Gemeenteraad van 28 mei 2014

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE 1540 HERNE

Vergadering van 28 mei 2014
Aanwezig:
Kris Poelaert, burgemeester- waarnemend voorzitter gemeenteraad, Lieven Vandenneucker,
Carina Ricour, Marie-Louise Devriese, Lieven Snoeks, Patrick De Vos, schepenen;
Thierry Deblander, Lieven Van Den Broeck, Sandra Dero, Annelies Desmet, Michaël
Schoukens, Paulette Debock, Eric Eeckhoudt, Vanessa Van Hende, gemeenteraadsleden.
Ann Naert, gemeentesecretaris
Verontschuldigd:
Kris Degroote, voorzitter van de gemeenteraad, Jordi Cornet, raadslid
Afwezig:
Hilde Thiebaut
Ingevolge de afwezigheid van Kris Degroote wordt overeenkomstig het besluit van de
gemeenteraad van 27 maart 2013 het voorzitterschap van de vergadering waargenomen
door burgemeester Kris Poelaert.
GOEDKEURING NOTULEN VORIGE VERGADERING
Raadslid Thierry Deblander vraagt om de passage: De voorzitter van de gemeenteraad stelt
voor om volgend punt aan de agenda toe te voegen: “Vervanging lid van het beheerorgaan
van de bibliotheek” te vervangen door: De voorzitter van de gemeenteraad stelt op vraag van
Open-Vld voor om volgend punt aan de agenda toe te voegen: “Vervanging lid van het
beheerorgaan van de bibliotheek”.
Raadslid Thierry Deblander vraagt om de laatste passage van de notulen te schrappen
namelijk: “Na het afsluiten van de vergadering wordt opgemerkt dat de heer Geert Coene ten
onrechte als verkozen werd verklaard vermits hij maar 1 op de 4 uitgebrachte stemmen
bekwam. Vermits hij aldus niet de vereiste meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft
verkregen bij de eerste stemming moet er opnieuw worden gestemd over de twee
kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald.” De voorzitter van de gemeenteraad
bevestigt dat deze opmerking terecht is en dat hij deze ook al maakte.
Raadslid Thierry Deblander vraagt om bij het agendapunt goedkeuring reglement speelstraat
te vermelden dat de Open-Vld fractie de vraag heeft gesteld of dit punt voor advies werd
voorgelegd aan de jeugdraad.
Raadslid Thierry Deblander formuleert verder nog opmerkingen bij het punt
burgemeestersconvenant en bij het punt speelstraat.
De voorzitter van de gemeenteraad merkt op dat het niet de bedoeling kan zijn om naar
aanleiding van de goedkeuring van de notulen opnieuw de agendapunten van de vorige
vergadering te bespreken. Hier gaat het enkel over de vraag of er opmerkingen zijn bij de
notulering.
De gemeenteraad gaat akkoord met de gevraagde aanpassingen en keurt de aldus
aangepaste notulen goed. Schepen Lieven Vandenneucker onthoudt zich omdat hij afwezig
was op de vorige gemeenteraad.
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De burgemeester stelt voor om een minuut stilte te houden nav het overlijden van Robert
Jacobs (gewezen schepen van Herfelingen).

1. Actieprogramma onbebouwde percelen in eigendom van Vlaamse publieke (en
semipublieke) rechtspersonen
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Vanuit het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid (DPG) krijgen
de gemeenten een duidelijke taakstelling wat betreft het realiseren van een sociaal en
bescheiden woonaanbod. Hiertoe legt het decreet een bindend sociaal objectief op aan de
gemeenten voor zowel sociale huurwoningen, als sociale koopwoningen als sociale kavels.
Eén van de instrumenten om dit sociaal woonaanbod te realiseren is het opmaken van een
actieprogramma.
Concrete komt dit voor de gemeente Herne neer op volgende taakstellingen :
* Het BSO sociale huurwoningen bedraagt 44 sociale huurwoningen, te realiseren tegen
2023 en een bijkomend nog 20 sociale huurwoningen tegen 2025
* Het BSO voor sociale koopwoningen en sociale kavels telt 22 sociale koopwoningen en 1
sociale kavel
Bevoegdheid
Artikel 42 van het gemeentedecreet
Juridische gronden
Decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid inzonderheid artikel
2.2.5, artikel 3.2.1 en artikel 4.1.7;
Beslissing College van Burgemeester en Schepenen dd. 7 mei 2014
Externe adviezen
Niet van toepassing
Advies en motivering
Het actieprogramma werd opgesteld door de woonwinkel Pajottenland Er zijn geen
opmerkingen vanuit de dienst grondgebiedzaken en van het college van Burgemeester en
Schepenen.
Het actieprogramma dient goedgekeurd te worden door de gemeenteraad.

