PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE 1540 HERNE

Zitting van 28 januari 2009
Aanwezig

POELAERT Kris,
burgemeester-voorzitter
BOMBAERT Marc, VANDENNEUCKER Lieven, DEVRIESE
Marie-Louise, DIERICKX Jean-Marie, RICOUR Carina,
schepenen;
COCHEZ Nestor, DEBLANDER Thierry, DE VOS Patrick,
MOONENS Hugo, VIERENDEELS Arlette, BERCKMANS
Jeannine, SNOEKS Lieven, THIEBAUT Hilde, DEGROOTE Kris,
HEREMANS Marleen
gemeenteraadsleden;
DENEYER Luc
gemeentesecretaris

Na de opening van de gemeenteraad verontschuldigt de voorzitter gemeenteraadslid
Marc Vanaudenhove.
Het verslag van de vorige zitting wordt eenparig goedgekeurd, mits de onthouding
van Marc Bombaert.

1. BPA nr.1 Hernekouter
Artikel 5 - Beperkte herziening
Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften
Goedkeuring toelichtingsnota
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 22 juni 1992 waarbij het
“B.P.A.-Hernekouter” definitief werd goedgekeurd;
Gelet op artikel 5 van de stedenbouwkundige voorschriften horende bij het
goedgekeurde deel van het “B.P.A.-Hernekouter”;
(Artikel 5 – Zone voor halfopen bebouwing.)
Gelet dat de gemeente binnen deze zone eveneens wenst de mogelijkheid tot open
bebouwing toe te laten;
Gelet op het ontwerp tot 2e herziening, bestemmingsplan 1, van het
“B.P.A.-Hernekouter”, bevattende een een toelichtingsnota en de nodige
stedenbouwkundige voorschriften opgemaakt door het studiebureau ARCADIS vds
Bruulstraat 35 te 9450 Haaltert;
Gelet op het advies van Ruimtelijke Ordening Vlaams-Brabant;
Gelet op het decreet van 26 april 2000 houdende wijziging van het decreet van 18
mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en van het decreet
betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996;

Gelet op de desbetreffende uitvoeringsbesluiten;
Gelet op de desbetreffende artikelen van de gemeentewet;
Gehoord het verslag van de voorzitter;
BESLUIT: met éénparigheid van stemmen
Artikel 1 :
De 2e herziening van het “B.P.A.-Hernekouter”, bestemmingsplan 1, bevattende een
toelichtingsnota en de nodige stedenbouwkundige voorschriften opgemaakt door het
studiebureau ARCADIS vds Bruulstraat 35 te 9450 Haaltert wordt voorlopig
goedgekeurd.
Artikel 2 :
Het openbaar onderzoek zal overeenkomstig de onderrichtingen door het College van
burgemeester en schepenen worden bekendgemaakt.
Artikel 3 :
Deze beslissing is onderworpen aan artikel 28 van het decreet van 28 april 1993
houdende regeling voor het Vlaams Gewest van het administratieve toezicht op de
gemeenten.

2. BPA nr.2 Hernekouter
Artikel 17 – Beperkte herziening
Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften
Goedkeuring toelichtingsnota
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 22 juni 1992 waarbij het
“B.P.A.-Hernekouter” definitief werd goedgekeurd;
Gelet op artikel 17 (goedgekeurd op 23/03/94) van de stedenbouwkundige
voorschriften horende bij het goedgekeurde deel van het “B.P.A.-Hernekouter”;
(Artikel 17 – Zone voor sociale woningbouw.)
Gelet dat de gemeente deze zone wil laten bestemmen, volgens art. 15, voor
gegroepeerde bouw van volkswoningen of kleine landeigendommen;
Gelet op het ontwerp tot 2e herziening, bestemmingsplan 2, van het
“B.P.A.-Hernekouter”, bevattende een toelichtingsnota en de nodige
stedenbouwkundige voorschriften opgemaakt door het studiebureau ARCADIS vds
Bruulstraat 35 te 9450 Haaltert;
Gelet op het advies van Ruimtelijke Ordening Vlaams-Brabant;
Gelet op het decreet van 26 april 2000 houdende wijziging van het decreet van 18
mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en van het decreet

betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996;
Gelet op de desbetreffende uitvoeringsbesluiten;
Gelet op de desbetreffende artikelen van de gemeentewet;
Gehoord het verslag van de voorzitter;

