Gemeenteraad van 28 januari 2015

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE 1540 HERNE

Vergadering van 28 januari 2015

Aanwezig: Kris Degroote, voorzitter van de gemeenteraad
Kris Poelaert, burgemeester, Lieven Vandenneucker, Carina Ricour, Marie-Louise Devriese,
Lieven Snoeks, Patrick De Vos, schepenen;
Thierry Deblander, Hilde Thiebaut, Lieven Van Den Broeck, Sandra Dero, Jordi Cornet,
Annelies Desmet, Michaël Schoukens, Paulette Debock, Eric Eeckhoudt, Vanessa Van
Hende, gemeenteraadsleden.
Leen De Luyck, gemeentesecretaris a.i., ter vervanging van Ann Naert

GOEDKEURING NOTULEN VORIGE VERGADERING
Patrick Devos onthoudt zich, gezien zijn afwezigheid op de vorige zitting
De notulen van de vorige vergadering worden eenparig goedgekeurd, mits de onthouding
van Patrick De Vos.

CULTUUR
1. Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei – Aanpassing statuten - Goedkeuring
De Raad,
Aanleiding en doel
Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei heeft zijn statuten aangepast. De aanpassingen zijn
een actualisering van de bestaande statuten van de projectvereniging en werden
doorgevoerd met het oog op de verlenging van de werking van de projectvereniging voor de
periode 2015 – 2020. Deze werden goedgekeurd op de raad van bestuur van de
projectvereniging dd. 14 november 2014.
Bevoegdheid
Art. 42 van het gemeentedecreet
Juridische gronden
Artikel 170 § 4 van de Grondwet
Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
Schrijven van Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei dd. 17 november 2014
Externe adviezen
Advies cultuurraad dd 8 januari 2015
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de aanpassing van de statuten goed te keuren.
Financieel advies en visum
Niet van toepassing
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BESLUIT : met 16 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen
Artikel 1 : De aanpassing aan de statuten van de projectvereniging “Cultuurregio
Pajottenland & Zennevallei goed te keuren, volgens de tekst gevoegd bij dit besluit.
Artikel 2 : Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet

GRONDGEBIEDZAKEN
2. Shared Services - Onderhoudswerken aan beton- en bitumineuze
verhardingen dienstjaar 2015 – goedkeuring van de lastvoorwaarden van het
bijzonder bestek van 5 jan 2015 en de raming – open aanbesteding.
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Bij besluit van de gemeenteraad van 24 september 2014 werd een “in-house” opdracht
verleend aan Haviland Intercommunale igsv betreffende de infrastructuurwerken aan de
Boulevardstraat, Eysbroeckstraat, Rooststraat en Zullikstraat te 1540 Herne en werd beslist
de voorwaarden voorzien in de overeenkomst “Studie, ontwerp, werfopvolging en
veiligheidscoördinatie” tussen de gemeente Herne en Haviland Intercommunale igsv goed te
keuren.
In kader van de opdracht Shared services “Onderhoudswerken aan beton- en bitumineuze
verhardingen dienstjaar 2015 – werd op 5 jan 2015 een bestek met kenmerk
11500/OWH.168/124002 opgesteld door de dienst gemeentelijke bouwwerken en
infrastructuur van Haviland intercommunale IGSV
De uitgave voor deze opdracht wordt in zijn totaliteit geraamd op € 1.272.380,35 excl btw of
1.539.580,22 incl btw
De uitgave voor de deelopdracht voor de gemeente Herne bedraagt € 551.115,55 excl btw of
670.479,82 incl btw
Er wordt voorgesteld om de opdracht te gunnen bij wijze van de open aanbesteding;
Haviland Intercommunale igsv treedt op als opdrachtencentrale voor de gemeenten Bever,
Herne, Hoeilaert en Linkebeek bij de gunning van de opdracht;
Bevoegdheid
Artikel 43 van het gemeentedecreet
Juridische gronden
Gelet op de bepalingen vervat in de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke
motiveringsplicht van bestuurshandelingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur,
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Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald de
artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht artikel 42 in het bijzonder;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten
voor werken, leveringen en diensten en latere wijzigingen meer bepaald artikel 24 en de
artikels 2,4° en 15 die de aanbestedende overheden vrijstelt van de verplichting om zelf een
gunningsprocedure te organiseren wanneer ze een beroep don op een aankoop- of
opdrachtencentrale;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 betreffende de plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren en de latere wijzigingen;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken
en de latere wijzigingen, meer bepaald artikel 5,§2;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 24 september 2014 houdende het verlenen
een “in-house” opdracht aan Haviland Intercommunale igsv betreffende de
infrastructuurwerken aan de Boulevardstraat, Eysbroeckstraat, Rooststraat, Zullikstraat en
Heydestraat te 1540 Herne en houdende de goedkeuring van de voorwaarden voorzien in de
overeenkomst “Studie, ontwerp, werfopvolging en veiligheidscoördinatie” tussen de
gemeente Herne en Haviland Intercommunale igsv goed te keuren.
Externe adviezen
/
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om het bijzondere bestek van 5 januari 2015 met
kenmerk 11500/OWH.168/124002 opgesteld door de dienst gemeentelijke bouwwerken en
infrastructuur van Haviland intercommunale IGSV voor de opdracht Shared Dervices
Onderhoudswerken aan beton- en bitumineuze verhardingen dienstjaar 2015 goed te keuren
Financieel advies en visum
De budgetten voor deze opdracht zijn voorzien in het budget 2015 – uitvoering
beleidsdoelstelling 1, actieplan 253, actie 310 heraanleg van straten.

