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PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE 1540 HERNE

Vergadering van 21 oktober 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, Lieven Van Den Broeck, Sandra Dero, Jordi Cornet, Annelies Desmet,
Michaël Schoukens, Eric Eeckhoudt, Paulette Debock, Vanessa Van Hende,
gemeenteraadsleden.
Ann Naert, gemeentesecretaris
Verontschuldigd: Hilde Thiebaut,

GOEDKEURING NOTULEN VORIGE VERGADERING
De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

GRONDGEBIEDSZAKEN
1. Overheidsopdracht voor werken via openbare aanbesteding met als voorwerp
‘Wegenis- en rioleringswerken in de Hoogbaan te Herne - Vaststellen van de
wijze van gunnen en de voorwaarden en goedkeuring van het bijzonder bestek
en de raming
De Gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Bij besluit van de gemeenteraad van 23/11/2011 werd een samenwerkingsovereenkomst
tussen Riobra en het gemeentebestuur van Herne goedgekeurd voor de wegenis- en
rioleringswerken in de Hoogbaan’.
Bij besluit van de gemeenteraad van 22/2/2012 werd beslist een van overheidsopdracht
diensten uit te schrijven 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’.
Bevoegdheid
Artikel 43§2, 11° van het gemeentedecreet;
Juridische gronden
- Decreet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen;
- De wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en
diensten van 15 juni 2006.
- De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten.
- Het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 – plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren.
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Het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare
werken.
Besluit van de gemeenteraad van 23/11/2011 houdende goedkeuring van de
samenwerkingsovereenkomst tussen Riobra en het gemeentebestuur van Herne voor
de wegenis- en rioleringswerken in de Hoogbaan’.
Besluit van de gemeenteraad van 22/2/2012 houdende uitschrijven van
overheidsopdracht diensten met als voorwerp ‘Opstellen van het ontwerp met
inbegrip van de opvolging der werken, veiligheidscoördinatie en begeleiding milieuhygiënisch onderzoek voor wegenis- en rioleringswerken aan de Hoogbaan’
Besluit van het college van 19 augustus 2015 - Goedkeuring aangepaste meetstaat
raming werken Hoogbaan

