het voetbalterrein en het fietspad. (situeringplan in bijlage)
Conform het advies van de PZ wordt de gele wegmarkering verwijderd.
Artikel 2:
De verkeersborden worden door de zorgen en op de kosten van het gemeentebestuur
geplaatst.
Artikel 3:
Conform art. 186 en 187 van het gemeentedecreet gebeurt de bekendmaking middels
aanplakking op het aanplakbord van het gemeentehuis
Artikel 4:
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid
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Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement mobiliteit en Openbare Werken, Vlaamse
Overheid, Koning Albert II-laan 20 bus 2, 1000 Brussel.
e-mail: aanvullendereglementen@mow.vlaanderen.be
Artikel 5:
Afschriften van deze verordening worden overgemaakt aan de deputatie van VlaamsBrabant, aan de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg en aan de Politierechtbank te
Halle.
7. Overheidsopdracht diensten voor de aanstelling van een studiebureau met als
voorwerp ‘Opstellen van het ontwerp met inbegrip van de opvolging der
werken, veiligheidscoördinatie en begeleiding milieu-hygiënisch onderzoek
voor wegenis- en rioleringswerken aan de Hoogbaan’:
- vaststelling van de wijze van gunnen en de voorwaarden;
- goedkeuring van het bijzonder bestek en de raming.
De Gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De wegenis in de Hoogbaan bevindt zich in zeer slechte staat en structureel onderhoud is
noodzakelijk.
Riobra wenst in deze straat een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen. Om te vermijden
dat na enkele jaren de wegenis geheel dient heropgebroken te worden voor de aanleg van
het gescheiden rioleringsstelsel achten beide partijen het wenselijk dat deze werken
gelijktijdig gebeuren.
Gezien de studieopdracht voor, en de uitvoering van deze werken in het algemeen belang
best samengevoegd worden uitgevoerd, werd door de gemeenteraad dd. 23/11/2011 de
samenwerkingsovereenkomst tussen Riobra en het gemeentebestuur van Herne
goedgekeurd, waarbij de gemeente Herne werd aangeduid om in gezamenlijke naam bij de
gunning en het uitvoeren van de opdracht als aanbestedende overheid op te treden in
overeenstemming met artikel 19 van de Wet van 24 december 1993.
Bevoegdheid
Art 43 §2, 6° van het gemeentedecreet
Juridische gronden
- Decreet Integraal Waterbeleid;
- Besluit van de Vlaamse regering van 1/2/2005 – gewijzigd bij besluit van 29/4/2005 –
met betrekking tot de subsidiëring van de aanleg van openbare riolering, andere dan
prioritaire rioleringen, en van de bouw van kleinschalige waterzuiveringsinstallaties);
- Wet van 24 december 1993 (BS van 22-01-1994) betreffende de
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken,
leveringen en diensten, en latere wijzigingen;
- Koninklijk besluit van 8 januari 1996 (BS van 26-01-1996) betreffende de
overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de
concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen;
- Koninklijk besluit van 26 september 1996 (BS van 18-10-1996) tot bepaling van de
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor
openbare werken, alsmede de bijlage bij dit koninklijk besluit betreffende de
algemene aannemingsvoorwaarden, en latere wijzigingen;
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-

Decreet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen;
Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.

Externe adviezen
/
Advies en motivering.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om in te stemmen met het uitschrijven van
overheidsopdracht diensten met als voorwerp ‘Opstellen van het ontwerp met inbegrip van
de opvolging der werken, veiligheidscoördinatie en begeleiding milieu-hygiënisch onderzoek
voor wegenis- en rioleringswerken aan de Hoogbaan’ en deze opdracht te gunnen via een
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking conform de Wet van 24
december 1993.
De studieopdracht wordt gefinancierd door de gemeente wat betreft het deel wegenis, en
door Riobra wat betreft het deel riolering. De kredieten voor de studieopdracht zullen worden
voorzien in de buitengewone begroting budget 2012 artikel 421/733/60 ‘Dossiers openbare
werken: erelonen’.
Er wordt voorgesteld het bijgevoegde bijzonder bestek en de raming voor het gemeentelijke
deel in de studiekosten ten bedrage van 16.250,00 euro excl. BTW goed te keuren.
Financieel advies en visum
Zie bijlage

