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GOEDKEURING NOTULEN VORIGE VERGADERING
De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd
CULTUUR
1. Wijziging Statuten Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Het gemeentebestuur van Drogenbos nam in vergadering van het college van burgemeester
en schepenen van 7 december 2015 de beslissing om toe te treden tot de projectvereniging
‘Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei’ voor de huidige beleidsperiode van de
projectvereniging.
Het college van burgemeester en schepenen van Herne stemde op 13 januari 2016 hiermee
in.
Met het oog op de afvaardiging van de gemeente Drogenbos tot de projectvereniging, dient
een aanpassing te gebeuren in de statuten van de projectvereniging. Deze gemeente kent
door haar faciliteitenstatuut rechtstreekse verkiezingen. Elke fractie heeft hierdoor een
verkozene in het schepencollege. Opdat de gemeente een lid met raadgevende stem kan
afvaardigen, wenst de projectvereniging volgende formulering aan het artikel toe te voegen:
Artikel 6: Samenstelling Raad van Bestuur
Leden met raadgevende stem:
De deelnemende gemeenten duiden elk één afgevaardigde aan als lid met raadgevende
stem. Deze afgevaardigde is steeds een raadslid, verkozen op een lijst waarvan geen enkele
verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen of aangesteld is
als voorzitter van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.
Nieuwe toevoeging:
“Op deze regel kan een uitzondering gemaakt worden voor de faciliteitengemeenten uit de
Vlaamse Rand rond Brussel (i.c. Drogenbos, Linkebeek en Sint-Genesius-Rode) indien er in
deze gemeenten geen lijst is waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college
van burgemeester en schepenen of aangesteld is als voorzitter van het openbaar centrum
voor maatschappelijk welzijn. In dat geval kan de afgevaardigde met raadgevende stem uit
deze gemeenten verkozen zijn op een lijst waarvan een verkozene deel uitmaakt van het
college van burgemeester en schepenen, of aangesteld is als voorzitter van het openbaar
centrum voor maatschappelijk welzijn.”
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De aanpassing werd goedgekeurd door de raad van bestuur van de projectvereniging op 11
maart 2016.
Bevoegdheid
Artikel 43, 24° van het Gemeentedecreet
Juridische gronden
- Besluit van de gemeenteraad van Herne van 28 januari 2015 houdende de goedkeuring
van de aangepaste statuten van de cultuurregio Pajottenland & Zennevallei’
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van Drogenbos van 7 december
2015
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van Herne van 13 januari 2016
Externe adviezen
Niet van toepassing
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met de statutenwijziging van
Cultuurregio Pajottenland en Zennevallei
Financieel advies en visum
/
BESLUIT :

met eenparigheid van stemmen

Artikel 1:
De gemeenteraad keurt de statutenwijziging van de Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei’
goed.
Artikel 2:
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de praktische uitvoering van
dit besluit.
Artikel 3:
Dit besluit wordt opgenomen in de overzichtslijst overeenkomstig art. 252 van het
gemeentedecreet.
Artikel 4:
Dit besluit wordt meegedeeld aan de projectvereniging Cultuurregio Pajottenland &
Zennevallei, tav Koen Demarsin, Molenstraat 102, Sint-Martens-Bodegem

GEMEENTEDECREET
2. Jaarlijkse rapportering klachtenbehandelingsysteem - kennisgeving
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De gemeenteraad keurde in vergadering van 27 maart 2013 het reglement met betrekking tot
het klachtenbehandelingsysteem goed.
Artikel 5 van het reglement bepaalt dat er van de behandelde klachten jaarlijks een verslag
wordt opgemaakt en aan de gemeenteraad gerapporteerd.
Bevoegdheid
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Artikel 197 van het gemeentedecreet;
Artikel 42, §2, 16°
Juridische gronden
Artikel 5 van het reglement klachtenbehandeling.
Beslissing van het cbs van 13 april 2016
Externe adviezen
/
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld kennis te nemen van het verslag.
Financieel advies en visum
Niet van toepassing

AKTENAME :
Artikel 1: De gemeenteraad neemt kennis van de rapportering van het
klachtenbehandelingssyteem.
Artikel 2: Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.