BESLUIT: met 16 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen
Artikel 1 Het bijzondere bestek van 5 januari 2015 met kenmerk 11500/OWH.168/124002
voor de opdracht Shared Dervices “Onderhoudswerken aan beton- en bitumineuze
verhardingen - dienstjaar 2015” opgesteld door de dienst gemeentelijke bouwwerken en
infrastructuur van Haviland intercommunale IGSV goed te keuren.
Artikel 2 De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzondere bestek van
5 januari 2015 met kenmerk 11500/OWH.168/124002 en zoals opgenomen in de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en
diensten.
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Artikel 3 De raming voor de totale opdracht bedraagt € 1.272.380,35 excl btw of
1.539.580,22 incl btw
De uitgave voor de deelopdracht voor de gemeente Herne bedraagt € 551.115,55 excl btw of
670.479,82 incl btw
Artikel 4 Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding;
Artikel 5 In toepassing van artikel 2, 4° van de wet van 15 juni 2006 betreffende
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten zal
Haviland Intercommunale igsv optreden als opdrachtencentrale in die zin dat ze
overheidsopdrachten of raamovereenkomsten met betrekking tot werken, leveringen of
diensten plaatst die bestemd zijn voor aanbestedende overheden, overheidsbedrijven of
aanbestedende entiteiten, meer bepaald de gemeenten Bever, Herne, Hoeilaert en
Linkebeek
Artikel 6 Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.
Artikel 7 Dit besluit wordt meegedeeld aan HAVILAND INTERCOMMUNALE Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor de Ruimtelijke Ordening en de Economische
Expansie

3. Subsidiereglement voor het inzaaien van groenbemesters - wijziging
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Op 22 juni 2011 keurde de gemeenteraad het subsidiereglement goed voor het inzaaien van
groenbemesters. Bij besluit van de gemeenteraad van 28 maart 2012 werden de bedragen
van de subsidies aangepast en bij besluit van de gemeenteraad van 26 september 2012
werd het toepassingsgebied gewijzigd.
Een aantal landbouwers vragen nu om artikel 3 van het subsidiereglement te schrappen :
zijnde :“ De uiterste inzaaidatum is 30 november. De groenbemester moet minstens tot 15
februari behouden blijven. Op schriftelijk en gemotiveerd verzoek kunnen individuele
afwijkingen toegestaan worden door de College van Burgemeester en Schepenen.”
De vraag tot wijziging wordt gemotiveerd als volgt:
- Indien de weersomstandigheden in het voorjaar goed zijn is 15februari niet
haalbaar.
- Bij kleigronden is het beter om in het najaar te ploegen zodat de grond kan
uitvriezen: Door de bodembewerking kan de vorst diep in de grond doordringen
waardoor een fijne structuur ontstaat met en betere ontwatering.
Bevoegdheid
Artikel 43 §2, 2° van het gemeentedecreet.
Juridische gronden
- Gemeenteraadsbeslissing van 22 juni 2011
- Gemeenteraadsbeslissing van 28 maart 2012
- Gemeenteraadsbeslissing van 26 september 2012
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Externe adviezen
Niet van toepassing
Advies en motivering
De herziening kadert in het BBC-beleidsplan meer bepaald de beleidsdoelstelling: “het
groene karakter van de plattelandsgemeente bewaren” - actieplan 256: “een groene en
landbouwvriendelijke gemeente creëren” - , actie 322 “evalueren van landbouwsubsidies”. …
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om artikel 3 van de gemeenteraadsbeslissing van
22 juni 2011 te schrappen.
Financieel advies en visum
Niet van toepassing

Besluit : met 16 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen
Artikel 1. Artikel 3 van het subsidiereglement inzaaien van groenbemesters goedgekeurd bij
besluit van de gemeenteraad van 22 juni 20011 en gewijzigd bij besluit van de
gemeenteraad van 28 maart 2012 en 26 september 2012 wordt geschrapt.
Artikel 2 : Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.