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1: In te stemmen met het uitschrijven van overheidsopdracht diensten met als
voorwerp ‘Opstellen van het ontwerp met inbegrip van de opvolging der werken,
veiligheidscoördinatie en begeleiding milieu-hygiënisch onderzoek voor wegenis- en
rioleringswerken aan de Hoogbaan’
Artikel 2: Deze opdracht te gunnen na raadpleging volgens een onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking conform de Wet van 24 december 1993.
Artikel 3: Het bijzonder bestek voor deze opdracht en de raming voor het gemeentelijke deel
in de studiekosten ten bedrage van 16.250,00 euro excl. BTW goed te keuren
Artikel 4: Machtiging te verlenen aan het College van Burgemeester en Schepenen om de
opdracht te gunnen na een beperkte offerteaanvraag zonder bekendmaking conform de Wet
van 24 december 1993.
Artikel 5: De kredieten voor de studieopdracht zullen worden voorzien in de buitengewone
begroting budget 2012 artikel 421/733/60 ‘Dossiers openbare werken: erelonen’. De
financiering van de opdrachten gebeurt via een lening.
Artikel 6: Dit besluit wordt meegedeeld aan Riobra, de rekendienst en de dienst
grondgebiedzaken.
Artikel 7: Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.
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8. Gebruikersovereenkomst Dekenij – aanpassing.
De Gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De gemeenteraad besliste op 25 maart 2009 om met de kerkfabriek Sint-Petrus en Paulus
van Herne een gebruikersovereenkomst af te sluiten voor het gebruik van een deel van de
Dekenij met het oog op de huisvesting van de muziekacademie.
Door de gestage uitbreiding van de dienstverlening en de diensten is er nu ook plaatsgebrek
in het gemeentehuis. Bovendien moeten bepaalde kantoorruimtes vrij gemaakt worden
omwille van de renovatie in het gemeentehuis. Hierdoor is er ook op zeer korte termijn nood
aan extra ruimte in het gemeentehuis.
Daarom besliste het college van burgemeester en schepenen om aan de kerkfabriek te
vragen een bijkomend gedeelte van de pastorie te mogen gebruiken voor de huisvesting van
de politiediensten, hetzij tijdelijk tijdens de renovatie van het gemeentehuis, hetzij definitief.
Bij besluit van de kerkraad van 15 november 2011 verleende de kerkfabriek de toestemming
om tijdens de 2de fase van de verbouwingswerken aan het gemeentehuis de politiediensten
tijdelijk onderdak te verlenen. De beslissing ivm de vraag voor het definitief huisvesten van
de politiediensten werd verdaagd.
Bij besluit van de kerkraad van 19 december 2011 werd beslist om ook in te stemmen met
een langdurige huisvesting van de politiediensten in de pastorie/dekenij.
Bevoegdheid
 Artikel 43§3, 6° van het gemeentedecreet;
Juridische gronden
 Besluit van de gemeenteraad van 25 maart 2009 om met de kerkfabriek Sint-Petrus
en Paulus van Herne een gebruikersovereenkomst af te sluiten voor het gebruik van
een deel van de Dekenij met het oog op de huisvesting van de muziekacademie
 Besluit van het college van burgemeester en schepen van Herne van 26 oktober
2011 om aan de kerkfabriek Sint-Petrus en Paulus van Herne de toelating te vragen
om de politie tijdelijk te huisvesten en eventuele definitief te huisvesten in de Dekenij.
 Notulen van de kerkfabriek Sint-Petrus en Paulus van Herne dd 15 november 2011
 Notulen van de kerkfabriek Sint-Petrus en Paulus van Herne dd 19 december 2011
 Besluit van het college van burgemeester en schepen van Herne van 7 december
2011 houdende kennisname van de notulen van van de kerkfabriek Sint-Petrus en
Paulus van Herne dd 15 november 2011
 Besluit van het college van burgemeester en schepen van Herne van 18 januari 2012
houdende kennisname van de notulen van van de kerkfabriek Sint-Petrus en Paulus
van Herne dd 15 november 2011
Externe adviezen
Niet van toepassing
Advies en motivering
In de notulen van de kerkraad 19 december 2011 staat vermeld dat de kerkraad akkoord
gaat met een langdurige samenwerking met de gemeente Herne voor het onderbrengen van
de politie in de dekenij/pastorie waarbij een termijn van 10 jaar wordt afgesproken, te
verlengen indien nodig.
Ondertussen ontvingen we een voorstel van aangepaste gebruiksovereenkomst. De termijn
van 10 jaar werd veranderd naar 9 jaar. Na 9 jaar eindigt de gebruiksovereenkomst op
voorwaarde dat de eigenaar of de gebruiker de overeenkomst opzegt ten minste 6 maanden
vóór de vervaldag. Gebeurt dit niet, dan wordt de gebruiksovereenkomst onder dezelfde
voorwaarden verlengd voor een termijn van 3 jaar.