Externe adviezen
/
Advies en motivering.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om in te stemmen met het uitschrijven van een
overheidsopdracht voor werken via een open aanbesteding overeenkomstig de wet van 15
juni 2006 met als voorwerp ‘wegenis- en rioleringswerken in de Hoogbaan te Herne’ en
hiertoe het bijgevoegde bijzonder bestek en de raming ten bedrage van 307.906,80 euro
excl. BTW goed te keuren.
Financieel advies en visum
Totaal der werken: 307.906,80 euro excl btw
- Aandeel RWA: 92.341,90 euro, waarvan na de werken 75% subsidie door gemeente uit
investeringsfonds = 69.256,43 euro
- Aandeel DWA: 103.261,90 euro
- Aandeel Wegenis: 112.303,00 euro waarvan 45.860,37 euro ten laste van Infrax, na de
werken te subsidiëren door de gemeente uit het investeringsfonds en waarvan 66.442,63
euro (op dit bedrag is BTW verschuldigd) ten laste van gemeente, door gemeente terug te
vorderen uit het investeringsfonds.
BESLUIT: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1:
In te stemmen met het uitschrijven van een overheidsopdracht werken met als voorwerp
‘Verbeteringswerken aan de Hoogbaan (Fase 2),
Artikel 2:
Deze opdracht te gunnen via open aanbesteding overeenkomstig de wet van 15 juni 2006.
Artikel 3:
Het bijzonder bestek voor deze opdracht en de raming ter waarde van 307.906,80, excl.
BTW goed te keuren.
Artikel 4:
Machtiging te verlenen aan het College van Burgemeester en Schepenen om de opdracht te
gunnen. .
Artikel 5:
De kredieten voor deze opdracht zullen voorzien worden in de budget 2016.
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Artikel 6:
Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.
INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING
2. Subsidieaanvraag in het kader van het programma voor
plattelandsontwikkeling PDPO III 2014-2020 - Goedkeuring subsidieaanvraag
“Thuis in het Pajottenland”; goedkeuring overeenkomst met hoofdpromotor en
goedkeuring financiële bijdrage
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Op 28 januari 2015 keurde de gemeenteraad de lokale ontwikkelingsstrategie,
Leaderperiode 2014-2020 Leadergebied Pajottenland, ingediend door Pajottenland+ vzw,
goed met als doel plattelandsontwikkeling in het Pajottenland. Tevens werd de
engagementsverklaring nieuwe lokale ontwikkelingsstrategie (LOS) 2014-2020 Leadergebied
Pajottenland, ingediend door Pajottenland+, goedgekeurd.
In uitvoering van deze ontwikkelingsstrategie wil Pajottenland + de leadersubsidies
aanwenden om te werken aan de specifieke noden van het Pajottenland en om tegelijkertijd
de eigenheid van de regio te versterken. Hiertoe werd een subsidieaanvraag in het kader
van het programma voor plattelandsontwikkeling PDPO III 2014-2020 opgesteld.
De gemeentebesturen Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen en Roosdaal
willen immers gezamenlijk een aantal noden aanpakken om eigen inwoners kansen te
bieden. In dit ‘koepelproject’ worden enerzijds accenten gelegd om de eigen inwoners een
aantal faciliteiten te bieden. Anderzijds wordt de plattelandseconomie ondersteunt door het
uitvoeren van een aantal projectonderdelen die bijkomende bezoekers aantrekken en die de
producenten, (vooral) uit de landbouwsector, verkoopkansen bieden. Omdat er nood is aan
verblijfsaccommodatie, wordt een actie opgezet om investeerders aan te trekken zodat meer
logies worden gecreëerd.
De vier grote lijnen van het project zijn:
LOGEREN: nieuwe overnachtingslocaties creëren voor wie de regio met camper of
tent bezoekt, en voorstellen uitwerken om nieuwe verblijfslogies te ontwikkelen;
TOT RUST KOMEN: rustplekjes voor recreanten en eigen inwoners opfrissen om
recreanten en eigen inwoners samen te brengen;
INFORMEREN: digitale infoborden voorzien om nieuws te verspreiden en het
platteland uit te dragen.
LEKKER PAJOTS ETEN: extra kansen voor bestaande boerenmarkten en nieuwe
uitbouwen om de lokale producenten te ondersteunen.
Het project bestaat uit 8 onderdelen allen toegelicht in de bijgevoegde subsidieaanvraag.
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."
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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;
Besluit van de gemeenteraad van 13 mei 2003 houdende de definitieve toetreding
van de gemeente tot de feitelijke vereniging Pajottenland +;
Besluit van de gemeenteraad van 28 januari 2015: 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+
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 2 september 2015
betreffende de goedkeuring van de projectvoorstel met betrekking tot Leaderthema 2
& 3;