BESLUIT: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 : Het actieprogramma onbebouwde percelen in eigendom van Vlaamse publieke (en
semi-publieke) rechtspersonen wordt goedgekeurd. Het actieprogramma maakt integraal
deel uit van deze beslissing.
Artikel 2 : Dit besluit wordt meegedeeld aan de dienst grondgebiedzaken en aan de
Woonwinkel.
Artikel 3 : Dit besluit wordt opgenomen in de overzichtslijst overeenkomstig art 252 van het
gemeentedecreet.
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2. Riobra - Jaarvergadering van 20 juni 2014 - goedkeuring agenda –
aanduiding volmachtdrager en plaatsvervanger.
De gemeenteraad,
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging
Riobra;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de uitnodigingsbrief met documentatie van 29 april 2014 van Riobra voor de
jaarvergadering van 20 juni 2014 met volgende agenda :
1. Statutenwijziging
2. Jaarrekening 2013
a. Bespreking van het verslag van de raad van bestuur en van de commissarisrevisor
b. Goedkeuring van de jaarrekening 2013 (balans, resultatenrekening en
toelichting) en bestemming van het resultaat
3. Kwijting aan bestuurders en de commissaris
4. Diversen/rondvraag
Gelet op de brief van Riobra van 20 maart 2014 mbt de aankondiging van de
statutenwijziging waarbij de memorie van toelichting en de tekst van de statutenwijziging
werd overgemaakt ter beraadslaging en beslissing door de gemeenteraad
Overwegende dat de gemeente haar volmachtdrager(s) heeft aangeduid voor de volledige
legislatuur;
Dat evenwel de bepaling van het mandaat voor iedere algemene vergadering moet herhaald
worden.
BESLUIT: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
De punten vermeld op de agenda van de jaarvergadering van Riobra van 20
juni 2014 met inbegrip van de voorgestelde statutenwijziging goed te keuren en de
aangestelde volmachtdragers te mandateren om op de laatstgenoemde jaarvergadering van
Riobra van 20 juni 2014 te handelen en te beslissen overeenkomstig de onderhavige
beslissing van de gemeenteraad.
Artikel 2 :
Het College van Burgemeester en Schepenen te belasten met de uitvoering
van de hierbij genomen beslissing en er kennis van te geven aan de toezichthoudende
overheid en aan Riobra, Oude baan 148, 3210 Lubbeek, t.a.v. de heer Paul Bouwens,
gevolmachtigde.
Artikel 3 :
Dit besluit wordt opgenomen in de overzichtslijst overeenkomstig art 252 van
het gemeentedecreet.

3. Intercommunale Haviland - Statutaire algemene vergadering dd. 19 juni 2014 Goedkeuring agenda - Aanduiding van een volmachtdrager en een
plaatsvervanger - Goedkeuring
De gemeenteraad,
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Overwegend dat de gemeente 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 HalleVilvoorde, 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 19 juni 2014 en volgende agendapunten omvat :
1.notulen van de buitengewone algemene vergadering van 19 december 2013 : goedkeuring
2. verslag der activiteiten van het afgelopen boekjaar 2013;
3. jaarrekening 2013 met balans, resultatenrekening, sociale balans per 31 december 2013,
het voorstel van bestemming van het resultaat en toelichting : goedkeuring (art.44);
4. verslag van de raad van bestuur : goedkeuring
5. verslag van de commissaris over het 48ste maatschappelijke dienstjaar : goedkeuring
(art.40)
6. bestuur : kwijting aan bestuurders, commissaris (art.40)
7. vaststelling resultaatsbestemming (art.45)
8. vaststelling bijdrage vanwege de houders van A- en B-aandelen in de werkingskosten
(art.15);
9. aanduiding lid van de raad van bestuur (art 19): goedkeuring
10. varia
Gelet op het voorstel van de raad van bestuur van Haviland Intercommunale;
Na beraadslaging en stemming;
BESLUIT: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 : De agendapunten van de gewone algemene vergadering van Haviland
Intercommunale dd. 19 juni 2014 worden goedgekeurd.
Artikel 2 : De vertegenwoordiger van de gemeente is gemandateerd om de agendapunten
van de gewone, algemene vergadering van Haviland Intercommunale dd. 19 juni 2014 goed
te keuren.
Artikel 3 : Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gelast met de uitvoering van
dit besluit.
Artikel 4 : Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.
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4. De Watergroep – Statutaire algemene vergadering dd.13 juni 2014 –
Goedkeuring agenda

De gemeenteraad,
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij De Watergroep;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de uitnodigingsbrief met documentatie van 12 mei 2014 van De Watergroep
voor de statutaire algemene vergadering van 13 juni 2014 met volgende agenda :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jaarverslag 2013 van de Raad van Bestuur
Verslag van het College van Commissarissen over de jaarrekening 2013
Goedkeuring van de jaarrekening 2013
Kwijting aan de bestuurders
Kwijting aan de commissarissen
Aanpassing aan en verlenging van het mandaat van de commissarissen
Statutenwijziging
Aanstelling van een bestuurder op voordracht van het provinciale comité OostVlaanderen