Gemeenteraad van 22 februari 2012

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de aangepaste gebruiksovereenkomst goed te
keuren.
Financieel advies en visum
Niet van toepassing
BESLUIT : met 10 stemmen voor (CD&V-fractie) en 2 onthoudingen (VLDfractie)
Artikel 1 De aanpassing van de gebruiksovereenkomst goed te keuren volgens de
hiernavermelde tekst
Artikel 2 Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.
Artikel 3 Deze beslissing wordt als volgt gecommuniceerd:
- mededeling besluit aan de dienst grondgebiedszaken
- mededeling besluit aan de rekendienst en de ontvanger
- mededeling besluit aan de kerkfabriek Sint-Petrus en Paulus.

GEBRUIKSOVEREENKOMST – KF/CBS-2012
In samenhang gelezen met gebruiksovereenkomst KF/2009, afgesloten op
21 feb. 2009
PREAMBULE
Ingaande op een vraag van het College van burgemeester en schepenen werd op 21
februari 2009 een overeenkomst met de kerkraad van de parochie Sint Petrus en Paulus
gesloten voor het gebruik van de eerste verdieping van het pastoriegebouw, in volle
eigendom van de kerkfabriek en gelegen te 1540 Herne, Centrum 15.
Deze gebruiksovereenkomst van 21 feb. 2009 blijft gelden tenzij hiernavolgend anders
vermeld.
Ingaande op een bijkomende vraag van het College van burgemeester en schepenen werd
door de kerkraad, samengekomen op 19 december 2011 toestemming gegeven voor het
gebruik van een gedeelte van de gelijkvloerse verdieping van het pastoriegebouw voor het
onderbrengen van een politiepost.
De gebruiksovereenkomst wordt afgesloten voor een looptijd van negen jaar vanaf
ondertekening, met optie om 6 maanden voor het einde van deze overeenkomst de looptijd
in samenspraak te verlengen.
Aldus
Het gaat in casu om een zakelijke gebruiksovereenkomst voor lokalen en onder geen
enkel beding over een huurovereenkomst voor privépersonen. Het kan dus nooit de
bedoeling zijn om aan personen huisvesting te verschaffen, noch een andere vorm van
tijdelijke opvang, onderdak of bewaking te geven, evenmin als aan de lokalen een andere
bestemming te geven dan die hierna bepaald: wat de volledige eerste verdieping betreft, het
onderbrengen van een afdeling van de muziekacademie en wat de gelijkvloerse verdieping
betreft, het gebruiken van de lokalen gekend als “Holland” met aansluitende keuken en het
“onthaal” voor het onderbrengen van een politiepost.
Aldus wordt tussen het Gemeentebestuur van Herne, vertegenwoordigd door de
burgemeester en secretaris en hierna de Gebruiker genoemd, enerzijds, en de kerkraad van
de parochie Sint Petrus en Paulus van Herne, vertegenwoordigd door de voorzitter en
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secretaris, samen optredend en hierna de Eigenaar genoemd, anderzijds, volgende artikelen
met betrekking tot deze GEBRUIKSOVEREENKOMST aangenomen;
Art. 1 – Zoals artikel 1, overeenkomst van 21 feb. 2009 met uitbreiding naar het
onderbrengen van een politiepost.
Art. 2 – Zoals artikel 2, overeenkomst van 21 feb. 2009 met uitbreiding naar de gelijkvloerse
verdieping.
Art. 3 – Zoals artikel 3, overeenkomst van 21 feb. 2009.
Art. 4 – Het artikel 4 zoals vermeld in de overeenkomst van 21 feb. 2009 wordt integraal
vervangen als volgt
De Eigenaar geeft de Gebruiker de toestemming om het pastoriegebouw te gebruiken voor
de doelen hierboven omschreven. Echter, bij benoeming van een nieuwe pastoor, diaken,
pastorale werker of andere aangestelde verantwoordelijke van het Bisdom of van een andere
kerkelijke Rooms-katholieke hiërarchische instantie zal de Gebruiker, in overeenstemming
met de geldende bepalingen vervat in o.a. artikel 92, 2° van het Keizerlijk Decreet van 30
december 1809 de verplichting op zich nemen om aan de pastoor of bedienaar een woning
ter beschikking te stellen, of bij gebrek aan een woning, een voldoende hoge geldelijke
vergoeding te bezorgen om een dergelijke woning met de gangbare comfortvereisten te
kunnen huren.
Art. 4bis – Te allen tijde zal de kerkraad en de aangestelde bedienaar van de eredienst op
de gelijkvloerse verdieping blijven beschikken over de lokalen aangeduid als “Vergaderlokaal
A”, “Vergaderlokaal B”, “Archief” en “Secretariaat”.
Art. 5 – Zoals artikel 5, overeenkomst van 21 feb. 2009.
Art. 6 - Zoals artikel 6, overeenkomst van 21 feb. 2009.
Art. 7 - Zoals artikel 7, overeenkomst van 21 feb. 2009.
Art. 8 - Zoals artikel 8, overeenkomst van 21 feb. 2009, met uitbreiding naar de gelijkvloerse
verdieping.
Art. 9 – Beide partijen verklaren één exemplaar ontvangen te hebben.