3. Interne controle - Rapportering 2015 - Kennisname.
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Bij besluit van de gemeenteraad van 26 november 2014 werd de bijsturing van het interne
controlesysteem goedgekeurd. Jaarlijks moet over dit interne controlesysteem gerapporteerd
worden aan de gemeenteraad.
De volgende werkzaamheden werden in 2015 uitgevoerd:
1. Eind 2014-begin 2015: zelfevaluatie op niveau van de verschillende diensten en op
het niveau van de hele organisatie.
2. Eerste trimester 2015: vaststelling van de prioritaire beheersmaatregelen op niveau
van de verschillende diensten en op het niveau van de hele organisatie.
3. Eerste trimester 2015: opmaak van de GANTTrapporten zijnde projectschema’s
bestaande uit de te ontwikkelen beheersmaatregelen en acties, een tijdsindicatie, de
verantwoordelijke, ...
4. 2de, 3de en 4de trimester 2015: ontwikkeling op niveau van de verschillende diensten
en op het niveau van de hele organisatie van de afgesproken beheersmaatregelen.
5. 1ste trimester 2016: voortgangscontrole van de ontwikkeling van de afgesproken
beheersmaatregelen
De volgende werkzaamheden zijn gepland in 2016:
1. 2de, 3de en 4de trimester 2016: ontwikkeling op niveau van de verschillende diensten
en op het niveau van de hele organisatie van de afgesproken beheersmaatregelen
2. 1ste trimester 2017: voortgangscontrole van de ontwikkeling van de afgesproken
beheersmaatregelen
Bevoegdheid
- Artikel 101 van het Gemeentedecreet
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Juridische gronden
Artikel 87 §1, lid 2, 99, 100 en 101 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 bepaalt dat de
gemeenten instaan voor de interne controle van hun activiteiten.
Auditdecreet van 05 juli 2013.
Externe adviezen
Niet van toepassing
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akte te nemen van de rapportering van de
werkzaamheden inzake interne controle voor het jaar 2015 en de geplande werkzaamheden
voor 2016.
Financieel advies en visum
Niet van toepassing
AKTENAME :
Artikel 1:
De gemeenteraad neemt akte van de rapportering over de werkzaamheden inzake interne
controle voor het jaar 2015 en de geplande werkzaamheden voor 2016.
Artikel 2:
Dit besluit wordt opgenomen in de overzichtslijst overeenkomstig art. 252 van het
gemeentedecreet.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING
4. PBE – Jaarvergadering van 27 mei 2016 - goedkeuring agenda met inbegrip van
de statutenwijziging + intekening op de aan de gemeente voorbehouden
aandelen G + bepaling van het mandaat van de reeds aangeduide
volmachtdrager
De gemeenteraad,
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de PBE;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de aangetekende brief van 16 februari 2016 van de PBE waarmee de gemeente het
voorstel statutenwijziging (tekst, memorie van toelichting en Addendum) werd toegezonden;
Gelet op de uitnodigingsbrief met documentatie van 22 maart 2016 van de PBE voor de
jaarvergadering van 27 mei 2016 met volgende agenda:
1. Jaarrekening 2015
 Bespreking van het verslag van de raad van bestuur;


Bespreking van het verslag van de commissaris;



Goedkeuring van de jaarrekening;