Overwegende dat de gemeente haar volmachtdrager(s) heeft aangeduid voor de
volledige legislatuur;

BESLUIT: met eenparigheid van stemmen

Artikel 1 :
De punten vermeld op de agenda van de statutaire algemene
vergadering van 13 juni 2014 goed te keuren en de volmachtdragers te mandateren
om op de vergadering van De Watergroep van 13 juni 2014 te handelen en te
beslissen overeenkomstig de onderhavige beslissing van de gemeenteraad.
Artikel 2 :
Het College van Burgemeester en Schepenen te belasten met de
uitvoering van de hierbij genomen beslissing en er kennis van te geven aan de
toezichthoudende overheid en aan De Watergroep, Vooruitgangsstraat 189 te 1030
Brussel.
Artikel 3 : Dit besluit wordt opgenomen in de overzichtslijst overeenkomstig art 252
van het gemeentedecreet.
5. Jeugd – Gemeentelijk reglement voor de erkenning en subsidiëring van
jeugdverenigingen en niet-georganiseerd jongeren in Herne - Aanpassing

De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Het huidige subsidiereglement dateert van 2006. Op voorstel van de jeugdraad
werden hieraan een aantal aanpassingen aangebracht. Deze werden in vergadering
van 30 april 2014 door het college van burgemeester en schepenen goedgekeurd.
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Bevoegdheid
Artikel 42 van het gemeentedecreet
Juridische gronden
Decreet lokaal jeugdbeleid van 6 juli 2012
Externe adviezen
Gunstig advies jeugdraad van 14 april 2014
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het aangepaste gemeentelijk reglement voor
de erkenning en subsidiëring van jeugdverenigingen en niet-georganiseerd jongeren
in Herne goed te keuren.

BESLUIT: met eenparigheid van stemmen

Artikel 1: Het gemeentelijk reglement voor de erkenning en subsidiëring van
jeugdverenigingen en niet-georganiseerd jongeren in Herne wordt goedgekeurd. Dit
reglement maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Artikel 2 : Dit besluit wordt opgenomen in de overzichtslijst overeenkomstig art. 252
van het gemeentedecreet.

6. Autonoom gemeentebedrijf: Jaarrekening 2012 - Goedkeuring
De Gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Op 22 december 2008 richtte de gemeente het autonoom gemeentebedrijf op.
Artikel 243 van het gemeentedecreet bepaalt dat de raad van bestuur de jaarrekening van
het autonoom gemeentebedrijf moet vaststellen.
Het opstellen van de jaarrekening over het boekjaar valt onder de verantwoordelijkheid van
het bestuursorgaan.
Over de jaarrekening dient tevens een commissaris-revisor een verslag op te maken. Deze
voert de controle uit overeenkomstig de wettelijke bepalingen en volgens de in België
geldende controlenormen. Deze controlenormen vereisen dat deze controle zo wordt
georganiseerd en uitgevoerd dat er een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de
jaarrekeningen geen afwijkingen van materieel belang bevat, als gevolg van fraude of van
het maken van fouten.
Bevoegdheid
Statuten autonoom gemeentebedrijf dd. 10 september 2008 en 17 maart 2009
Artikel 243 van het gemeentedecreet
Juridische gronden
- Art. 225 tot en met 234, 235, 236 tot en met 239, 241 en 242, 243, 244, 248, 252 en
261 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005
- Beheersovereenkomst tussen de gemeente Herne en het autonoom gemeentebedrijf
Herne, art. 9
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Externe adviezen
Niet van toepassing
Advies en motivering
De jaarrekening wordt vastgesteld met een balanstotaal van € 147.128
De resultatenrekening sluit af met een tekort van € 15.004
Het verslag van bedrijfsrevisor en van de commissarissen worden in het dossier opgenomen.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de jaarrekening goed te keuren en het verlies ten
bedrage van € 15.004 ten laste te nemen en aan het AGB over te dragen.
Financieel advies en visum
Niet van toepassing
BESLUIT: 13 stemmen voor en 1 stem tegen
Artikel 1.- De gemeenteraad keurt de jaarrekening 2012 van het autonoom gemeentebedrijf
Herne, vastgesteld door de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf Herne op
14 april 2014 goed.
Artikel 2.- Het verlies ten bedrage van € 15.004 wordt ten laste genomen door de gemeente
en wordt overgemaakt aan het AGB.
Artikel 3 : Dit besluit wordt meegedeeld aan het AGB
Artikel 4 : Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform art.252 van het
gemeentedecreet.
7. Autonoom gemeentebedrijf: Jaarrekening 2013 - Kennisname
De Gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Op 22 december 2008 richtte de gemeente het autonoom gemeentebedrijf op.
Artikel 243 van het gemeentedecreet bepaalt dat de raad van bestuur de jaarrekening van
het autonoom gemeentebedrijf moet vaststellen.
Het opstellen van de jaarrekening over het boekjaar valt onder de verantwoordelijkheid van
het bestuursorgaan.
Over de jaarrekening dient tevens een commissaris-revisor een verslag op te maken. Deze
voert de controle uit overeenkomstig de wettelijke bepalingen en volgens de in België
geldende controlenormen. Deze controlenormen vereisen dat deze controle zo wordt
georganiseerd en uitgevoerd dat er een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de
jaarrekeningen geen afwijkingen van materieel belang bevat, als gevolg van fraude of van
het maken van fouten.
Bevoegdheid
Statuten autonoom gemeentebedrijf dd. 10 september 2008 en 17 maart 2009
Artikel 243 van het gemeentedecreet
Juridische gronden
- Art. 225 tot en met 234, 235, 236 tot en met 239, 241 en 242, 243, 244, 248, 252 en
261 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005
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-