De VLD-fractie onthoudt zich omdat de draagwijdte van artikel 2, volgens haar, onvoldoende
duidelijk is. Zij stelt de vraag wat er precies bedoeld wordt met de kosten van de
verwarmingsinstallatie.
De burgemeester antwoordt hierop dat de gemeente geen huur moet betalen, maar als
compensatie hiervan alle kosten ten laste dient te nemen, ook eventuele noodzakelijke
investeringen. Indien de gemeente deze kosten niet zou dragen, dan zou de gemeente deze
kosten op een later ogenblik toch moeten betalen via een tussenkomst in de investeringen
van de kerkfabriek.

Gemeenteraad van 22 februari 2012

POLITIE EN VEILIGHEID
9. Samenwerkingsovereenkomst met dierenbescherming Groot-Ninove vzw 2012
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
In zitting van 25 november 2009 keurde het gemeentebestuur van Herne een
samenwerkingsovereenkomst met de Dierenbescherming Groot-Ninove vzw goed.
In hun schrijven van 27 november 2011 brachten zij het bestuur ervan op de hoogte
dat :
- van 1 december 2011 de rustdag verandert van maandag naar donderdag
- vanaf 1 januari 2012 de kostprijs van de zwerfkatten verhoogd wordt naar €10,00 per kat,
gezien de hoge dierenartskosten.
De overeenkomst bepaalt eveneens dat aan de Dierenbescherming Groot-Ninove een
bijdrage van €0,25 per inwoner wordt betaald. Het bedrag is jaarlijks indexeerbaar volgens
het aantal inwoners.
Bevoegdheid
Artikel 42§3 en 43§2 van het gemeentedecreet.
Juridische gronden
Artikel 135, § 2, Nieuwe Gemeentewet
§2. De gemeenten hebben ook tot taak het voorzien, ten behoeve van de inwoners, in een
goede politie, met name over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op
openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen.
Meer bepaald, en voor zover de aangelegenheid niet buiten de bevoegdheid van de
gemeenten is gehouden, worden de volgende zaken van politie aan de waakzaamheid en
het gezag van de gemeenten toevertrouwd:
6° het verhelpen van hinderlijke voorvallen waartoe rondzwervende kwaadaardige of woeste
dieren aanleiding kunnen geven.
Externe adviezen
Niet van toepassing
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de nieuwe samenwerkingsovereenkomst goed te
keuren, volgens de gewijzigde voorwaarden. Een kopie van de
samenwerkingsovereenkomst maakt integraal deel uit van dit besluit.
Financieel advies en visum
/
BESLUIT :
Artikel 1 : In te stemmen met de goedkeuring van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst
tussen Dierenbescherming Groot-Ninove vzw en de gemeente Herne, volgens de gewijzigde
voorwaarden. Een kopie van de samenwerkingsovereenkomst maakt integraal deel uit van
dit besluit.
Artikel 2 : Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.
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JEUGD
10. Goedkeuring aanpassing gebruikersreglement jeugdhuis
De Gemeenteraad;
Aanleiding en doel
Bij besluit van de gemeenteraad van 25 maart 2009 werd het gebruikersreglement van het
jeugdhuis goedgekeurd. Op vraag van de bibliotheek, worden er een aantal aanpassingen
doorgevoerd aan het gebruikersreglement van het jeugdhuis. Deze houden verband met het
gebruik van de toiletten van de bib. Daarnaast wordt voorgesteld om een apart tarief te
voorzien voor het organiseren van openbare activiteiten voor een goed doel.
Verder wordt het reglement aangepast aan het besluit van het college van 2 maart 2011 om
geen fuiven meer te organiseren in het jeugdhuis.
Bevoegdheid
Art 43 §3, 2 van het gemeentedecreet
Juridische gronden
 Besluit van de gemeenteraad van 25 maart 2009 houdende goedkeuring van het
gebruikersreglement van het jeugdhuis.
 Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 2 maart 2011 om geen
fuiven meer te organiseren in het jeugdhuis.
 Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 25 januari 2012
houdende goedkeuring van de voorgestelde aanpassingen van het
gebruikersreglement van het jeugdhuis.
Externe adviezen
Advies van de jeugdraad, in vergadering van 14 januari 2012.
Advies en motivering.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om het aangepaste gebruikersreglement jeugdhuis
goed te keuren
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
Het reglement en aanvraagformulier voor het gebruik van het jeugdhuis goed te keuren
volgens de hierna vermelde tekst.
Artikel 2 :
Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.