Externe adviezen
/
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de subsidieaanvraag “Thuis in het Pajottenland”
in het kader van het programma voor plattelandsontwikkeling PDPO III 2014-2020 goed te
keuren evenals de overeenkomst tussen de hoofdpromoter Pajottenland+ vzw en het
gemeentebestuur Herne voor het project ’Thuis in het Pajottenland’ dat werd opgemaakt
binnen PDPO III, maatregel ‘uitvoering lokale ontwikkelingsstrategieën (LEADER)’ en de
gemeentelijke bijdrage.
Financieel advies en visum
Aan elk van de 7 gemeenten wordt een jaarlijkse financiële bijdrage van €0,50 per inwoner
gevraagd. De totale kostprijs van het intergemeentelijke samenwerkingsproject “Thuis in het
Pajottenland” als volgt wordt geraamd:
100%: €381.500
65% subsidies: €247.975
35% eigen inbreng: €133.525, waarvan:
o
€60.500 door Haviland
o
€3.500 door marktcomités
o
€0,50/inwoner/jaar (51.000 inwoners in totaal).
Voor ons bestuur bedraagt de bijdrage bijgevolg 3.282,50 euro per jaar en dit voor de jaren
2016-2017 en 2018.
BESLUIT: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 De gemeenteraad keurt de subsidieaanvraag “Thuis in het Pajottenland” in het
kader van het programma voor plattelandsontwikkeling PDPO III 2014-2020 goed.
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Artikel 2 : De gemeenteraad keurt de bijgevoegde overeenkomst tussen de hoofdpromoter
Pajottenland+ vzw en het gemeentebestuur Herne voor het project ’Thuis in het Pajottenland’
dat werd opgemaakt binnen PDPO III, maatregel ‘uitvoering lokale ontwikkelingsstrategieën
(LEADER)’ goed evenals de gemeentelijke financiële bijdrage.
Artikel 3 : De voorzitter van de gemeenteraad en de gemeentesecretaris worden gemachtigd
om de bijgevoegde overeenkomst tussen de hoofdpromoter Pajottenland+ vzw en het
gemeentebestuur 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
3. Buitengewone algemene vergadering Infrax West van 23 november 2015goedkeuring agenda en vaststelling mandaat
De gemeenteraad,
Gelet op het feit dat de gemeente Herne aangesloten is bij Infrax West, opdrachthoudende
vereniging (ov);
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, meer
bepaald artikel 44, 3e lid, dat bepaalt: “De benoemingsprocedure met de vaststelling van het
mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering”;
Overwegende dat volgens artikel 44, 3e lid, aldus
- voor elke algemene vergadering de vertegenwoordiger en de plaatsvervanger door de
gemeenteraad moet benoemd worden
- en dat ook zijn mandaat daarbij moet vastgesteld worden;
Gelet op de uitnodiging met de agenda van 30 september 2015 van Infrax West voor de
Buitengewone Algemene Vergadering van 23 november 2015 die luidt als volgt:
1
Te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie in 2016
2
Begroting 2016 (bijlage)
3
Voorlopige resultaten 2015 (bijlage)
4
Toelichting bij samenstelling distributienettarief
5
Vervanging bestuurders met raadgevende stem - mededeling (bijlage)
6
Toetreding gemeente voor Infra-GIS - mededeling (bijlage)
7
Toetreding gemeente voor Infra-X-net - mededeling (bijlage)
Gelet op de bespreking ter zitting van die agenda en bijbehorende stukken;
Gelet op het Gemeentedecreet;
Overwegende dat de gemeente haar volmachtdrager(s) heeft aangeduid voor de volledige
legislatuur;
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1: Voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Infrax West van 23 november
2015 wordt aangeduid :
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- Eeckhoudt Eric, wonende Terlindenstraat 12 te 1540 Herne : effectief gemeentelijk
afgevaardigde
- Thiebaut Hilde, wonende Markstraat 14 te 1541 Sint-Pieters-Kapelle : plaatsvervangend
gemeentelijk vertegenwoordiger.
Artikel 2: De Raad verleent zijn goedkeuring aan de punten vermeld in de bovenvermelde
agenda waarover een beslissing moet genomen worden.
Artikel 3: De in zitting van vandaag aangeduide vertegenwoordigers van de gemeente
worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen, genomen in dit
raadsbesluit en als dusdanig de punten op de agenda van de Buitengewone Algemene
Vergadering van 23 november 2015 van de ov Infrax West goed te keuren.
Artikel 4: Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de
hierbij genomen beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de ov
Infrax West.
Artikel 5 : Deze beslissing wordt opgenomen op de overzichtslijst conform art.252 van het
gemeentedecreet
4. Buitengewone algemene vergadering Riobra
goedkeuring agenda en vaststelling mandaat

van

11

december

2015-

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 8 oktober 2015 van Riobra voor de
buitengewone algemene vergadering van 11 december 2015 met volgende agenda:
1.
2.
3.
4.

Statutenwijziging
Toelichting financieel overzicht kalenderjaar 2015
Bespreking strategie en activiteiten 2016 + Begroting boekjaar 2016
Diversen/rondvraag

Gelet op de toelichting die bij de agenda wordt gegeven;
Gelet op de brief van Riobra van 8 september 2015 m.b.t. 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 buitengewone algemene
vergadering van Riobra van 11 december 2015 met inbegrip van de voorgestelde
statutenwijziging goed te keuren en de aangestelde volmachtdragers te mandateren om op
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laatstgenoemde buitengewone algemene vergadering van Riobra van 11 december 2015 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 onderhavige 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 op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.
INTERNE ORGANISATIE
5. Aanduiding voorzitter van de gemeenteraadscommissie die waakt over de
afstemming van het gemeentelijk beleid op het beleid van de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen van de
gemeente
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Op 27 maart 2013 besliste de gemeenteraad een gemeentelijke commissie op te richten die
zal waken over de afstemming van het gemeentelijk beleid van de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen van de gemeente.
In deze zitting werd eveneens beslist om deze commissie te laten bestaan uit de volledige
gemeenteraad en de vergaderingen in de mate van het mogelijke te laten aansluiten op de
vergaderingen van de gemeenteraad.
In deze beslissing werd echter geen voorzitter aangeduid.
Bevoegdheid
Artikel 57 van het gemeentedecreet
Juridische gronden
Artikel 39 van het gemeentedecreet
Externe adviezen
/
Advies en motivering
Het schepencollege stelt voor om de voorzitter van de gemeenteraad, Kris Degroote,
eveneens aan te stellen als voorzitter van deze commissie.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiermee akkoord te gaan.
De voorzitter van de gemeenteraad vraagt of er nog andere kandidaten. Gemeenteraadslid
Thierry Deblander meldt dat hij zich kandidaat stelt
Gaat bij geheime stemming over tot de verkiezing van een voorzitter van de commissie.
Raadslid Deblander bekomt 1 stem
Raadslid Degroote bekomt 15 stemmen
Financieel advies en visum
Niet van toepassing
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Besluit :
Artikel 1: Kris Degroote wordt aangeduid als voorzitter van de gemeentelijke commissie die
moet waken over de afstemming van het gemeentelijk beleid van de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen van de gemeente .
Artikel 2 : Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet

ONDERWIJS
6. Gemeentelijke Basisschool De Regenboog – Infobrochure – Aktename +
Goedkeuring ouderbijdragen
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De Gemeentelijke Basisschool De Regenboog legt de infobrochure voor het schooljaar
2015-2016 ter kennisname voor. De bedoeling van deze brochure is om de ouders bepaalde
inlichtingen te verschaffen over de school.
Volgende hoofdstukken worden behandeld :
1. Situering van de school (contactgegevens, schoolbestuur, schoolteam, schoolraad,
oudercomité en scholengemeenschap)
2. Pedagogisch project
3. Organisatorisch afspraken (inschrijving van de leerling, lesrooster en schooltijd, vooren naschoolse opvang, leerlingenvervoer,…)
4. Ouders en school (ouderlijk gezag in onderwijsaangelegenheden, oudercontact,
zorg,...)
Binnen de organisatorische afspraken wordt ook de bijdrageregeling behandeld.
Onderstaande opsomming laat toe de mogelijke uitgaven voor het volgende
schooljaar in te schatten.
Scherpe maximumfactuur
(voor klasactiviteiten, leeruitstappen, schoolreizen, theaterbezoeken, zwemmen…)
Vanaf het schooljaar 2015-2016 geldt voor alle kleuters 1 maximumbedrag.
De totale kostprijs per schooljaar mag onderstaande bedragen niet overschrijden.

kleuters
1ste tot en met 6de leerjaar
Kostprijs vaste kosten scherpe
maximumfactuur
Zwemmen per kind per beurt (6de
leerjaar gratis)

45 euro
85 euro

6,15 euro

Minder scherpe maximumfactuur
(voor meerdaagse uitstappen)
De totale kostprijs over de ganse duur van het lager onderwijs mag 410 euro niet
overschrijden.
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Facultatieve uitgaven

opvang ’s morgen en ’s avonds (per begonnen half uur)
Turntruitje
Turnbroekje
Badmuts

kleuters
0,25
6,00

lager
0,25
8,00
8,50
6,00

Bevoegdheid
Artikel 43 van het gemeentedecreet
Juridische gronden
Decreet Basisonderwijs van 25 februari 1997, artikel 2, gewijzigd bij decreet van 6 juli 2007
Omzendbrief kostenbeheersing in het basisonderwijs van 22 juni 2007
Externe adviezen
Niet van toepassing
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akte te nemen van de infobrochure van de
Gemeentelijke Basisschool De Regenboog en de voorgestelde bijdragen die aan de ouders
gevraagd worden goed te keuren.
Financieel advies en visum
/
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1: Neemt akte van de infobrochure van de Gemeentelijke Basisschool De
Regenboog.
Artikel 2 : Keurt de ouderbijdragen die gevraagd kunnen worden goed, zijnde
Scherpe maximumfactuur
(voor klasactiviteiten, leeruitstappen, schoolreizen, theaterbezoeken, zwemmen…)
De totale kostprijs per schooljaar mag onderstaande bedragen niet overschrijden:
Kleuters
1ste tot en met 6de leerjaar
Kostprijs vaste kosten scherpe
maximumfactuur
Zwemmen per kind per beurt (6de
leerjaar gratis)

45 euro
85 euro

6,15 euro

Minder scherpe maximumfactuur
(voor meerdaagse uitstappen)
De totale kostprijs over de ganse duur van het lager onderwijs mag 410 euro niet
overschrijden.
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Facultatieve uitgaven

opvang ’s morgen en ’s avonds (per begonnen half uur)
Turntruitje
Turnbroekje
Badmuts

kleuters
0,25
6,00

lager
0,25
8,00
8,50
6,00

Artikel 3 : Deze beslissing wordt opgenomen op de overzichtslijst conform art.252 van het
gemeentedecreet.