BESLUIT: met éénparigheid van stemmen
Artikel 1 :
De 2e herziening van het “B.P.A.-Hernekouter”, bestemmingsplan 2, bevattende een
toelichtingsnota en de nodige stedenbouwkundige voorschriften opgemaakt door het
studiebureau ARCADIS vds Bruulstraat 35 te 9450 Haaltert wordt voorlopig
goedgekeurd.
Artikel 2 :
Het openbaar onderzoek zal overeenkomstig de onderrichtingen door het College van
burgemeester en schepenen worden bekendgemaakt.
Artikel 3 :
Deze beslissing is onderworpen aan artikel 28 van het decreet van 28 april 1993
houdende regeling voor het Vlaams Gewest van het administratieve toezicht op de
gemeenten.

3. Leningenpakket – Dienstjaar 2009
Vastlegging van de voorwaarden van de opdracht
Raming en keuze van de procedure
Lot 1 – Leningen op 5 jaar
Lot 2 – Leningen op 10 jaar
Lot 3 – Leningen op 15 jaar
Lot 4 – Leningen op 20 jaar
1ste Herhalingsopdracht
Gelet op de wet van 24 december 1993 met betrekking tot de overheidsopdrachten
en tot bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, in voege tredend
op 01 mei 1997;
Gelet op het KB van 8 januari 1996 met betrekking tot de overheidsopdrachten voor
werken, leveringen en diensten en tot de concessies van openbare werken;
Overwegende het leningenbesluit voor de financiering van de investering een
financiële dienst betreft in de brede zin volgens bijlage 2, A, 6b van de wet van 24
december 1993;

Overwegende dat het nodig is om een opdracht te geven met als voorwerp een
lening zoals beschreven in artikel 1;
Gehoord het verslag van de gemeentesecretaris, Deneyer Luc;
BESLUIT : met 15 stemmen voor en 1 onthouding (Nestor Cochez)
Artikel 1:
Er zal een opdracht gegeven worden met als voorwerp het afsluiten van een lening
voor de financiering van de hiernavolgende leningen alsook de bijhorende diensten.
Leningen op 5 jaar
Artikel der uitgaven
104/742/53
878/733/60
421/743/52
767/743/53

Bestemming
Aankoop informatica
Uitbreiding kerkhof Herfelingen –
erelonen
Aankoop tweedehands auto
Aankoop informatica POB

Bedrag
30.000
10.000

Bestemming
Aankoop uitrusting openbare werken
Aankoop uitrusting groendienst
Signalisatieproject
Aankoop meubilair zaal SPK
Aankoop kerstverlichting
Aankoop uitrusting POB
Aankoop meubilair gemeentehuis
Aanleg speeltuinen

Bedrag
115.000
25.000
15.000
25.000
35.000
10.000
34.000
10.000

Bestemming
Verfraaiingswerken dorpskern

Bedrag
25.000

Bestemming
Uitrusting kerkhof Herfelingen
Verbouwingswerken gemeentehuis –
fase 1
Aanleg fietspad
Aanleg omniplayterrein

Bedrag
100.000
250.000

12.500
20.000

Leningen op 10 jaar
Artikel der uitgaven
421/744/51
4211/744/51
423/741/52
7321/741/98
763/744/51
767/744/51
104/741/51
766/721/54

Leningen op 15 jaar
Artikel der uitgaven
930/725/60

Leningen op 20 jaar
Artikel der uitgaven
878/721/54
104/723/51
425/721/56
7642/721/54

500.000
50.000

7903/633/51
7904/633/51

Kerkfabriek HF – Buitengewone
toelage voor investeringen
Kerkfabriek Kokejane – Buitengewone
toelage voor investeringen

20.000
28.000

Artikel 2 :
Het geraamd bedrag van de opdracht berekend conform het artikel 54 van het KB
van 8 januari 1996 bedraagt €1.314.500.
Artikel 3 :
De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gegund worden via een algemene
offerteaanvraag.
Artikel 4 :
De voorwaarden van de opdracht zijn bepaald in het bestek in bijlage van dit besluit.
Artikel 5 :
Afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de toezichthoudende
overheid.