4. Gratis grondafstand Manhovestraat, 3de afdeling sectie D 243X
De Gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Volgens de verkavelingsvergunning dd.09/12/2010 op naam van M.Pletincx Geert, Plaats 9b,
1547 Bever, handelend voor M.Genot Jean-Pierre, Rue de Boignée 26, 6224 WanferceeBaulet en Mevr.Dasseler Monique, Manhovestraat 17, 1541 Herne voor het verkavelen van
het perceel, kadastraal gekend, 3e afdeling, sectie D nr.243x, dient er gratis grondafstand
gedaan te worden aan de gemeente Herne.
Bevoegdheid
Artikel 42, 43 van het Gemeentedecreet
Juridische gronden
Art.4.2.20 $ 1 3e lid van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening dd.01/09/2009.
Beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 30 december 2014
Externe adviezen
Niet van toepassing
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de gratis grondafstand conform het opmetingsplan
met referentienummer 23076/1004,opgemaakt door de heer Geert Pletincx, goed te keuren.
Financieel advies en visum
Niet van toepassing
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BESLUIT : met 16 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen
Artikel 1:
De gemeenteraad keurt de gratis grondafstand conform het opmetingsplan met
referentienummer 23076/1004 goed.
Artikel 2: Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING
5. Goedkeuring nieuwe lokale ontwikkelingsstrategie (LOS) 2014-2020
Leadergebied Pajottenland, ingediend door Pajottenland+ en goedkeuring
engagement en ondertekenen engagementsverklaring nieuwe lokale
ontwikkelingsstrategie (LOS) 2014-2020 Leadergebied Pajottenland,
ingediend door Pajottenland+
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
LEADER of ‘Liaisons Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale’ is een netwerk
van ontwikkelingsinitiatieven voor de plattelandseconomie.
Herne werd samen met de gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik, Lennik en Pepingen voor
het eerst erkend als Leader+gebied voor de periode 2000-2006. Voor 2007-2013 kwam er
een nieuwe erkenning waardoor onze regio nieuwe Leadermiddelen bekwam.
In 2015 kunnen nieuwe Leadergebieden starten, en/of bestaande Leadergebieden een
nieuwe beleidstermijn aanvangen. Om in de nieuwe beleidsperiode aan de slag te kunnen,
moet een nieuwe ‘lokale ontwikkelingsstrategie’ (LOS) vastgesteld worden.
In de LOS wordt de streek beschreven, met het reeds gevoerde beleid betreffende de
plattelandsthema’s, met de noden en hoe men deze wenst aan te pakken. Dit wordt vertaald
via meerdere doelstellingen en een reeks acties. Voorts wordt ook aangetoond op welke
wijze het bestuur, in dit geval, de plaatselijke groep (PG), de werking zal laten verlopen.
Bevoegdheid
 Artikel 42 §2 van het gemeentedecreet
Juridische gronden
 Besluit van de gemeenteraad van 7 februari 2008 houdende "Leader+
Ontwikkelingsstrategie Pajottenland + Vlaams Programmadocument voor
Plattelandsontwikkeling PDPO II Goedkeuring."
 Besluit van de gemeenteraad van 22 mei 2013, houdende de aanstelling van raadslid
Annelies Desmet als vertegenwoordiger van de gemeente Herne voor de algemene
vergadering van Pajottenland+
 Besluit van de Vlaamse regering van 24 januari 2014 betreffende de goedkeuring van
het derde Vlaamse programma voor Plattelandsontwikkeling in Vlaanderen 20142020, dat op 24 april 2014 ter goedkeuring ingediend werd bij de Europese
Commissie;
 Besluit van de provincieraad van juli 2014 betreffende de goedkeuring van het
provinciaal plattelandsprogramma;
 Besluit van de algemene vergadering van de plaatselijke groep Pajottenland+ van 10
december 2014, betreffende de goedkeuring van de Lokale Ontwikkelingsstrategie
(=LOS) voor de Leaderperiode 2014-2020;
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Externe adviezen
/
Advies en motivering
Het ontwerp van nieuw LOS werd opgemaakt door Pajottenland +. Hierbij werd gebruik
gemaakt van een van onderuit gestuurde en gedragen aanpak, waarin de plaatselijke
besturen en allerlei organisaties participeerden.
De raad van bestuur van Pajottenland + keurde op 10 december 2014 de Lokale
Ontwikkelingsstrategie (LOS) definitief goed. Aansluitend volgde de goedkeuring tijdens de
jaarlijkse algemene vergadering van Pajottenland+. De leden van Pajottenland+, zijnde de
openbare besturen en de middenveldorganisaties, moeten eveneens hun goedkeuring geven
over de LOS en aansluitend de engagementsverklaring onderschrijven. Enkel in de
gemeenten die hun engagement geven kan de Leaderwerking worden uitgerold.
Tegen 10 februari 2015 moet Pajottenland+ alle engagementsverklaringen kunnen
aanleveren bij het provinciaal managementcomité.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld lokale ontwikkelingsstrategie, Leaderperiode 20142020 Leadergebied Pajottenland en de engagementsverklaring nieuwe lokale
ontwikkelingsstrategie (LOS) 2014-2020 Leadergebied Pajottenland te ondertekenen.
Financieel advies en visum
De goedkeuring van het LOS vereist geen financiële bijpassing van de deelgenoten en de
deelgenoten zijn tot geen inbreng verplicht en evenmin gehouden zijn tot het betalen van
bijdragen.

BESLUIT: met 16 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen
Artikel 1 De gemeenteraad keurt de lokale ontwikkelingsstrategie, Leaderperiode 2014-2020
Leadergebied Pajottenland, ingediend door Pajottenland+ vzw, goed met als doel
plattelandsontwikkeling in het Pajottenland.
Artikel 2 : De gemeenteraad keurt de engagementsverklaring nieuwe lokale
ontwikkelingsstrategie (LOS) 2014-2020 Leadergebied Pajottenland, ingediend door
Pajottenland+, goed.
Artikel 3 : De burgemeester en gemeentesecretaris worden gemachtigd om de
engagementsverklaring nieuwe lokale ontwikkelingsstrategie (LOS) 2014-2020 Leadergebied
Pajottenland, ingediend door Pajottenland+, te ondertekenen.
Artikel 4 : Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.
Artikel 5 : Dit besluit wordt meegedeeld aan Pajottenland + Provinciaal Proefcentrum voor
Kleinfruit "Pamel", Molenstraat 26, 1760 Roosdaal
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POLITIE EN VEILIGHEID
6. Gemeentelijk aanvullend reglement betreffende de aanpassing van de
snelheidsbeperking in de Breemstraat – Goedkeuring
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 decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
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 van 3 april 2009;
Overwegende dat de verlenging van de zone 50 in de Breemstraat, komende van de
Stationsstraat tot aan Hellingen, een eenvormig beleid ten goede komt;
Overwegende dat er in de Breemstraat, komende van de Geraardsbergsesteenweg ter
hoogte van Hellingen, reeds een snelheidsbeperking van 50 km/uur van toepassing is;
Overwegende dat de Breemstraat een drukke weg is met veel doorgaand verkeer in beide
richtingen;
Overwegende dat de Breemstraat een gewestweg betreft;
Gelet op het gunstig advies van PZ Pajottenland dd 07/01/2015;