Beheersovereenkomst tussen de gemeente Herne en het autonoom gemeentebedrijf
Herne, art. 9

Externe adviezen
Niet van toepassing
Advies en motivering
De jaarrekening wordt vastgesteld met een balanstotaal van € 150.841.
De resultatenrekening sluit af met een tekort van € 23.071.
Het verslag van bedrijfsrevisor en van de commissarissen worden in het dossier opgenomen.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de jaarrekening goed te keuren en het verlies ten
bedrage van € 23.071 ten laste te nemen en aan het AGB over te dragen.
Financieel advies en visum
Niet van toepassing
BESLUIT: 13 stemmen voor en 1 stem tegen
Artikel 1.- De gemeenteraad keurt de jaarrekening 2013 van het autonoom gemeentebedrijf
Herne, vastgesteld door de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf Herne op
14 april 2014 goed.
Artikel 2.- Het verlies ten bedrage van € 23.071 wordt ten laste genomen door de gemeente
en wordt overgemaakt aan het AGB.
Artikel 3 : Dit besluit wordt meegedeeld aan het AGB
Artikel 4 : Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform art.252 van het
gemeentedecreet.

8. Aanstelling lid beheersorgaan POB Petrus Naghel
a. Intrekking beslissing gemeenteraad dd. 30 april 2014.
b. Nieuwe verkiezing
Aanleiding en doel
Op de gemeenteraad van 30 april 2014 werd het agendapunt “Vervanging lid van het
beheersorgaan van de bibliotheek” behandeld. Volgende personen werden voorgedragen :
Geert Coene en Johan Vonckers.
Het resultaat van de stemming zag er als volgt uit :
- De heer Geert Coene bekwam 1 stem vòòr, 1 stem tegen en 8 onthoudingen
- De heer Johan Vonckers bekwam 0 stemmen vóór, 2 stemmen tegen en 3 onthoudingen
Ter zitting werd verkeerdelijk besloten dat de heer Geert Coene verkozen werd.
Daarom stelt het college nu voor om deze beslissing in te trekken en een nieuwe verkiezing
te organiseren.
Bevoegdheid
Artikel 8 van het organiek reglement van de plaatselijke openbare bibliotheek
Juridische gronden
 Decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid;
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Besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober 2012 ter uitvoering van het decreet
van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid;
Cultuurpactdecreet;
Besluit van de gemeenteraad van 24 september 1996 houdende vaststelling van het
Organiek reglement van het beheersorgaan van de plaatselijke openbare bibliotheek;
Besluit van de gemeenteraad van 26 juni 2013 houdende goedkeuring van de
samenstelling van het beheersorgaan van 2013;

Externe adviezen
Niet van toepassing
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de beslissing van de gemeenteraad van 30 april
2014 in te trekken en een nieuwe verkiezing te organiseren.
De Open VLD draagt de volgende persoon voor : Geert Coene.
Financieel advies en visum
Niet van toepassing
BESLUIT met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 : Het besluit van de gemeenteraad dd. 30 april 2014 houdende de verkiezing van de
heer Geert Coene als lid van het beheersorgaan van de bibliotheek wordt ingetrokken.
Artikel 2 : De heer Geert Coene wordt verkozen verklaard als lid van het beheersorgaan van
de bibliotheek.
Artikel 3 : Dit besluit wordt meegedeeld aan de plaatselijke openbare bibliotheek Petrus
Nagel.
Artikel 4 : Dit besluit wordt opgenomen in de overzichtslijst overeenkomstig art 252 van het
gemeentedecreet.