Bestemming van het resultaat

2. Kwijting aan bestuurders en de commissaris
3. Statutenwijziging
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4. Kapitaalverhoging
5. Aanpassing van Addendum I van de statuten
6. Akteneming decretale verplichting
7. Ontslag en benoeming van bestuurders
8. Kennisgeving : toetreding Infra-X-net en InfraGis
Overwegende dat de gemeente haar volmachtdrager(s) reeds 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 agendapunten van de jaarvergadering van de PBE van 27 mei 2016, zoals hoger gesteld,
met inbegrip van de statutenwijziging goed te keuren.
Artikel 2 :
Onder voorbehoud van de statutenwijziging door de algemene vergadering van de PBE, in te
tekenen op 128 aandelen G, zijnde het aan de gemeente voorbehouden deel van de 4.377
te creëren aandelen G, volledig te volstorten aan 12,4€ per aandeel G met de middelen
beschikbaar gesteld door de PBE.
Artikel 3 :
Voor het geval één of meer deelnemende gemeenten niet zouden intekenen op hun
voorbehouden deel van de 4.377 te creëren aandelen G, en tevens onder het voormeld
voorbehoud, in te tekenen, met de middelen beschikbaar gesteld door de PBE, op een
aantal aandelen G waarop niet wordt ingetekend door die andere gemeente(n) en dit
eveneens in dezelfde verhouding als de verdeling van de winstbewijzen WE eb waarvan het
exacte aantal zal vastgesteld worden door de algemene vergadering na akteneming van alle
gemeenteraadsbeslissingen tot intekening van aandelen G.
Artikel 4:
Aan de effectieve volmachtdrager en in voorkomend geval de plaatsvervangende
volmachtdrager wordt mandaat verleend om op de jaarvergadering van 27 mei 2016 te
handelen en te beslissen conform de beslissingen van deze gemeenteraad.
Artikel 5:
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij
genomen beslissingen en deze over te maken aan de toezichthoudende overheid en er
kennis van te geven aan de PBE, ter attentie van de heer Paul Bouwens, Diestsesteenweg
126 te 3210 Lubbeek.
5. Infrax West - Algemene Vergadering van 7 juni 2016 – goedkeuring agenda +
bepalen mandaat van de afgevaardigde en de plaatsvervanger
De gemeenteraad
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van het intergemeentelijke
samenwerkingsverband Infrax West;
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Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het
decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de Omzendbrief
BA 2003/09 betreffende de toepassing van artikel 11 van het decreet van 6 juli 2001
houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Overwegende dat artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking
bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor
elke algemene vergadering;
Gelet op artikel 33 van de statuten van Infrax West;
Gelet op de aangetekende oproepingsbrief van 24 maart 2016 met de agenda van de
algemene vergadering van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Infrax West van 7
juni 2016 die volgende agendapunten bevat:
1. Verslag van de Raad van Bestuur over het dienstjaar 2015 (bijlage jaarrekening punt
8)
2. Verslag van de commissaris over het dienstjaar 2015
3. Goedkeuring van de jaarrekening over het dienstjaar 2015 en de winstverdeling
(bijlage jaarrekening)
4. Toekenning van aandelen voor het ondergronds brengen van netten in 2015
Goedkeuring van de lijst van de aandeelhouders, aangesloten gemeenten, met hun
activiteiten op 7 juni 2016
5. Kwijting aan de bestuurders voor het bestuur en aan de commissaris voor het
toezicht gedurende 2015
6. Vervanging mandaat lid Sectorcomité Vlaams-Brabant
7. Vervanging bestuurder met raadgevende stem
8. Toetreding gemeente voor Infra-Gis – mededeling
Overwegende dat de gemeenteraad eerder reeds overging tot aanduiding van haar
vertegenwoordiger(s) voor de algemene vergaderingen van het intergemeentelijk
samenwerkingsverband Infrax West voor de volledige legislatuur.
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1:
De agendapunten van de algemene vergadering van Infrax West van 7 juni 2016, zoals
opgenomen in de uitnodiging van 24 maart 2016, worden op basis van de bekomen
documenten en toelichtingsnota goedgekeurd.
Artikel 2:
Aan de effectieve volmachtdrager en in voorkomend geval de plaatsvervangende
volmachtdrager wordt mandaat verleend om op de algemene vergadering van 7 juni 2016 te
handelen en te beslissen conform de beslissingen van deze gemeenteraad.
Artikel 3:
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij
genomen beslissingen en deze over te maken aan de toezichthoudende overheid en er
kennis van te geven aan Infrax West, ter attentie van de heer Luc Creytens.
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6. Infrax West - Buitengewone Algemene Vergadering van 7 juni 2016 –
goedkeuring agenda + bepalen mandaat van de afgevaardigde en de
plaatsvervanger
De gemeenteraad
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van het intergemeentelijke
samenwerkingsverband Infrax West;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het
decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de Omzendbrief
BA 2003/09 betreffende de toepassing van artikel 11 van het decreet van 6 juli 2001
houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Overwegende dat artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking
bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor
elke algemene vergadering;
Gelet op artikel 33 van de statuten van Infrax West;
Gelet op de aangetekende oproepingsbrief van 29 februari 2016 met de agenda van de
Buitengewone Algemene Vergadering van het intergemeentelijke samenwerkingsverband
Infrax West van 7 juni 2016 die volgende agendapunten bevat :
1. Statutenwijziging – Artikel 54 – Diverse bepalingen
Overwegende dat de gemeenteraad eerder reeds overging tot aanduiding van haar
vertegenwoordiger(s) voor de algemene vergaderingen van het intergemeentelijk
samenwerkingsverband Infrax West voor de volledige legislatuur.
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1:
De agendapunten van de Buitengewone Algemene Vergadering van Infrax West van 7 juni
2016, zoals opgenomen in de uitnodiging van 29 februari 2016, worden op basis van de
bekomen documenten en toelichtingsnota goedgekeurd.
Artikel 2:
Aan de effectieve volmachtdrager en in voorkomend geval de plaatsvervangende
volmachtdrager wordt mandaat verleend om op de Buitengewone Algemene Vergadering
van 7 juni 2016 te handelen en te beslissen conform de beslissingen van deze
gemeenteraad.
Artikel 3:
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij
genomen beslissingen en deze over te maken aan de toezichthoudende overheid en er
kennis van te geven aan Infrax West, ter attentie van de heer Luc Creytens.
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7. Intergas - Jaarvergadering van 10 juni 2016 – goedkeuring agenda + bepaling
van het mandaat van de reeds aangeduide volmachtdrager
De gemeenteraad,
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging
Intergas.
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
Gelet op de uitnodigingsbrief met documentatie van 31 maart 2016 van Intergas voor de
jaarvergadering van 10 juni 2016 met volgende agenda:
1. Jaarrekening 2015:
1. Bespreking van het verslag van de raad van bestuur en van de commissaris
2. Goedkeuring van de jaarrekening 2015 (balans, resultatenrekening en
toelichting) en bestemming van het resultaat
2. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
3. Statutaire benoemingen
- Akteneming ontslag bestuurder Stefaan Viaene
- Benoeming van kandidaat-bestuurder Lieven Krikilion
4. Diversen/Rondvraag.
Overwegende dat de gemeente haar volmachtdrager(s) reeds 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 10 juni 2016 goed te keuren
en de aangestelde volmachtdragers te mandateren om op laatstgenoemde jaarvergadering
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 onderhavige
beslissing en er kennis van de geven aan de toezichthoudende overheid en aan Intergas,
t.a.v. de heer Paul Bouwens, Diestsesteenweg 126 te 3210 Lubbeek.
Artikel 3:
Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.
8. Creadiv Nv - Jaarvergadering van 10 juni 2016 – goedkeuring agenda +
bepaling van het mandaat van de reeds aangeduide volmachtdrager
De gemeenteraad,
Gelet op het feit dat de gemeente vennoot is van CREADIV NV;
Gelet op de uitnodigingsbrief met documentatie van 31 maart 2016 van CREADIV NV voor
de algemene vergadering van 10 juni 2016 met volgende agenda:
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1. Jaarrekening 2015
- Bespreking van het verslag van de raad van bestuur
- Bespreking van het verslag van de commissaris
- Goedkeuring van de jaarrekening en de bestemming van het resultaat
2. Kwijting aan de bestuurders
3. Kwijting aan de commissaris-revisor
4. Ontslag en benoeming van een bestuurder
- Akteneming van het ontslag van Michel Doomst als bestuurder
- Benoeming van kandidaat-bestuurder Guy Dumst
5. Rondvraag
Overwegende dat de gemeente haar volmachtdrager(s) reeds heeft aangeduid voor de
volledige legislatuur.
Overwegende dat het mandaat van de volmachtdrager als volgt wordt bepaald:
Besluit : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
De agendapunten van de algemene vergadering van CREADIV NV van 10 juni 2016, zoals
opgenomen in de uitnodiging van 31 maart 2016, worden op basis van de bekomen
documenten goedgekeurd.
Artikel 2:
Aan de effectieve volmachtdrager en in voorkomend geval de plaatsvervangende
volmachtdrager wordt mandaat verleend om op de algemene vergadering van CREADIV NV
van 10 juni 2016 te handelen en te beslissen conform de beslissingen van deze
gemeenteraad.
Artikel 3:
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij
genomen beslissingen en deze over te maken aan de toezichthoudende overheid en er
kennis van te geven aan CREADIV NV, ter attentie van de heer Paul Bouwens,
Diestsesteenweg 126 te 3210 Lubbeek.
Artikel 4 : Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.
9. Afsluiten van een overeenkomst “exclusieve dienstverlening” tussen Gemeente
Herne en Haviland intercommunale IgSv (verder: ”Haviland”) m.b.t.
terbeschikkingstelling van een informatie-veiligheidsconsulent
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De gemeenten moeten beschikken over een informatieveiligheidsconsulent. De verplichting
werd vastgelegd in het e-govdecreet en geldt voor elke instantie die:
- persoonsgegevens verwerkt,
- authentieke gegevensbron beheert,
- tussenkomt bij mededeling van persoonsgegevens,
- ondersteunt bij gebruikers- en toegangsbeheer.
De veiligheidsconsulent moet aangesteld worden door de directie, dagelijkse leiding van de
organisatie. De veiligheidsconsulent moet ook rapporteren aan de directie.
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Bevoegdheid
Artikel 42 en 43 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad
Juridische gronden
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid en inzonderheid
artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
De bepalingen vervat in de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke
motiveringsplicht van bestuurshandelingen en latere wijzigingen;
Het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het
administratief toezicht;
De bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking;
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, zoals
gewijzigd bij decreet van 17 december 2009;
Besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende de veiligheidsconsulenten,
vermeld in artikel 9 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische
bestuurlijke gegevensverkeer;
Statuten van Haviland zoals gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad dd.
19.12.2013;
Besluit van 23 maart 2005 van de raad van bestuur van Haviland houdende het voorstel tot
aanpassing van de statuten van Haviland, inzonderheid met betrekking tot de duurtijd van de
vereniging;
Besluit van 27 november 2013 van de raad van bestuur met betrekking tot de omschrijving
van de diensten waarop de deelnemers beroep kunnen doen in het kader van wederzijdse
exclusiviteit;