BESLUIT : met 16 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen
Artikel 1:
De gemeenteraad gaat akkoord met het voorstel tot uitbreiding van de zonale
snelheidsbeperking van 50 km/uur in de Breemstraat, komende van de Stationsstraat tot
aan Hellingen.
Artikel 2:
Dit aanvullend reglement wordt ter goedkeuring overgemaakt aan de afdeling Beleid
Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement mobiliteit en Openbare Werken, Vlaamse
Overheid, Koning Albert II-laan 20 bus 2, 1000 Brussel.
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e-mail: aanvullendereglementen@mow.vlaanderen.be
Raadslid Deblander Thierry stelt de vraag of de gemeente wel bevoegd is om een
verkeersreglement te stemmen voor de Breemstraat, gezien dit een gewestweg is. Of het
dus geen probleem kan opleveren dat er op gemeentelijk niveau een beslissing genomen
wordt over een gewestweg.
De burgemeester meldt dat er enkel een gemeenteraadsbeslissing dient te worden genomen
en dat deze dient opgestuurd te worden naar de gewestweg.
7. Gemeentelijk aanvullend reglement betreffende de uitbreiding van de zonale
snelheidsbeperking 30 in de Kapellestraat – Goedkeuring
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 decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
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 van 3 april 2009;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 27 juni 2012, waarbij een zonale
snelheidsbeperking werd ingevoerd in bepaalde woonwijken, waaronder de Liezebeekwijk
Overwegende dat de vraag gesteld werd door de bewoners van de Kapellestraat om
snelheidsbeperkende maatregelen te nemen omwille van de verkeersveiligheid en de
leefbaarheid;
Overwegende de veiligheid van de weggebruiker wordt voorgesteld om de zone 30 te laten
beginnen vanaf het begin van de Kapellestraat (kruispunt met de Ninoofsesteenweg),
richting Ekkelenberg, tot aan de 2de weg komende van de Liezebeekwijk (ter hoogte van
Kapellestraat nr.59);
Overwegende dat de organisatie van een begrafenis soms voor zware verkeersoverlast zorgt
en dus tevens een extra motivering is tot het uitbreiden van de zonale snelheidsbeperking;
Overwegende dat er aan de gemeenteloods in de Kapellestraat zware machines in- en
uitrijden;
Overwegende de dagelijkse drukte tijdens de schoolperiodes;
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Gelet het positief advies van PZ Pajottenland dd 06/11/2013;

BESLUIT : met 16 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen
Artikel 1:
Gaat akkoord om de zonale snelheidsbeperking van 30km/u uit te breiden vanaf het begin
van de Kapellestraat (kruispunt met de Ninoofsesteenweg), richting Ekkelenberg, tot aan de
2de weg van de Liezebeekwijk (ter hoogte van Kapellestraat nr.59).
Artikel 2:
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

8. Gemeentelijk aanvullend reglement betreffende het aanbrengen van een
zebrapad aan de Hernekouter en Oude Stationsstraat, ter hoogte van het
kruispunt met de Stationsstraat – Goedkeuring
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 decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
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 van 3 april 2009;
Overwegende dat het aanbevolen is de nodige verkeersmaatregelen te treffen in de
nabijheid van een station, een school, een sporthal en voetbalvelden om de
verkeersveiligheid van de voetgangers te garanderen;
Overwegende dat de Hernekouter en de Oude Stationsstraat gemeentewegen zijn;
Gelet het positief advies van PZ Pajottenland dd 13/01/2013;
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BESLUIT : met 16 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen

Artikel 1:
De gemeenteraad gaat akkoord met het voorstel tot het aanbrengen van een zebrapad aan
de Hernekouter en de Oude Stationsstraat, ter hoogte van de Stationsstraat. (plan in bijlage)
Deze reglementering zal aangeduid worden door het aanbrengen van witte banden
evenwijdig met de as van de rijbaan.
Artikel 2:
Dit aanvullend reglement wordt ter goedkeuring 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

9. Gemeentelijk aanvullend reglement betreffende het aanbrengen van een
zebrapad aan de Kapellestraat, ter hoogte van de Ninoofsesteenweg –
Goedkeuring
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 decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
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 van 3 april 2009;
Overwegende dat het noodzakelijk is de nodige maatregelen te treffen in de nabijheid van
een school, de post en handelszaken om de verkeersveiligheid van de voetgangers te
garanderen;
Overwegende dat de Ninoofsesteenweg een drukke weg is met veel doorgaand verkeer;
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Overwegende dat de Kapellestraat een gemeenteweg is;
Gelet het advies van PZ Pajottenland dd 13/01/2015;
BESLUIT : met 16 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen
Artikel 1:
De gemeenteraad gaat akkoord met het voorstel tot het aanbrengen van een zebrapad aan
de Kapellestraat, ter hoogte van de Ninoofsesteenweg.
Deze reglementering zal aangeduid worden door het aanbrengen van witte banden
evenwijdig met de as van de rijbaan.
Artikel 2:
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