SCHRIFTELIJKE EN MONDELINGE VRAGEN
VRAAG 1 : WEEGBRUG CONTAINERPARK :
Wanneer is de procedure ivm de openbare aanbesteding opgestart?
Is deze procedure inmiddels afgerond?
Zo neen, wanneer kan dit worden verwacht? Welke is de verdere planning?
Zo ja, wie zal de weegbrug leveren en plaatsen? Welke is de voorziene opleveringsdatum?
Wat is de kostprijs?
Antwoord:
De opdracht werd gegeven aan Haviland. De opening van de offertes is voorzien half juni
2014. Aangezien we de werken op het terrein zelf willen uitvoeren (met eigen personeel)
waarmee we 50.000 euro uitsparen, zal de leveringstermijn vanaf de gunning in principe
slechts een 8 à 9-tal weken bedragen omdat de werken dan niet moeten opgenomen worden
in de planning van Haviland.
Van de leverancier aan wie de opdracht uiteindelijke wordt gegund zullen we de technische
fiche krijgen om deze werken correct uit te voeren.
We hebben de vraag gesteld aan Haviland om een toelichting te geven aan de milieuraad.
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Er werd ook een opmerking gemaakt waarom we geen bovengrondse weegbrug plaatsen.
Door de helling van het terrein zijn we verplicht om de weegbrug ondergronds te voorzien.
De raming bedraagt 57.000 euro per weegbrug. De prijzen zijn ondertussen gedaald
waardoor we wellicht aan deze bedragen niet zullen geraken.
VRAAG 2 : AGB HERNEKOUTER : Ter beschikking stelling van personeel :
Wanneer kan het aangekondigde schriftelijke antwoord op de vraag van maart 2014 van de
OPEN VLD-fractie worden verwacht?
Zonder een inhoudelijk antwoord op deze vraag, kan ik mij als commissaris niet aansluiten
bij de conclusies opgenomen in het verslag met betrekking tot de jaarrekening 2012 en 2013
van het AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF HERNE en dient er dan ook te besloten te
worden dat, rekening houdend met de in België toepasselijke wettelijke en
bestuursrechtelijke
voorschriften,
de
jaarrekeningen
van
het
AUTONOOM
GEMEENTEBEDRIJF HERNE afgesloten op 31 december 2012 en 31 december 2013 dan
ook geen getrouw beeld geven van het vermogen, van de financiële toestand en van de
resultaten van de vennootschap.
Antwoord:
Het schriftelijke antwoord werd bezorgd bij schrijven van 26 mei 2014. De voorzitter heeft
lezing van de inhoud van het schriftelijk antwoord.
Raadslid Thierry Deblander meent dat ook de kostprijs van het uitlenen van personeel moet
terug te vinden zijn in de balans van het AGB, maar blijkbaar is dit niet het geval. Als een
werkgever een werknemer uitleent zou de kost hiervan toch op het AGB moeten staan.

VRAAG 3 : ICT :
Uit de notulen CBS van 5 februari 2014 blijkt dat er extra diende te worden bijbetaald (380
EUR + BTW) om de software van de gemeentelijke APP (software voor smartphone) te laten
aanpassen voor wat betreft de wijziging van de gemeentelijke openingsuren. Dienen de
openingsuren en sluitingsdagen jaarlijks aangepast te worden? Zo ja, dient er dan telkens
weer voor betaald te worden?
Is dit ook zo voor de website Herne.be?
Kunnen deze data, niet door de gemeente zelf beheerd worden, onafhankelijk van de APP
software ontwikkelaar ?
Antwoord:
Ja, de sluitingsdagen moeten jaarlijks aangepast worden. De openingsuren niet. Die
aanpassing kunnen we vanaf heden zelf doen. Hiervoor moet niet telkens betaald worden.
Dit geldt ook voor de aanpassingen op de website.

Kan het College de statistieken geven voor het gebruik van die APP(laus) over het laatste
jaar (en meer specifiek ook het aantal meldingen via APP opgeven)?
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Antwoord:
Statistieken zijn niet echt beschikbaar. Via Android zou dit wel kunnen maar Apple stelt deze
cijfers niet ter beschikking. Wel kunnen we melden dat gebreken minstens evenveel via dit
kanaal worden doorgegeven dan via de website of via mail.
Het gebruik om onmiddellijk een foto te nemen en het ter beschikking hebben van een
smartphone vergemakkelijkt de stap van de inwoner van de communicatie naar het
gemeentebestuur.

Opgemerkt wordt tenslotte :


Dat niet alle informatie up-to-date is of afwijkt van de informatie op de website
Herne.be
bv. openingsuren Politie => geen vermelding adres en telefoonnummer
hoofdkantoor KESTER (staat nochtans op de website Herne.be)
bv submenu Horeca -> Taverne / Restaurant => Restaurant Castel staat nog
steeds vermeld als restaurant alhoewel het nu enkel een feestzaal is.
Daarenboven staat restaurant Gemelli niet vermeld.

Antwoord:
Deze kleine aanpassingen kunnen we zelf doorvoeren waarvoor dank. De Gemelli bestaat al
jaren niet meer en ligt ook niet op het grondgebied van Herne.


Dat de APP (Android) crasht bij aanklikken van sub menu Horeca-TaverneRestaurant-Restaurant Castel en www.castelherne.be
(Nochtans is de website castelherne.be wel bereikbaar via het Internet)

Antwoord:
Dit euvel is ondertussen verholpen. De leverancier heeft ons laten weten dat er geen
crashen meer zijn.