Besluit van 30 oktober 2013 van de gemeenteraad waarbij werd beslist akkoord te gaan met
de voorgestelde aanpassingen in de statuten en in bij de statuten gevoegde bijlage II;
Besluit van 26 maart 2014 van de buitengewone algemene vergadering van Haviland waarbij
de statutenwijziging met unanimiteit werd goedgekeurd;
Besluit van 17 februari 2016 van de buitengewone algemene vergadering van Haviland,
waarbij de statutenwijziging met unanimiteit werd goedgekeurd en waarbij beslist werd om
de statuten van Haviland aan te passen en uit te breiden met bijkomende diensten o.a. tot
terbeschikkingstelling van een informatie-veiligheidsconsulent.
Advies en motivering
In artikel 4 van de statuten van Haviland wordt als doel van Haviland, onder meer, vermeld
het leveren van diensten van algemeen belang aan haar deelnemers, onder meer, in het
beleidsdomein van de informatie-veiligheid;
Deze dienstverlening kan volgens artikel 4 van de statuten van Haviland, onder meer, de
vorm aannemen van diensten voor één of meer aangesloten deelnemers waarvoor de
deelnemer exclusiviteit verleent en dit op basis van een kosten- en expertisedelend principe;
Dat de als bijlage II gevoegde lijst bij de statuten van Haviland onder het werkgebied
“Informatie-Veiligheid” de “Ondersteuning van de deelnemers zoals voorzien in de Privacywet en het E-gov-decreet en de uitvoeringsbesluiten onder de vorm van het ter beschikking
stellen van een intergemeentelijke informatie-veiligheidsconsulent” vermeldt als dienst die
aan de deelnemers van Haviland in exclusiviteit kan worden aangeboden door Haviland;
Dat de gemeente als deelnemer van Haviland als dienstverlenende vereniging in de
mogelijkheid is om een beroep te doen op deze diensten van haar intercommunale, alsook
diensten in exclusiviteit kan geven aan Haviland;
Dat Haviland bij de uitvoering van deze diensten in opdracht van een deelnemer zelf ertoe is
gehouden om de overheidsopdrachtenwetgeving na te leven;
Dat de toekenning bij exclusiviteit van voornoemde opdracht aan Haviland, onder meer, tot
voordeel heeft dat er in beginsel, behoudens andersluidend standpunt van de BTWadministratie, bij toepassing van het kosten- en expertisedelend principe, op de door eigen
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personeelsleden van Haviland geleverde prestaties geen BTW dient te worden
doorgerekend naar de gemeente toe; dat op alle andere prestaties en kosten uiteraard wel
BTW verschuldigd blijft;
De terbeschikkingstelling van de informatie-veiligheidsconsulent is een in exclusiviteit
toegewezen dienst, waarbij zal worden gewerkt op basis van een kosten- en expertise
delend principe waarbij in artikel 15 van de statuten uitdrukkelijk wordt bepaald: “De kosten
verbonden aan de exclusieve dienstverlening, zoals omschreven in art. 4 worden verrekend
aan de deelnemers op basis van het kosten- en expertise delend principe. Voor de
aanrekening van de prestaties verleend in het kader van de exclusiviteit zal er worden
gewerkt met een open boekhouding”.
Meer bepaald zal de bijdrage van de deelnemer als volgt bepaald worden, rekening houdend
met een vaste factor (70%), zijnde een vaste bijdrage in de totale kosten, en een variabele
factor (30%), zijnde het aantal PC aansluitingen.
Dat de jaarlijkse kostprijs voor de informatie-veiligheidsconsulent door Haviland op basis van
de reële kostprijs als volgt werd bepaald, voor 30 pc aansluitingen.
- Voor het jaar 2016 voor de gemeente: € 6.522
- Vanaf 01/01/2017 voor de gemeente € 3.531 voor 30 PC’s.
- Vanaf 01/01/2017 voor het OCMW € 3.171 voor 10 PC ‘s.
Dat deze kostprijs wordt gekoppeld aan de indexaanpassing van de lonen zoals toepasselijk
in de openbare sector;
Dat het afsluiten van deze exclusiviteitsovereenkomst tevens tot gevolg heeft dat de
gemeente zich ertoe verbindt om voor de diensten dewelke in deze overeenkomst worden
omschreven, indien ze deze niet in eigen beheer wenst uit te voeren, uitsluitend een beroep
dient te doen op de diensten van Haviland en dit voor de periode van 01/01/2016 tot
10/11/2019.
Dat de gemeente aldus kan kiezen om voor de betrokken diensten een beroep te doen op
Haviland, dan wel om deze diensten zelf uit te oefenen, doch hierbij wel afziet van de
mogelijkheid om de dienst, gedurende de looptijd van de exclusiviteit, te laten uitvoeren door
derden;
Dat de gemeenteraad aldus de duurtijd van de betrokken diensten beperkt tot een periode
van 01/01/2016 tot 10/11/2019 met dien verstande dat opdrachten dewelke werden
toegekend vóór het verstrijken van voormelde periode, zullen worden afgewerkt onder het
systeem van de exclusieve dienstverlening en aldus zonder aanrekening van BTW,
behoudens andersluidend standpunt van de BTW-administratie;
Dat voor de uitvoering van deze exclusieve taken zal worden gewerkt overeenkomstig de in
bijlage toegevoegde overeenkomst;
Dat de gemeenteraad het dan ook aangewezen acht om de uitvoering van voornoemde
diensten, nl. deze van een informatie-veiligheidsconsulent, aan Haviland bij exclusiviteit toe
te kennen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen tot aanstelling van de heer
Yvan Gielens personeelslid van Haviland, als informatie-veiligheidsconsulent van de
gemeente;
Financieel advies en visum
De nodige budgetten zijn voorzien onder GBB 0119-01 – rek 6139999
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1: De volgende diensten, zoals voorzien in bijlage II van de statuten van Haviland,
worden in exclusiviteit toegekend aan de dienstverlenende vereniging Haviland met ingang
van 01/01/2016 tot 10/11/2019, met dien verstande dat opdrachten die werden toegekend
vóór het verstrijken van voormelde periode, zullen worden afgewerkt onder het systeem van
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Artikel 2: De uitvoering van deze exclusieve diensten gebeurt overeenkomstig de in bijlage
toegevoegde overeenkomst.
Artikel 3 : Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met het uitvoeren van
huidige beslissing.
Artikel 4 : Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.