10. Hartveilige gemeente – goedkeuring nieuwe samenwerkingsovereenkomst
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Het Rode Kruis is een campagne gestart om op zoveel mogelijk openbare plaatsen en in
bedrijven een automatische externe defibrillator (AED) te installeren. Omdat vroegtijdige
reanimatie mét AED erg belangrijk is bij slachtoffers met een hartstilstand, ondersteunt en
promoot Rode Kruis-Vlaanderen actief het gebruik van een AED tijdens de reanimatie.
Rode Kruis-Vlaanderen begeleidt daarom gemeenten bij de voorbereiding en sensibilisering
van de bevolking en bij aankoop van de AED(‘s) en organiseert opleidingen voor
personeelsleden, voor de bevolking en voor organisaties die in de gemeente actief zijn.
Gemeenten die aan de opgelegde voorwaarden voldoen krijgen het label ‘hartveilige
gemeente’
Er zijn 2 criteria om een hartveilige gemeente te worden:
1. minstens één automatische externe defibrillator (AED) op het grondgebied hebben
die publiek toegankelijk is.
2. het engagement aangaan om de inwoners te sensibiliseren en samen met de Rode
Kruisafdeling opleidingen in reanimatie en AED-gebruik aan te bieden aan de
bevolking en minstens 10% van de werknemers.
Door de aankoop van een AED-toestel en het voorzien in opleidingen voor personeel en
sportclubs, werd Herne in 2012 een ‘hartveilige gemeente’. Dit label is geldig voor 2 jaar.
Bevoegdheid
Artikel 42 §2 van het gemeentedecreet.
Juridische gronden
Art 2, 42 en 43 van het gemeentedecreet
Externe adviezen
Niet van toepassing
Advies en motivering
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De samenwerkingsovereenkomst voorziet dat de gemeente en het Rode Kruis zich
engageren om, in gezamenlijke organisatie, gedurende 2 jaar op regelmatige basis
opleidingen aan de bevolking aan te bieden.”
De projectmanager ‘Hartveilig’ van Rode Kruis-Vlaanderen begeleidt de gemeente gratis bij
het realiseren van het Hartveilig-project.
Het afsluiten van de overeenkomst kadert in het BBC-beleidsplan meer bepaald de
beleidsdoelstelling: Samen met de burgers werken aan een gezonde levenskwaliteit voorzien
- actieplan 279: Een aanbod voorzien voor verschillende doelgroepen via een preventief
gezondheidsbeleid, actie 474: Divers aanbod voorzien: sport, infoavonden, voeding, gezond
wonen,… in samenwerking met LOGO, gezondheidsoverleg, …
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de samenwerkingsovereenkomst Hartveilige
gemeente goed te keuren.
Financieel advies en visum
Niet van toepassing

Besluit: met 16 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen
Artikel 1 : De samenwerkingsovereenkomst Hartveilige gemeente wordt goedgekeurd
volgens de hierna vermelde tekst.
Artikel 2 : De burgemeester en gemeentesecretaris te machtigen de overeenkomst te
ondertekenen.
Artikel 3 : Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.

Samenwerkingsovereenkomst Hartveilige Gemeente

Tussen:

Rode Kruis-Halle, deel uitmakend van Rode Kruis-Vlaanderen, deel uitmakend van het
Belgische Rode Kruis, instelling van openbaar nut, met rechtspersoonlijkheid krachtens de
Wet van 30 maart 1891 (waarvan de laatst gewijzigde statuten werden gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad van 1 juli 2004), met ondernemingsnummer 0406.729.809, en met
maatschappelijke zetel te 1180 Brussel, Stallestraat 96 en correspondentie-vestigingsadres
te 2800 Mechelen, Motstraat 40 hierbij vertegenwoordigd door Prof. dr. Philippe
Vandekerckhove, Directeur-generaal en door Christiane Kestemont, afdelingsvoorzitter Rode
Kruis-Halle;
hierna genoemd: “Rode Kruis”
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En:
Herne, Centrum 17 te 1540 Herne, hierbij vertegenwoordigd door Kris Poelaert,
burgemeester en Ann Naert, gemeentesecretaris;
hierna genoemd: de “Gemeente”
Overwegende dat
 het Rode Kruis met het project Hartveilig de overlevingskans van slachtoffers met een
hartstilstand structureel tracht te verhogen, alsook de eerstehulpcapaciteiten van de
bevolking wenst te vergroten;
 dit doel wordt nagestreefd door zoveel mogelijk mensen op te leiden in reanimatie
met het gebruik van automatische externe defibrillatoren (AED-toestellen), en door
hen te informeren over het belang van het plaatsen van AED-toestellen in steden en
gemeenten, bedrijven, sportclubs, organisaties en scholen.