Raadslid Thierry Deblander merkt nog op dat het blijkbaar niet mogelijk is vanuit het menu
terug te gaan naar het hoofdmenu, men zou eerst via een submenu moeten gaan.
De burgemeester bevestigt dat dit correct is. Eigenlijk moet je het programma afsluiten.

VRAAG 4 : GEBRUIK RAADZAAL GEMEENTEHUIS :
Volgens de website van de feitelijke vereniging (H)echt Herne vergadert zij sedert september
2013 twee keer per maand, en dit telkens in de raadzaal van het gemeentehuis te HERNE.
De Burgemeester blijkt lid te zijn van deze vereniging die –naar eigen zeggen- uitdrukkelijke
geen politieke kleur draagt, maar tracht “het blikveld van het gemeentebeleid mee open te
trekken”.
Uit de foto’s op de website blijkt dat deze feitelijke vereniging (die, minstens theoretisch,
volkomen los staat van de gemeentelijke organisatie) inderdaad de raadzaal gebruikt.
Op welke basis (principiële beslissing van CBS en/of GR - aanvraagprocedure – te betalen
vergoeding – prioriteitenregeling bij de boeking – selectiecriteria - …) wordt de raadzaal ter
beschikking gesteld van feitelijke verenigingen? De raadzaal staat immers niet vermeld in het
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retributiereglement voor het gebruik van gemeentelijke zalen 2014 (goedgekeurd in de
vergadering GR van 30/12/2013).
Wie beoordeelde de aanvraag, gaf de toestemming tot dit gebruik, en verschaft de facto
toegang tot de raadzaal?
Hoe meent het CBS deze (kosteloze?) ter beschikking stelling van de raadzaal aan een
dergelijke vereniging, waarvan de burgemeester lid is, te kunnen rijmen met ondermeer de
artikels 5 en 6 van de gedragscode voor mandatarissen?
Artikel 5
Bij hun optreden in en buiten het gemeentebestuur en in hun contacten met individuen,
groepen, instellingen en bedrijven geven de gemeenteraadsleden voorrang aan het
algemeen belang boven particuliere belangen en zij vermijden elke vorm van
belangenvermenging.
Artikel 6
Elke vorm van rechtstreekse dienstverlening, informatiebemiddeling of doorverwijzing
gebeurt zonder enige materiële of geldelijke tegenprestatie van welke aard ook en mag
geen vorm van cliëntenwerving inhouden.
Antwoord:
De burgemeester zegt: ‘Ik ga hierop niet veel reageren. Vooraleer jullie die vraag hebben
gesteld werd aan VVSG gevraagd onder welke vorm deze denktank best kan gestructureerd
worden binnen of buiten de gemeentelijke werking. In Vlaanderen zijn er al veel soortgelijke
groepen opgesteld die meewerken aan het beleid met positieve ervaringen. Hier lijkt het erop
dat Hecht Herne in opbouw is naar vzw-structuur.
Ondertussen blijkt ook dat er is geen enkel reglement is dat de burgemeester tegenhoudt om
te dialogeren met burgers over kwesties van algemeen belang’.
Is dit een advies van VVSG (vraag van raadslid Deblander).
Antwoord
Neen, het is een antwoord op de vraag onder welke vorm de groep kan functioneren. Zij
stellen voor om dit in de vorm van een adviesraad te doen, een tijdelijke vereniging of een
vzw. Men is daar mee bezig.
Maar voor de rest als je meent dat dit in strijd is met artikel 5 en 6 dan zou dit betekenen als
er hier een burger komt met een goed voorstel voor een beter beleid dat ik zal ik hem
moeten zeggen, kom we gaan naar buiten van hier op het gemeentehuis want kan ik u niet
ontvangen.
Als je meent dat dit niet correct is dan moet je klacht indienen bij de gouverneur.
Bestaat er een reglement voor deze zaal, kunnen wij ook deze zaal huren (vraag van
raadslid Deblander).
Antwoord
Neen, hier bestaat er geen reglement om deze zaal te reserveren.
Ik snap niet goed dat iedereen die meewerkt aan een beter bestuur je die moet gaan
weerhouden om ze te ontvangen op het gemeentehuis.
Het is gestart vanuit iets waar mensen willen meewerken vanuit de BBC wettelijk opgelegd.
Mensen die niet-politiek geëngageerd zijn moeten worden betrokken in het beleid, we
hebben dat ook gedaan en dat is gegroeid tot iets waar meer inzit. Daarom ook dat die
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mensen zeggen, we gaan eens bekijken hoe dat we hieraan een vaste structuur kunnen
geven die binnen het wettelijke valt.
Dit is niet echt een antwoord op onze twee vragen aldus raadslid Deblander.
De burgemeester besluit dat hij hierop niet verder wenst in te gaan.