GRONDGEBIEDSZAKEN
10. Verkoop van een onroerend goed, gelegen te Herne, kadastrale ligging: 1e
afdeling Sectie E 279k (deel), gelegen te Hernepoort - dominicanessenklooster
aan P.B.E. voor de oprichting van een hoogspanningscabine – Principieel
akkoord
De Gemeenteraad,
Gelet op artikel 43, §2, 12° van het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op het burgerlijk wetboek, artikelen 1582 t.e.m. 1701;
Gelet op het ruimtelijk decreet van 13 juli 2012;
Gelet op de omzendbrief BB2010/02 vervreemding onroerende goederen;
Gelet op het decreet harmonisering van voorkooprechten van 25 mei 2007;
Gelet op het bodemdecreet van 27 oktober 2006;
Gelet op de vraag van PBE (distributienetbeheerder voor elektriciteit en teledistributie) om
een deel van het perceel gelegen te Grotestraat/Groenstraat, kadastraal gekend 1e afdeling
Sectie E 279k (deel) met een vermoedelijke oppervlakte van 54m² te kunnen aankopen;
Dat de aankoop noodzakelijk is om reden van algemeen belang, met name het vervangen
van een bestaande hoogspanningscabine;
Dat het om die reden aangewezen is om over te gaan tot een onderhandse verkoop;
Gelet dat er een onafhankelijk beëdigd landmeter zal aangesteld worden voor de opmaak
van een schattingsverslag;
Gelet dat het proces verbaal van opmeting, splitsing en afpaling zal opgemaakt worden door
de koper;
Gelet dat de koper er zich toe verbindt het bodemattest aan te vragen en de kosten de koper
ten laste vallen;
Gelet dat de verkoop gebeurt onder de opschortende voorwaarde van het verlenen van een
bouwvergunning;
Besluit : met eenparigheid van stemmen
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Artikel 1: De raad beslist principieel akkoord te gaan met de verkoop van het perceel grond
gelegen te Groenstraat/Grotestraat, kadastraal gekend 1e afdeling Sectie E 279k (deel) met
een vermoedelijke oppervlakte van 54m²
Artikel 2: Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.
Artikel 3: Dit besluit wordt meegedeeld aan P.B.E. en de dienst grondgebiedzaken
HERNE SOLIDAIR
11. Wijziging subsidiereglement Herne Solidair - Goedkeuring
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Op de algemene vergadering van donderdag 10 maart 2016 besliste Herne Solidair om het
gemeentelijk reglement voor de erkenning en subsidiëring van verenigingen die aangesloten
zijn bij Herne Solidair te laten aanpassen.
Bevoegdheid
- Artikel 42 § 3 van het Gemeentedecreet
Juridische gronden
- Subsidiereglement Herne Solidair 2014, goedgekeurd op de algemene vergadering van
Herne Solidair d.d. 18 februari 2014 en goedgekeurd op de gemeenteraad d.d. 26 maart
2014.
-Verslag algemene vergadering Herne Solidair 10 maart 2016
Externe adviezen
Niet van toepassing
Advies en motivering
Herne Solidair wenst artikel 19 van het gemeentelijk reglement voor de erkenning en
subsidiëring van verenigingen binnen Herne Solidair te laten aanpassen. De algemene
vergadering geeft hiervoor een positief advies.
Ontwikkelingssamenwerkingverenigingen die subsidies wensen te verkrijgen, zullen voortaan
ook punten verdienen voor het schrijven van een artikel voor een krant of op sociale media,
en niet enkel wanneer ze schrijven voor het gemeentelijke infoblad of de gemeentelijke
website.
De beoordelingscriteria van de subsidies worden als volgt aangepast :
Artikel 19: nr. 3 (p. 7): oorspronkelijk:
sensibiliseren en informeren: de vereniging heeft minstens één artikel voor het gemeentelijk
informatieblad en/of de website van de gemeente geschreven
(bv. aankondiging van een activiteit, sensibiliserende oproep, verslag van een activiteit, foto
met een kort verslagje,…)
Artikel 19: nr. 3 (p. 7): aangepast:
sensibiliseren en informeren: de vereniging heeft minstens één artikel voor het gemeentelijk
informatieblad en/of website van de gemeente en/of een krant en/of sociale media
geschreven
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(bv. aankondiging van een activiteit, sensibiliserende oproep, verslag van een activiteit, foto
met een kort verslagje,…)
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om akkoord te gaan met de wijziging van het
subsidiereglement.
Financieel advies en visum
Niet van toepassing
BESLUIT :