Wordt het volgende overeengekomen:
Artikel 1 – Voorwerp
1.1. De Gemeente verbindt er zich toe dat binnen een termijn van 6 maanden na de
ondertekening van deze overeenkomst tenminste 10% van haar personeel de opleiding
‘Reanimeren en defibrilleren’, ‘Bedrijfseerstehulp’ of ‘Eerste hulp’ van het Rode Kruis (hierna
genoemd de “Opleidingen Rode Kruis”) heeft gevolgd.
De Gemeente zal zelf instaan voor de daaruit voortkomende kosten (indien van toepassing).
De Opleidingen Rode Kruis die door het Rode Kruis aan het personeel van de Gemeente
gegeven zijn tot uiterlijk zes maanden voor de inwerkingtreding van deze overeenkomst
worden mee in rekening genomen voor het bepalen van de 10% zoals bepaald in paragraaf
1.
1.2. De Gemeente verbindt zich ertoe om de bevolking van de gemeente zo veel mogelijk te
sensibiliseren en op te leiden in reanimatie en AED-gebruik en daartoe de nodige
Opleidingen Rode Kruis te voorzien voor haar inwoners.
Artikel 2 – Verplichtingen van het Rode Kruis
Het Rode Kruis verbindt zich ertoe de Opleidingen Rode Kruis te geven georganiseerd door
de Gemeente zoals vermeld in artikel 1.1. en artikel 1.2. De voorwaarden en modaliteiten
van de organisatie van deze Opleidingen Rode Kruis worden vastgelegd in een aparte
overeenkomst tussen het Rode Kruis en de Gemeente.
Artikel 3 – Verplichtingen van de Gemeente
3.1. De Gemeente zal met het Rode Kruis een overeenkomst aangaan met betrekking tot de
organisatie van de Opleidingen Rode Kruis zoals vermeld in artikel 1.1. en artikel 1.2.
3.2.De Gemeente dient minstens één publiek toegankelijk AED-toestel op haar grondgebied
te plaatsen.
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3.3. De Gemeente bezorgt het Rode Kruis de nodige gegevens zoals de plaats van de AEDtoestellen in de locatie en de contactpersoon. Deze gegevens worden vermeld op de Rode
Kruiswebsite van Hartveilig.

Artikel 4 – Gebruik van het merk “Hartveilig”
4.1. Rode Kruis kent aan de Gemeente voor de duur van deze overeenkomst een nietexclusief, kosteloos herroepbaar recht toe op het gebruik van het merk Hartveilig van het
Rode Kruis en dit vanaf het moment dat de Gemeente voldoet aan de voorwaarde van 10%
zoals bepaald in artikel 1.1. en 1.2. en de verplichting zoals gesteld in artikel 3.1.
4.2. Dit merk is en blijft volledig eigendom van het Rode Kruis.
4.3. Van zodra de Gemeente voldoet aan de voorwaarden gesteld in artikel 4.1. brengt deze
het Rode Kruis daarvan schriftelijk op de hoogte. Het Rode Kruis bezorgt vervolgens aan de
Gemeente een formele bevestiging dat de Gemeente voldoet aan de voorwaarden gesteld in
artikel 4.1. en derhalve het merk Hartveilig kan gebruiken voor de resterende duur van deze
overeenkomst.
De Gemeente ontvangt eveneens van het Rode Kruis het merk Hartveilig op een daartoe
bestemd afficheringsbord. Dit bord blijft steeds eigendom van het Rode Kruis. Na
beëindiging van de overeenkomst wordt dit bord onmiddellijk terug bezorgd door de
Gemeente aan het Rode Kruis.
4.4. De Gemeente mag het merk zowel voor interne als externe communicatie gebruiken ter
sensibilisering van zijn medewerkers en derden (bezoekers, bevolking), weliswaar steeds
conform de richtlijnen en doelstelling van het Rode Kruis. In het bijzonder mag dit merk door
de Gemeente niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden.
4.5. In bijlage 1 wordt een afbeelding van het merk Hartveilig gevoegd.
4.6. In afwijking van artikel 4.1. mag de Gemeente het merk Hartveilig gebruiken voor de
aankondigingen van Opleidingen met bijhorende data vanaf datum van ondertekening van
onderhavige overeenkomst.

Artikel 5 - Duur
Deze overeenkomst heeft een duur van 2 jaar met ingang vanaf ondertekening van de
overeenkomst, zonder mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging.
Deze overeenkomst kan door elk van de partijen bij aangetekende brief opgezegd worden
mits naleving van een opzegtermijn van 3 maanden.
Artikel 6 – Varia
6.1. Wijzigingen
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Wijzigingen of aanvullingen van onderhavige overeenkomst kunnen enkel ingeval van
akkoord tussen de partijen worden aangebracht en moeten steeds schriftelijk gebeuren in
een addendum bij deze overeenkomst.
6.2. Overmacht
Partijen zijn niet aansprakelijk voor vertraging of verzuim bij de uitvoering van deze
overeenkomst veroorzaakt door redenen die zij redelijkerwijs niet konden beheersen.

6.3. Voorafgaande overeenkomsten
De huidige overeenkomst vervangt alle voorgaande overeenkomsten, zowel schriftelijk als
mondeling, tussen de partijen gesloten met hetzelfde voorwerp.
6.4. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbanken
Onderhavige overeenkomst is onderworpen aan en wordt geïnterpreteerd conform de
bepalingen van het Belgische recht.
Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst vallen onder de rechtsmacht van de
Belgische rechtbanken, waarvan de rechtbanken van Mechelen exclusief bevoegd zijn.
Gedaan te Mechelen, op …………………………………, in drie exemplaren, waarbij elke
partij verklaart zijn ondertekend exemplaar te hebben ontvangen.