GEBRUIKSREGLEMENT JEUGDHUIS
Dit reglement trad in werking op 1 april 2009
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Dit reglement werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 25 maart 2009
Aanpassing op gemeenteraad van 22 februari 2012
ARTIKEL 1: locatie
Het gemeentebestuur van Herne stelt het jeugdhuis ter beschikking voor gebruik van
vergaderingen, openbare activiteiten of privéfeestjes. Het jeugdhuis Rondvierkant is gelegen
in het centrum van Herne, achter de bibliotheek en is bereikbaar via het kaatsplein. De totale
oppervlakte bedraagt: 108m² (12m op 9m) Het jeugdhuis is voorzien van een geïnstalleerde
toog met tapinstallatie, afwasbak en frigo’s, een podium, muziekinstallatie en berging.
De volgende gebruikerscategorieën komen in aanmerking voor gebruik van het jeugdhuis:
- Hernse organisaties = adviesraden, gemeentelijke diensten, ocmw, scholen en
jeugdverenigingen (enkel de jeugdverenigingen erkend door de jeugdraad)
- Verenigingen (sport, cultuur, senioren,..)
- Individuen
ARTIKEL 2: aanvraag
De aanvraag van het gebruik dient schriftelijk te gebeuren bij de jeugddienst via het
aanvraagformulier (zie bijlage). Het formulier is te verkrijgen op de jeugddienst of via de
gemeentelijke website.
Jeugddienst Herne
Centrum 17
1540 Herne
02/397 11 63
jeugd@herne.be

Er kan maximum zes maanden voor het ingaan van de activiteit gereserveerd worden. Voor
openbare activiteiten die later dan 22 uur eindigen, moet minstens twee maanden op
voorhand een aanvraag ingediend worden, samen met het verplichte meldingsformulier voor
fuiven en evenementen. Deze aanvragen worden ter goedkeuring voorgelegd aan het
college van burgemeester en schepenen. De reservering is pas definitief na een schriftelijke
bevestiging van goedkeuring via brief of e-mail door de jeugddienst. Bij gelijktijdige of
overlappende aanvragen, krijgt de eerste aanvraag voorrang.
De reservatieaanvraag gebeurt door één meerderjarige verantwoordelijke. Een minderjarige
wordt vertegenwoordigd door één van de ouders of voogd.
ARTIKEL 3: beschikbaarheid
Het jeugdhuis is ter beschikking vanaf 8u ’s morgens tot 4u30 ’s nachts maar mag niet
gebruikt worden voor overnachting en fuiven. De jeugdraad heeft recht elke 2e vrijdag van
de maand gebruik te maken van het jeugdhuis, met uitzonderingen.
Het vaste sluitingsuur voor het jeugdhuis is 4u30. De muziek dient echter reeds om 4u
afgezet worden met een afbouwsysteem vanaf 3u30.
ARTIKEL 4: wetgeving
Omwille van de Vlaremwetgeving is het aantal openbare activiteiten in het jeugdhuis beperkt
tot maximum 12 per jaar en 2 per maand. Openbare fuiven zijn door het college van
burgemeester en schepenen niet meer toegelaten.
Elke gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de naleving van alle voorschriften van gemeente en alle
bovenlokale overheden, van auteursrechten, van politiereglementen, het gemeentelijk fuifreglement,
de wetgeving i.v.m. geluidsnormen en van de wet van de handelspraktijken.
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Het jaartarief billijke vergoeding is voor rekening van het gemeentebestuur. Sabam en verzekering zijn
voor rekening van de gebruiker.
De organisator dient een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor lichamelijke en
materiële schade af te sluiten voor zijn activiteit (voor zover deze hier nog niet over zou
beschikken).
Voor meer informatie ivm sabam kan u terecht op www.sabam.be of 02/286 82 11.
Voor aanvraagformulieren kan u terecht op de jeugddienst of customerservice@sabam.be.
ARTIKEL 5: de sleutels
Het gebruik van het jeugdhuis gaat gepaard met 2 sleutels: de deuren van
het jeugdhuis en de deur van het sanitair van de bibliotheek. De sleutels
kunnen maximum één werkdag (d.i. zaterdag en zondag niet inbegrepen)
voor de activiteit worden opgehaald op de jeugddienst. Terugbrengen dient
te gebeuren maximum één werkdag na de activiteit op de jeugddienst. Indien dit niet
mogelijk is, moet op voorhand een afspraak gemaakt worden met de jeugddienst. Dit geldt
enkel voor uitzonderlijke gevallen.
Voor gebruik in het weekend, dienen de sleutels afgehaald te worden voor vrijdagmiddag en dienen de
sleutels teruggebracht worden voor maandagmiddag, of na de opkuis gedropt te worden in de
brievenbus ‘jeugd’ aan de ingang van het gemeentehuis. Het doorgeven van de sleutels aan derden is
strikt verboden.
ARTIKEL 6: gebruik van de toiletten
Het is de huurder toegestaan gebruik te maken van de toiletten van de bibliotheek. Tijdens de
openingsuren van de bibliotheek is het ten strengste verboden de achterdeur te openen. Op deze
momenten dienen gebruikers de hoofdingang van de bibliotheek gebruiken.
Indien de activiteit plaatsvindt op een vrijdag, dienen de toiletten gekuist te worden voor de
openingsuren van zaterdag. Indien de activiteit plaatsvindt op een zaterdag of zondag, dienen de
toiletten gekuist te worden voor de openingsuren van dinsdag, tenzij andere activiteiten eerder
plaatsvinden.