met eenparigheid van stemmen

Artikel 1:
De gemeenteraad keurt de wijziging van het subsidiereglement van Herne Solidair goed.
Artikel 2:
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de praktische uitvoering van
dit besluit.
Artikel 3:
Dit besluit wordt opgenomen in de overzichtslijst overeenkomstig art. 252 van het
gemeentedecreet.
Artikel 4:
Dit besluit wordt meegedeeld aan de GROS-ambtenaar.

PERSONEEL
12. Arbeidsreglement gemeentepersoneel - Herziening
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Het arbeidsreglement voor het gemeentepersoneel is aan vervanging toe. Door de nieuwe
wetgeving welzijn op het werk moeten de bepalingen over bescherming tegen geweld,
pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk vervangen worden door bepalingen
ivm de psychosociale risico’s op het werk. De nieuwe wet verplicht de werkgever om
procedures vast te leggen in zijn arbeidsreglement. Daarnaast dienen een aantal uurroosters
aangepast te worden aan de gewijzigde omstandigheden (uitbating recyclagepark). Tevens
dienen een aantal adressen en telefoonnummers die verplicht moeten opgenomen worden in
het arbeidsreglement geactualiseerd te worden.
Conform het syndicaal statuut werd het ontwerp van arbeidsreglement onderhandeld met de
vakbonden.
Voor het opstellen en wijzigen van het arbeidsreglement gelden deels de
onderhandelingsprocedures en deels de overlegprocedures. Voor de materies die
onderworpen zijn aan de onderhandelingsprocedure werd een protocol van akkoord bereikt.
Voor de materies die onderworpen zijn aan de overlegprocedure werd een unaniem
gemotiveerd gunstig advies bereikt.
Bevoegdheid
Artikel 42 §3 en art. 43 §2, 2° van het Gemeentedecreet
Juridische gronden
 Wet van 18 december 2002 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 tot instelling van
de arbeidsreglementen;
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Gemeenteraadsbeslissing van 22 februari 2006 houdende goedkeuring van het
arbeidsreglement voor het gemeentepersoneel
Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale
risico’s op het werk (Belgisch Staatsblad 28/04/2014);
Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en
de vakbonden van haar personeel
KB van 28 september 1984 tot uitvoering van de Wet van 19 december 1974 tot
regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar
personeel.
Wet van 28 februari 2014 tot aanvulling van de wet van 4 augustus 1996 betreffende
het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk wat de preventie van
psychosociale risico’s op het werk betreft, waaronder inzonderheid geweld, pesterijen
en ongewenst seksueel gedrag op het werk.
Wet van 28 maart 2014 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 4
augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun
werk wat de gerechtelijke procedures betreft.
Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale
risico’s op het werk.