Voor Rode Kruis-Vlaanderen

Voor de Gemeente Herne

Prof. dr. Philippe Vandekerckhove
Directeur-generaal

Kris Poelaert
Burgemeester

Christiane Kestemont
Afdelingsvoorzitter Rode Kruis-Halle

Ann Naert
Gemeentesecretaris

AGB
11. AGB – aanduiding vertegenwoordiger gemeenteraadsleden in raad van
bestuur van het autonoom gemeentebedrijf Herne.
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
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In vergadering van 30 december 2014 nam de gemeenteraad akte van het ontslag van de
Johan Vonckers als lid van de Raad van Bestuur van het autonoom gemeentebedrijf Herne.
Bevoegdheid
 Artikel 8 van de statuten van het autonoom gemeentebedrijf Herne
 Artikel 236 van het gemeentedecreet
Juridische gronden
 Besluit van de gemeenteraad van 10 september 2008 houdende de goedkeuring van
de oprichting en de vaststelling van de statuten van het autonoom gemeentebedrijf
Herne
 Besluit van de gemeenteraad van 30 december 2014 houdende de goedkeuring van
de gewijzigde statuten van het autonoom gemeentebedrijf Herne
 Besluit van de gemeenteraad van 30 december 2014 houdende akte name van het
ontslag van de heer Johan Vonckers;
 Artikel 6 ev van de statuten van het autonoom gemeentebedrijf Herne

Externe adviezen
/
Advies en motivering
Open-Vld draagt de heer Andre Tiels voor als nieuw lid van de Raad van Bestuur van het
autonoom gemeentebedrijf Herne ter vervanging van de heer Johan Vonckers.
Gaat bij geheime stemming over tot de verkiezing van de leden van de Raad van bestuur
van het AGB
Stelt vast dat het resultaat van de stemming als volgt kan worden vastgesteld :
De heer Andere Tiels bekomt 16 stemmen vóór, 0 stemmen tegen en er zijn 0 onthoudingen

BESLUIT: 16 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen
Artikel 1: De gemeenteraad wijst de heer Andre Tiels, wonende te Herne, Schereweide 4
aan als vertegenwoordiger van Open-Vld in de Raad van Bestuur van het autonoom
gemeentebedrijf Herne:
Artikel 2 : Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.
Artikel 3 : Dit besluit wordt meegedeeld aan het AGB en aan de toezichthoudende overheid.

SCHRIFTELIJKE EN MONDELINGE VRAGEN
Vraag 1 : FINANCIËN : ondersteuning plattelandsprojecten
Verspreid over de jaren 2014 en 2015 voorziet de minister van Omgeving, Natuur en
Landbouw in ongeveer zestien miljoen euro om gemeenten op het platteland te
ondersteunen bij de uitvoering van projecten die plattelandsdoelstellingen realiseren.
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Concreet gaat het onder andere over het vrijwaren van open ruimte, aandacht hebben voor
natuurgebieden en kwetsbare groepen op het platteland of over functionele wegen.
Vijf gemeenten uit het Pajottenland, waaronder HERNE, krijgen van de Vlaamse overheid
774.000 EUR voor plattelandsprojecten.
Hoeveel bedragen de aan Herne toegekende
plattelandsproject zullen deze worden aangewend?

subsidies.

Voor

welk

concreet

Welke nieuwe projectaanvraag zal er ingediend worden voor 2015?
Lieven Vandenneucker meldt dat Herne €138.000 ontvangt van het Plattelandsfonds. Dat
bedrag gaat volledig naar wegeniswerken. De projecten die reeds uitgevoerd worden zijn de
Zullikstraat (€75.000), de Heydestraat (€30.000) en de Eysbroekstraat (€35.000).
In de toekomst zal er waarschijnlijk opgelegd worden dat er een bepaald percentage van het
ontvangen bedrag naar milieu of landbouw gaat, maar dat ligt nog niet vast.
Welke projecten voor 2015 ingediend zullen worden, ligt nog niet vast.
Vraag 2 : OPENBARE WERKEN : Herinrichting verkeerssituatie Centrum
Op de gemeenteraad van 26 november 2014 stelde de Open VLD-fractie de vraag naar de
vooruitgang voor wat betreft de adviezen die gevraagd zouden worden voor de herinrichting
van de verkeerssituatie in het Centrum.
Op de gemeenteraad van 30 december 2013 werd het voorstel van Open VLD Herne om iets
te doen aan het voetpadenprobleem in Herne Centrum door –in eerste instantie- te voorzien
in een proefopstelling van enkele maanden aan het voetpad aan de noordkant, tussen de
Kerkstraat en het rusthuis, goedgekeurd.
De 15 onthoudingen van de CD&V-fractie werd als volgt gemotiveerd : “De onthoudingen
van de CD&V fractie wordt gemotiveerd door het feit dat er eerst een nieuw advies moet
aangevraagd worden aan de Lokale Politie en De Lijn”.
Op de gemeenteraad van november 2014 werd er niet geantwoord op twee deelvragen, te
weten :
1° Werd er inmiddels, vrijwel een jaar later, een advies gevraagd aan De Lijn?
2° Heeft het College ook een studiebureau aangesteld vooraleer zij een proefopstelling
plaatste in de Markstraat te SINT-PIETERS-KAPELLE en eerder in de Lindestraat te
HERNE? Zo neen, hoe verklaart het College haar tweeslachtig optreden?
Kris Poelaert meldt dat hij niet meer op die vragen is ingegaan omdat hij dacht dat dit niet
meer opportuun was. Het bestuur is wel willen tegemoetkomen aan de vraag van de VLD
omdat ze het een nobel voorstel vond en zelf ook een oplossing wil vinden. Maar achteraf
werd door verschillende actoren bevestigd, waaronder ook de Lokale Politie, dat het geen
goed voorstel is om daar een opstelling te plaatsen. Deze aanpassing zou zorgen voor nog
meer chaos en zou dus geen volwaardig initiatief zijn. Ondertussen is er in het budget 2015
een bedrag voorzien om een studie hieromtrent te laten opmaken. Een van de kavels heeft
inmiddels een bouwvergunning verkregen en het voetpad belemmert dat die mensen hun
oprit kunnen betreden.
Dit is geen tweeslachtig optreden omdat de opstelling in de Markstraat niet zorgt voor chaos
en remt wel degelijk de snelheid af. Thierry Deblander meldt dat bij mist de opstelling in de
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Markstraat gevaarlijk is, gezien ze nauwelijks zichtbaar is. De burgemeester meldt dat er
lichten aan de opstelling zijn. Er is hieromtrent ook signalisatie geplaatst, die zal bekrachtigd
worden in een volgende zitting.
Thierry Deblander meldt dat de verhoogde pontons op de Van Cauwenberghelaan niet altijd
zichtbaar zijn. Hij vraagt om na te gaan of dit veiliger kan gemaakt worden. De burgemeester
antwoordt dat deze verhogingen een remfactor zijn. Eventueel kan het gebruik van LEDverlichting onderzocht worden. Dit zal bekeken worden door onze diensten. Tijdens de
werfvergaderingen werd eveneens deze opmerking gemaakt om hier te zoeken naar een
degelijke oplossing, zijnde een betere signalisatie.
Vraag 3 : Op vraag van een aantal inwoners van de Groeneboom – bord verbod motorfietsen
Groeneboom en de Fr. Minaertstraat
De burgemeester heeft recent gevraagd bij de diensten wanneer deze borden zullen
geleverd worden. In een mail aan de burgemeester van 20 januari ll. staat dat deze
eerstdaags zullen die geleverd worden