Aanvullend agendapunt
Gedragscode voor mandatarissen – Aanpassing
De Gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De deontologische commissie adviseerde tijdens haar vergadering van 15 oktober 2015 de
gemeenteraad unaniem om de deontologische commissie op te heffen en dus de
deontologische code voor mandatarissen ter zake aan te passen.
Bevoegdheid
Artikel 43 van het gemeentedecreet
Juridische gronden
Decreet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen
Decreet van 26 mei 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur
Gemeenteraadsbeslissing van 30 oktober 2013
Gemeenteraadsbeslissing van 25 juni 2014
Gemeenteraadsbeslissing van 24 september 2014
Gemeenteraadsbeslissing van 26 november 2014
Gemeenteraadsbeslissing van 30 december 2014
Advies van de deontologische commissie van 15 oktober 2015.
Externe adviezen
Niet van toepassing
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om artikel 33 van de gedragscode op te heffen.
Financieel advies en visum
Niet van toepassing
BESLUIT: met 15 stemmen voor en 1 onthouding (VLD-fractie)
Artikel 1 : Artikel 33 van de deontologische code wordt opgeheven.
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Artikel 2 : Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet
Raadslid Deblander licht zijn onthouding toe :” Aangezien iedereen die hier aanwezig is ook
zetelt in de deontologische commissie, is het goed eens te schetsen waarover het precies
gaat. Hat gaat hier over een klacht die ontvankelijk is verklaard. Het probleem van de
deontologische commissie is eigenlijk dat men omwille van de aanwezige meerderheid niet
kan komen tot een beslissing. Dit werd reeds meerdere malen besproken. We moeten
vaststellen dat er telkens een probleem is van interpretatie, waardoor men niet kan beslissen
en de klacht dus niet kan afronden. Ik stel mij de vraag of het opportuun is om over te gaan
tot de afschaffing, want aangezien de klacht nog loopt en stel dat de gouverneur bepaalt dat
de klacht positief is, dan hebben we geen commissie meer. Ik zou de schorsing van dit punt
willen vragen in afwachting dat die klacht toch nog behandeld wordt. Dan kan er nadien
gekeken worden of er een uitkomst is om dan nadien binnen de commissie een beslissing te
nemen.”
De voorzitter stelt : “Het was duidelijk dat men in de commissie unaniem tot de conclusie is
gekomen dat het inderdaad niet werkbaar is en dat de enige optie is, ook wat de gouverneur
zegt, dat er een decretale verplichting is dat er een deontologische code moet zijn, maar dat
er geen commissie moet zijn. Dus is er beslist dat die commissie afgeschaft zou worden.
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7. Handtekening delegatie gemeentesecretaris – aktename
Aanleiding en doel
Artikel 184 van het gemeentedecreet bepaalt dat de gemeentesecretaris zijn bevoegdheid tot
ondertekening, als bedoeld in artikel 182, §§ 3 tot 5, kan opdragen aan een of meer
personeelsleden van de gemeente, met uitzondering van het ondertekenen van de notulen.
Deze opdracht moet schriftelijk gebeuren en is te allen tijde herroepbaar. De gemeenteraad
moet hiervan op de hoogte gebracht worden.
Bij besluit van 19 augustus 2015 nam de gemeentesecretaris een besluit tot aanpassing van
haar besluit van 1 februari 2013.
Bevoegdheid
Artikel 184 van het gemeentedecreet
Juridische gronden
Artikel 182 §§, 3 tot 5 en 184 van het Gemeentedecreet
Externe adviezen
/
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om akte te nemen van het desbetreffende besluit
van de secretaris.
Financieel advies en visum
Niet van toepassing
Besluit :
Artikel 1: Akte te nemen van het besluit van de gemeentesecretaris ivm de wijziging van de
handtekeningdelegatie.
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Artikel 2 : Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet
Namens de gemeenteraad

Ann Naert
gemeentesecretaris

Kris Degroote
voorzitter van de gemeenteraad