VRAAG 5 : NOTULEN CBS :
De goedgekeurde notulen van het CBS moeten de gemeenteraadsleden op grond van artikel
51, vijfde lid van het gemeentedecreet worden bezorgd :
(…) De notulen worden goedgekeurd op de eerstvolgende gewone vergadering van
het college van burgemeester en schepenen. De notulen worden uiterlijk op dezelfde
dag als de vergadering van het college van burgemeester en schepenen volgend op de
vergadering van het college van burgemeester en schepenen waarop de notulen
werden goedgekeurd verstuurd aan de gemeenteraadsleden op de wijze die bepaald is
in het huishoudelijk reglement. Dit huishoudelijk reglement bepaalt in elk geval dat,
indien een gemeenteraadslid hierom verzoekt, de notulen elektronisch ter beschikking
worden gesteld.

Het huishoudelijk reglement bepaalt :
Art. 11. - § 1. - De raadsleden hebben het recht van inzage in alle dossiers, stukken en
akten die het bestuur van de gemeente en de autonome gemeentebedrijven betreffen.
(art.30§1, §3 en §5 Gemeentedecreet)
§2. - De notulen van het college van burgemeester en schepenen worden, uiterlijk op
dezelfde dag als de vergadering van het college volgend op deze waarop de notulen
werden goedgekeurd, verstuurd aan de gemeenteraadsleden. Dit gebeurt elektronisch.
(art.51 Gemeentedecreet)