GESLOTEN ZITTING
12. Aanwerving financieel beheerder: benoeming op proef.
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Bij besluit van de gemeenteraad van 22 oktober 2014 werd beslist om de voltijdse statutaire
functie van financieel beheerder vacant te verklaren en de functiebeschrijving goed te
keuren.
Op 22 oktober 2014 werd de selectiecommissie door college van burgemeester en
schepenen vastgelegd. Bij besluit van het college van burgemeester en schepenen van 19
november 2014 werden de kandidaturen voor de selectieprocedure voor de aanwerving van
een financieel beheerder ontvankelijk verklaard:
Van de 6 ontvankelijke kandidaten namen op 6 december 2014, 2 kandidaten deel aan het
schriftelijk gedeelte. In dit gedeelte slaagde 1 kandidate. Het mondeling gedeelte vond
plaatst op 15 december 2014. De geslaagde kandidate werd uitgenodigd voor het
assessment op 19 december 2014. Deze kandidate werd er gunstig bevonden in het
assessment.
Bevoegdheid
Artikel 83 van het gemeentedecreet
Artikel 2, 11° rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel
Artikel 27 rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel
Juridische gronden
 Het gemeentedecreet;
 Het besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007 houdende de minimale
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het
mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende
enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger
van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
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Besluit van de gemeenteraad van 22 december 2008, gewijzigd bij besluit van 1 juli
2009, 29 september 2010 en 30 april 2014 houdende vaststelling van de
rechtspositieregeling van toepassing op het gemeentepersoneel; .
Besluit van de gemeenteraad van 25 juni 2014 houdende wijziging van de
personeelsformatie;
Besluit van de gemeenteraad van 22 oktober 2014 houdende de vacantverklaring
van de functie van de financieel beheerder en de vastlegging van de
selectieprocedure.
Besluit van de gemeenteraad van 22 oktober 2014 houdende vaststellen van de
functiebeschrijving van de financieel beheerder;
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 22 oktober 2014
houdende de vastlegging van de selectiecommissie voor de selectieproef van
financieel beheerder
Gelet op het eindrapport van de jury.

Externe adviezen
Niet van toepassing
Advies en motivering
Door de oppensioenstelling van de huidige gewestelijk ontvanger is de functie vacant vanaf 1
juni 2015. Artikel 83 van het gemeentedecreet bepaalt dat de gemeenteraad binnen zes
maanden nadat het ambt vacant is geworden de financieel beheerder moet aanstellen. De
gemeenteraad kan een nieuwe financieel beheerder aanstellen vóór de uittredende titularis
zijn ambt beëindigt. De indiensttreding van de nieuwe financieel beheerder kan echter op zijn
vroegst zes maanden vóór de beëindiging van het ambt van de titularis.
De nieuwe financieel beheerder staat de uittredende gewestelijk ontvanger bij in de
vervulling van zijn taken en de uitoefening van zijn bevoegdheden. Bij de beëindiging van het
ambt van de uittredende gewestelijk ontvanger neemt de nieuwe financieel beheerder het
ambt van financieel beheerder op.
Uit het eindrapport van de selectiecommissie blijkt dat één kandidaat slaagde in de
selectieproef voor financieel beheerder met name mevrouw Julie Somers.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om over te gaan tot de benoeming op proef van
een financieel beheerder.
Financieel advies en visum
Gunstig visum verleend op 07/01/2015
Gaat over tot de geheime stemming waaraan xx leden deelnemen,
Stelt vast dat de geheime stemming volgend resultaat oplevert
16 ja-stemmen, 0 neen-stemmen en 0 blanco/ongeldige stemmen.

BESLUIT: met 16 ja-stemmen, 0 neen-steen en 0 onthoudingen
Artikel 1: Mevrouw Julie Somers, geboren te Edingen op 21/09/1983 en wonende Hollestraat
126, 1570 Tollembeek wordt benoemd tot voltijdse financieel beheerder van de gemeente
met een proeftijd van 12 maanden. De proeftijd gaat in op de dag van de indiensttreding.
Artikel 2: Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.
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Namens de gemeenteraad

Leen De Luyck
gemeentesecretaris

Kris Degroote
voorzitter van de gemeenteraad
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