ARTIKEL 7: poetsen
OPENINGSUREN BIBLIOTHEEK  02/397.11.70
Dinsdag
Woensdag
Vrijdag
Zaterdag

:
:
:
:

14u – 17u
14u – 18u
17u – 20u
10u – 12u

gemeente voorziet poetsmateriaal in de berging in
volgende manier:

De zaal en de
toiletten dienen in
verzorgde
en
oorspronkelijke staat
te
worden
achtergelaten.
De
het jeugdhuis. Het poetsen gebeurt op de
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Bij aanvang van de activiteit krijgt de gebruiker 4 vuilzakken (2 huisvuil en 2 PMD).
De vuilzakken worden buiten voor de berging geplaatst.
 Alle afval wordt bij elkaar geveegd en in de voorhanden vuilzakken gedaan. De
gebruikte infrastructuur wordt volledig afvalvrij gemaakt (ook flyers, affiches,…), dit
geldt voor zowel de vloer, toog, podium en toiletten
 De gebruiker poetst de vloer van de zaal met water
 De tafels en de stoelen worden afgekuist en op het podium geplaatst
 De gebruiker reinigt de toiletten en maakt de vuilbakken leeg in de voorhanden
vuilzakken
 De toog wordt grondig afgekuist
 Glazen worden afgewassen, afgedroogd en op de daarvoor voorziene plaats gezet;
Wanneer er meer dan vijf glazen sneuvelen wordt een vergoeding aangerekend van
0,50 euro per glas (dit wordt door de gebruiker zelf gemeld) bij terugbrengen sleutels
en afhalen waarborg
 De buitenomgeving van het jeugdhuis, de toegang tot de bibliotheek en het
gemeentehuis en het kaatsplein worden proper en vrij achtergelaten (geen flesjes,
glazen, kapot glas of ander materiaal uit het jeugdhuis).
Bij het verlaten van het gebouw moeten alle lichten gedoofd, de verwarming en frigo’s
uitgezet en dienen alle deuren en vensters gesloten te worden.
ARTIKEL 8: schade
De gebruiker is verantwoordelijk voor de aangerichte schade aan het gebouw zowel door
hemzelf, zijn aangestelden als door de deelnemers van de door hem ingerichte activiteit. De
gebruiker is tevens verantwoordelijk voor de schade aan de mobiele infrastructuur en al de
gebruikte materialen die gevolg is van onoordeelkundig gebruik. Schadevergoeding wordt
aangerekend ten bedrage van herstellings- of vervangingskosten. Eventuele beschadigingen
of diefstal moeten onmiddellijk gemeld worden aan de jeugddienst. Bij herhaalde of ernstige
beschadiging kan de betrokken organisatie of initiatief voor een bepaalde periode geschorst
of uitgesloten worden van de dienstverlening. Het college van burgemeester en schepenen
kan hierover beslissen.
ARTIKEL 9: waarborg
Elke gebruiker betaalt een waarborg van 150€ per activiteit. Deze waarborg kan ingehouden
worden bij schade of nalatenschap.
De volgende kosten kunnen van de waarborg afgehouden worden:
 niet kuisen van de toog = 25€
 niet kuisen van de toiletten = 25€
 de achterdeur niet sluiten van de toiletten = 25€
 niet kuisen van het jeugdhuis = 25€
 beschadigen van de wanden (deuren, muren, vloeren,..) door te benagelen, te
beplakken en/of te beschilderen = 25€
 Kapotte glazen = vanaf 5 glazen 0,5€ per glas
 Kapot meubilair (stoelen, tafels,..) = 25€ per tafel, 15€ per stoel
 Buitengewone schoonmaak of herstel is afhankelijk van de kosten
 Bij verlies, misbruik of laattijdige inlevering van de sleutels: 25€
De waarborg met de afrekening van alle kosten wordt door de jeugddienst ten laatste
teruggestort maximum 21 werkdagen na de activiteit.
ARTIKEL 10
De gebruiker verbindt zich ertoe de zaal en bijhorende materialen in geen geval verder uit te
lenen of te verhuren aan derden. In geval van verdere uitlening of verhuring kan de
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organisatie of het initiatief geschorst of uitgesloten worden van verder gebruik van de zaal.
Het college van burgemeester en schepenen kan hierover beslissen.
ARTIKEL 11
De gebruiker zorgt zelf voor drank en het koud zetten van deze dranken. Alle lege bakken en
vaten dienen verwijderd te worden alvorens het terugbrengen van de sleutels.
De gemeente Herne werkt samen met Heymans – drinks uit Lennik. Zij leveren in het
jeugdhuis als zij een drankenlijst minstens 8 dagen voor de activiteit krijgen. Indien nodig,
leveren zij eveneens extra tafels en stoelen.