4. POB
Aankoop PC’s
Goedkeuren van de voorwaarden en vaststellen van de wijze
van gunnen
Raming : €5.300,00 (excl. BTW)
Gunning : Onderhandse opdracht
Gelet op het feit dat de bibliotheek van Herne wil opgenomen worden in het netwerk
van bibliotheken van de provincie Vlaams-Brabant;
Gelet op het feit dat hiervoor een nieuw bibliotheeksysteem dient te worden
aangeschaft;
Gelet op de technische fiche die hierbij wordt voorzien;
Overwegende dat de nodige kredieten voor deze aankoop voorzien zijn in de
buitengewone begroting 2009;
Gelet op de wetgeving betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van
werken, leveringen en diensten;
Gehoord het verslag van de Devriese Marie-Louise, Schepen voor Cultuur;

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen

Artikel 1 :
Akkoord te gaan met de aankoop van PC’s voor de bibliotheek, rekening houdend
met de technische fiche waarvan sprake hiervoor en die integraal deel uitmaakt van
deze beslissing.
Artikel 2 :
De financiering zal geschieden via een lening in de gewone begroting 2009.
Artikel 3 :
Het bedrag dat hiervoor voorzien wordt, is €5.300,00 (excl. BTW).
Artikel 4 :
Deze opdracht wordt gegund na een onderhandse opdracht.
Artikel 5 :
Deze beslissing zal voor passend gevolg worden overgemaakt aan de hogere
overheid.

5. Vaststellen abonnementsprijs informatieblad “Herne in de
Kijker” voor niet-inwoners.
Voorstel : €12,00/jaar (6 x €2,00)
Goedkeuring
Gelet op het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen om voor nietinwoners een tarief vast te leggen voor het verkrijgen van het informatieblad;
Gelet op het voorstel van het Schepencollege om de abonnementsprijs vast te
stellen op €12,00;
Gelet op de desbetreffende artikelen van de gemeentewet;
Gehoord het verslag van de burgemeester, Kris Poelaert;

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
Akkoord te gaan met de abonnementsprijs voor het informatieblad, zijnde €12,00 (6 x
€2,00) voor niet-inwoners.
Artikel 2 :
Deze beslissing zal voor passend gevolg worden overgemaakt aan de gewestelijke
ontvanger en aan de hogere overheid.

AANVULLING VAN DE DAGORDE

* Definitieve wegen-, riolerings- en omgevingswerken binnen BPA
Hernekouter in het kader van het sociaal woonproject.
Goedkeuring.
Gelet op de bouwaanvraag ingediend door VMSW – Afdeling gesubsidieerde
infrastructuur met als adres Koloniënstraat 40 te Brussel voor de percelen kadastraal
bekend als Herne, 1e afdeling, sectie H, nummers 216g4, 217e, 217g, 217k, 224t4;
Gelet dat voor de realisatie van dit woonproject nieuwe wegen- en rioleringswerken
dienen uitgevoerd te worden, waarvan het tracé aangeduid staat op de plannen van
de bouwaanvraag.
Gelet de aanvraag betrekking heeft op het openbaar gemeentelijk wegennet en
bijgevolg een gemeenteraadbeslissing nodig is;
Gelet het Agentschap R-O Vlaanderen de gemeente in kennis bracht dat hiervoor
geen openbaar onderzoek nodig is gelet het voorgestelde project zich volledig
bevindt binnen het artikel 17 van het bijzonder plan van aanleg nr.2, goedgekeurd op
23 maart 1994.
Gelet op de desbetreffende uitvoeringsbesluiten;
Gelet op de desbetreffende artikelen van de gemeentewet;
Gehoord het verslag van de voorzitter;
Besluit: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
Het ontwerp van het tracé van de aan te leggen weg voor een sociaal woonproject
op de percelen kadastraal bekend als Herne, 1e afdeling, sectie H, perceelnummers
216g4, 217e, 217g, 217k, 224t4 wordt goedgekeurd.
Artikel 2
Een afschrift van deze beslissing over te maken aan het Agentschap R-O
Vlaanderen, gevestigd te 3000 Leuven, Blijde Inkomststraat 105.

Namens het College,
I.O. De gemeentesecretaris

De burgemeester-voorzitter

L. DENEYER

K. POELAERT