De laatste notulen CBS werden het gemeenteraadslid van de oppositie behoudens
vergissing overgemaakt op 20 maart 2014 waarbij het de notulen CBS betrof van 12, 19 en
26 februari, alsmede deze van 4 maart 2014…
Conform de bepaling van het huishoudelijk reglement kunnen er in beginsel slechts veertien
dagen verlopen tussen de vergadering van het CBS en de mededeling van de notulen.
Kan het CBS toelichten waarom de notulen stelselmatig en in strijd met artikel 51 vijfde lid
van het Gemeentedecreet en artikel 11§2 van het Huishoudelijk Reglement met grote
vertraging worden overgemaakt aan het gemeenteraadslid van de oppositie?
Hoe denkt het CBS aan deze onwettelijke situatie te verhelpen?
Antwoord:
Je weet dat we heel wat inspanningen hebben geleverd om de achterstand in te halen. Dat
de laatste notulen die werden voergemaakt deze van 4 maart 2014 zijn klopt niet.
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1. De notulen van het cbs van 12, 19, 26 februari en 4 maart 2014 werden goedgekeurd
door het cbs op 12 maart en werden per mail door de gemeentesecretaris
overgemaakt aan de gemeenteraadsleden op 20 maart 2014 om 9u48
2. De notulen van het cbs van 12 maart werden goedgekeurd door het cbs op 26 maart
2014 en werden per mail door de gemeentesecretaris overgemaakt aan de
gemeenteraadsleden op 27 maart 2014 om 14u36
3. De notulen van het cbs van 19 en 26 maart en 2 april werden goedgekeurd door het
cbs op 9 april 2014 en werden per mail door de gemeentesecretaris overgemaakt
aan de gemeenteraadsleden op 10 april 2014 om 10u09
4. De notulen van het cbs van 9 april werden goedgekeurd door het cbs op 23 april
2014 en werden per mail door de gemeentesecretaris overgemaakt aan de
gemeenteraadsleden op 24 april 2014 om 10u20
5. De notulen van het cbs van 23 en 30 april en 7 mei werden goedgekeurd door het
cbs op 14 mei 2014 en werden per mail door de gemeentesecretaris overgemaakt
aan de gemeenteraadsleden op 15 mei 2014 om 12u18
6. De notulen van het cbs van 14 mei werden goedgekeurd door het cbs op 21 mei
2014 en werden per mail door de gemeentesecretaris overgemaakt aan de
gemeenteraadsleden op 23 mei 2014 om 11u18.
VRAAG 2 : FINANCIËN / PATRIMONIUM : Vredegerecht :
Uit de notulen van het CBS van 12 februari 2014 blijkt dat de FOD Justitie aangaf dat er
dient verholpen aan vastgestelde gebreken voor wat betreft het door de gemeente als
Vredegerecht ter beschikking gestelde gebouw.
De Regie der gebouwen zal de verantwoordelijkheid voor de huisvesting van de 26
nog door Vlaamse gemeenten ter beschikking gestelde Vredegerechten (op in het
totaal 142 gebouwen in Vlaanderen) stapsgewijs overnemen volgens een
meerjarenplanning die is gestart in 2014. (zie ondermeer de schriftelijke vraag nr.59766 van 8 augustus 2013 aan de staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en
Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Financiën, belast met
Ambtenarenzaken)
1.
Welke is de huidige regeling voor wat het gebouw van het Vredegerecht te
HERNE betreft? Wordt er huur en/of een tussenkomst in de kosten betaald door de
Regie der gebouwen of de FOD Justitie?
2.
Welke is de planning van de Regie der gebouwen voor wat HERNE betreft?
Blijft het Vredegerecht behouden in het huidige gebouw?
3.
Aan welke “inbreuken” dient verholpen te worden voor wat betreft het
Vredegerecht van HERNE? Vallen inbreuken vastgesteld door de FOD
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg ten laste van onze gemeente? Welke
prijskaartje hangt er aan het verhelpen van de inbreuken?
4.
Vallen de bloot te stellen kosten nog te verantwoorden gelet op de geplande
“overname” door de regie der gebouwen? (Opmerking : Behoudens vergissing zal het
Vredegerecht van SINT-PIETERS-LEEUW (zelfde kanton en zelfde Vrederechter)
verhuizen naar de pastorij van ZUUN. De gemeente zou de werken aan het gebouw
financieren, en de Regie of de FOD Justitie zou vervolgens huur betalen).
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5.
Heeft het CBS al niet minstens onderzocht of er geen discriminatoire situatie
kan worden aangeklaagd (waarom moet HERNE nog een gebouw voor het
Vredegerecht financieren en andere Vlaamse gemeenten niet) opdat deze kosten niet
langer ten laste van de gemeente zouden vallen?
Antwoord op vraag vredegerecht
Naar aanleiding van de gewijzigde wetgeving hebben wij de vraag gesteld om voor de
gegunde opdracht voor de vervanging van de verwarmingsketel het aandeel voor het
vredegerecht te dragen door de bevoegde overheid..
Wat betreft de planning denk ik dat jullie de vraag niet meer aan de gemeente moeten stellen
maar aan de regie der gebouwen.
In antwoord op onze vraag aan de bevoegde minister kregen wij ook nog een antwoord op
de vraag wat betreft de toekomst. “Onze diensten zijn momenteel bezig met van elk
vredegerecht een technische fiche op te maken om tot een definitieve beoordeling te komen.
Voor Herne is dit nog lopende. Al heb ik wel begrepen dat het gebouw niet in zeer goede
staat is en er wel wat werken nodig zijn”.
De inbreuken vastgesteld door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg zijn:
 De uitgangen en nooduitgangen zijn niet aangeduid met de vereiste
pictogrammen.
 In de stookplaats moet een automatisch sluitende deur van het type Rf1/2 h te
worden geïnstalleerd
 In de inkomhall en de ruimte voor de kelderdeur moet elektrische draden beter
afgeschermd worden: ze moeten hetzij bijkomend geïsoleerd, hetzij in een
kabelgoot gelegd worden.
 De asbestinventaris en het periodiek keuringsverslag moeten voorgelegd
worden. Deze zijn intussen opgevraagd.
 Er is vochtinfiltratie door een kapotte dakgoot:
Voor verdere gebreken wachten wij op de evaluatie door de regie der gebouwen.
Wat betreft uw vraag ivm de discriminatoire situatie, dit is inderdaad zo. Daarom worden er
voorlopig naast de verwarming geen andere werken uitgevoerd.
Doordat artikel 255,8° van de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni1988 recent werd
opgeheven ontstaat er immers een nieuwe situatie.
Mondelinge vraag vanwege raadslid Thierry Deblander ivm de activiteit in die
georganiseerd wordt in Fondatel
- is er een schriftelijk akkoord dat de site mag gebruikt worden?
- zijn de activiteiten die er doorgaan, verzekerd. Als men dat risico moet inschatten dan zie je
dat bepaalde delen op de site niet veilig zijn.
Antwoord.
We zijn gaan kijken met de voorzitter van de cultuurraad. De bedoeling is om de ruimte
duidelijk af te bakenen. Er wordt nog advies gevraagd aan de brandweer en de activiteit
wordt uiteraard verzekerd.
Bijkomende vraag van raadslid Thierry Deblander: “hoe wordt de verzekeringsmaatschappij
aangesproken. Gebeurt dit via mail en zo ja is er dan een risico van verkeerde inschatting?
Raadslid Snoeks antwoordt dat aan de verzekeringsmaatschappij wel bijkomende
inlichtingen worden bezorgd om het risico juist in te schatten.
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Mondelinge vraag vanwege raadslid Eric Eeckhoudt
Op 16 en 23 mei 2014 vond er in het OCMW een sessie plaats ivm het invullen van de
belastingsaangifte. Mag ik vragen of dit een succes kende en of er niet meer dagen moeten
voorzien worden.
De voorzitter van het OCMW deelt mee dat er de eerste dag 43 personen waren en de
tweede dat 31. De eerste dag zullen wellicht niet alle 43 personen aan bod zijn gekomen.
Meer dagen kunnen we niet krijgen want men gaat ook naar andere gemeenten.

Ann Naert
gemeentesecretaris

Kris Poelaert
waarnemend voorzitter van de gemeenteraad
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