Heymans Drinks  02 532 45 63
Dorp 26 – bus A - 1750 Sint-Martens-Lennik
rd@heymans-drinks.be
http://www.heymans-drinks.be/

ARTIKEL 12
De jeugddienst en het jeugdhuis kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor
achtergelaten materialen of diefstal. Het gemeentebestuur van Herne kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor ongevallen of eventuele andere schadelijke gevolgen die zouden
voortvloeien uit het gebruik van de zaal en bijhorende materialen. De gebruiker doet hiervoor
afstand van verhaal ten opzichte van het gemeentebestuur.
ARTIKEL 13
De gemeente behoudt het recht om na de totstandkoming van de overeenkomst, het
jeugdhuis af te sluiten en de reserveringen te annuleren voor zolang als nodig ingeval van:
� Gebeurtenissen veroorzaakt door overmacht
� Werken: herstellingswerken, aanpassingswerken, technische werken,
vernieuwingswerken, … die het sluiten van de accommodatie geheel of gedeeltelijk
vereisen.
In voorkomende gevallen zal men geen aanspraak kunnen maken op enige vorm van
schadevergoeding.

PRIJZEN GEBRUIK JEUGDHUIS
ARTIKEL 14: waarborg
Elke gebruiker dient een waarborg te betalen van 150€ voor het aanvangen van de activiteit.
Zonder het betalen van de waarborg, wordt de sleutel niet toegestaan aan de gebruiker.
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ARTIKEL 15: prijslijst

Openbare activiteit door gemeentelijke
organisaties en jeugdverenigingen
Openbare activiteit door andere organisaties of
verenigingen
Openbare activiteit voor een goed doel
Vergadering of cursus
Privéfeest

WAARBORG
JEUGDHUIS
Gratis

HUUR
JEUGDHUIS
Gratis

150€

100€

150€
Gratis
150€

50€
Gratis
150€

ARTIKEL 16
Het gebruik van de in de zaal vast aanwezige materialen (tafels, stoelen, muziekinstallatie,..)
is inbegrepen in het verhuurbedrag. De gebruikte materialen moeten ingeleverd worden in de
toestand zoals ze werden afgeleverd.
ARTIKEL 17
Het verschuldigde verhuurbedrag en de waarborg dienen betaald te worden bij de afhaling
van de sleutels. Bij gebrek aan betaling in der minne, zal de inning van alle kosten die
verbonden zijn aan het gebruik en verbruik bij burgerlijke rechtsvordering geschieden door
het gemeentebestuur van Herne. Op voorwaarde dat de jeugddienst tijdig in kennis is
gesteld van het niet gebruiken van de accommodatie, is de gebruiker het verhuurbedrag niet
verschuldigd. Als ‘tijdig’ dient een periode van minimum twee weken te worden aanzien.
ARTIKEL 18
In geval van betwistingen, schendingen van het gebruiksreglement, moeilijkheden en/of
uitzonderingen die niet in dit reglement staan, beslist het college van burgemeester en
schepenen.

VEILIGHEID EN SECURITY
ARTIKEL 19: security
Bij het organiseren van openbare evenementen dient minstens 1 fuifcoach aanwezig te zijn
die de officiële opleiding heeft gevolgd (zie fuifreglement). Bij risicovolle activiteiten (bepaald
door de jeugddienst), wordt er minstens 1 fuifcoach en 1 steward aangesteld.
ARTIKEL 20: veiligheidsvoorschriften
De organisator zorgt voor toepassing van de volgende voorschriften:
- Ramen en deuren dienen dicht te blijven om geluidsoverlast te beperken;
- Alle evacuatiewegen dienen te allen tijde vrijgehouden te worden;
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- Fietsen, bromfietsen en wagens moeten op de daartoe voorziene plaatsen gestald worden;
- De bezoekers van het jeugdhuis dienen de buren, planten en dieren in de omgeving van
het gebouw te respecteren. Vandalisme, agressiviteit en nachtlawaai worden in en rond het
jeugdhuis niet geduld;
- Iedere bezoeker die in of rond het jeugdhuis in het bezit wordt gevonden van voorwerpen
die het vlot verloop van activiteiten of de veiligheid van aanwezigen in het gedrang kan
brengen, zal de toegang tot het jeugdhuis worden geweigerd. Bij betwisting wordt de politie
gewaarschuwd;
- Noodzakelijke en dringende herstellingen aan de infrastructuur worden onmiddellijk gemeld
aan de jeugddienst en worden niet door de organisator zelf uitgevoerd;
- Het is verboden om open vuren te maken, bijkomende verwarmingsinstallaties te
gebruiken, vuurwerk af te steken in en rond het jeugdhuis, tenzij na positief advies van de
brandweer;
- Illegale drugs zijn niet toegelaten in en rond het jeugdhuis. De organisator heeft
meldingsplicht als er tijdens de activiteit illegale drugs worden gebruikt, gedeald en/of
verkocht;
- Er worden geen wijzigingen aangebracht aan de elektrische systemen, de geluidsinstallatie
of de lichtpunten. Bij extra plaatsing van elektrische groepen en/of werfkasten laat de
organisator deze systemen door een erkend keuringsmechanisme controleren;
ARTIKEL 21: meldingsplicht
De gebruikers zijn verplicht bij het organiseren evenementen die plaatsvinden tussen 22u ’s
avonds en 4u ‘s ochtends een meldingsformulier in te dienen op de jeugddienst en te
voldoen aan de voorwaarden zoals vermeld in het fuifreglement.
Dit formulier is downloadbaar op de website: http:jeugd.herne.be (feestloket) of het
gemeentelijk e-loket.

AANVRAAGFORMULIER JEUGDHUIS
Datum aanvraag: ………………………………………………………………….................
Datum activiteit: ……………………………………………………………………………….
Naam activiteit:………………………………………………………………………………
Soort activiteit: privé

-

openbaar

-

vergadering

- ………………………

Organisatie: ……………………………………………………………………………………
Contactpersoon:………………………………………………………………………………
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Adres:…………………………………………………………………………………………
Telnr / gsmnr:…………………………………………………………………………………
Emailadres:…………………………………………………………………………………….
Rekeningnummer:………………………………………………………………………….
De gebruiker betaalt …………..€ huurgeld en …………..€ waarborg.
De gebruiker kan de sleutels afhalen na betaling van het huurgeld en de waarborg maximum
één werkdag (d.i. zaterdag en zondag niet inbegrepen) voor de activiteit op de jeugddienst.
Terugbrengen dient te gebeuren maximum één werkdag na de activiteit op de jeugddienst.
Jeugddienst Herne
Centrum 17 - 1540 Herne
02/397 11 63
jeugd@herne.be
De gebruiker gaat akkoord met de voorwaarden uit het gebruiksreglement.

Namens de gemeenteraad,
I.O. De gemeentesecretaris

De burgemeester-voorzitter

NAERT A.

POELAERT K.