Externe adviezen
Verslag van het bijzonder onderhandelings- en overlegcomité van 22/11/2015
Protocol van akkoord van het onderhandelingscomité van 22/11/2015
Advies managementteam
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de herziening van het arbeidsreglement goed te
keuren.
Financieel advies en visum
/
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1. De herziening van het arbeidsreglement goed te keuren.
Artikel 2 : Het arbeidsreglement zal samen met de bijlage binnen de acht dagen neergelegd
worden bij het kantoor van de gewestelijke Sociale Inspectie van de FOD Werkgelegenheid,
Arbeid en Sociaal Overleg.
Artikel 3 : Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.
AANVULLEND AGENDAPUNT
Autonoom gemeentebedrijf: Revisor - herbenoeming
De Gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Op 22 december 2008 richtte de gemeente het autonoom gemeentebedrijf op. Gelet op
artikel 22 van de statuten dat stelt dat het toezicht op de financiële toestand en de
jaarrekeningen van het AGB Herne wordt opgedragen aan een commissaris-revisor.
De commissaris wordt benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
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Dit dossier werd besproken op Raad van Bestuur van het AGB van 19 april 2016.
Bevoegdheid
artikel 243bis, § 1 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005
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
Statuten AGB Herne, art 22 – 23
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur dd. 19 april 2016
Externe adviezen
Niet van toepassing
Advies en motivering
Gelet op de aanstelling van bedrijfsrevisor André Geeroms van VRC Bedrijfsrevisoren stelt
het directiecomité voor de aanstelling van André Geeroms te verlengen voor een termijn van
3 jaar.
Financieel advies en visum
Niet van toepassing
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
De gemeenteraad gaat akkoord om de aanstelling van bedrijfsrevisor André Geeroms van
VRC Bedrijfsrevisoren te verlengen voor een periode van 3 jaar.
Artikel 2 : Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.

SCHRIFTELIJKE EN MONDELINGE VRAGEN
Op vraag van de VLD-fractie

Vraag 1 : Vredegerecht
Schepen SNOEKS stelde op de gemeenteraad van november 2015 : “De slotsom is dat de
oninbaarstelling een louter boekhoudkundige ingreep is en dat de gemeente wel de
noodzakelijke of verplichte ingrepen deed aan het gebouw, maar geen grote
herstellingswerken uitvoerde omdat de kost hiervan de mogelijke huurgelden meermaals zou
overtreffen, en dit aan een gebouw waarvan het al een hele tijd onzeker was dat het de
huidige functie zou behouden. Dit laatste is nu wel duidelijk gebleken met een nakende
sluiting van het vredegerecht in Herne. Achteraf gezien was het dus de juiste beslissing om
geen grote renovatiewerken uit te voeren aan het vredegerecht.”
Inmiddels is er beslist dat er opnieuw zittingen “sous l’arbre” worden gehouden in het
Vredegerecht van HERNE. Het antwoord van de schepen is dus volkomen achterhaald.
Op diezelfde gemeenteraad van november 2015 stelde dezelfde schepen dat er na de
vervanging van de verwarmingsketel in 2014 “een nieuwe poging werd ondernomen om
alsnog huurgeld te bekomen van de Regie der Gebouwen”.
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Vraag 1A : Heeft het CBS eindelijk een financiële regeling getroffen met de Regie der
Gebouwen nadat er over de periode van 1999 tot januari 2016 geen huurgelden of
kostenvergoedingen werden geïnd voor het gebouw van het Vredegerecht? Zo ja,
dewelke en vanaf wanneer? Zo neen, waarom blijft de gemeente nu al 17 jaar in
gebreke een financiële compensatie te onderhandelen voor het ter beschikking stellen
van het gemeentelijke patrimonium?
Schepen Lieven Snoeks antwoordt:
Tot in 2014 was de gemeente wettelijk verplicht om de vredegerechten te huisvesten. Sinds
april 2014 is er een nieuwe wet die deze bevoegdheid bij de federale overheid legt, met een
overgangsbepaling wel te verstaan.
Een aanvraag werd vervolgens gericht aan de daartoe bevoegde ‘commissie
vredegerechten’ op datum van (door u in te vullen). We hebben hier dus onze plicht gedaan.
Deze commissie bestaat uit de diensten van de Regie der Gebouwen en justitie en deze
behandelen alle aanvragen rond toelagen gebruik gebouwen vredegerechten. Gezien het
beperkt aantal aanvragen komt deze commissie maar zelden samen, wat dus ook in
tussentijd nog niet is gebeurd. We hebben wel aangedrongen op een snelle behandeling.
Voor alle duidelijkheid: als het over het verleden gaat en over een eigen eigendom van de
gemeente, gaat het niet over huurgeld, wel over een bezettingsvergoeding, wat iets helemaal
anders is. Dit gaat over een vergoeding voor opgelopen kosten, niet over een commerciële
of marktconforme huur.

Vraag 1 B : Impliceert het verder aanwenden van het gebouw als Vredegerecht, weze
het enkel voor zittingen “sous l’arbre”, dat de “grote” herstellingswerken thans
worden gepland en gebudgetteerd of is het de bedoeling het gebouw verder te laten
verloederen dan wel het in zijn huidige staat van de hand te doen?
Schepen Lieven Snoeks antwoordt:
Een ‘sous l’arbre’ kan uitgevoerd worden in een zaal die ter beschikking wordt gesteld (wel
kosteloos). Dit hoeft niet het gehele gebouw te zijn.
De gemeente kan deze of een andere locatie voorstellen.
We werken dit principe momenteel verder uit, ook juridisch, en dit zal eens afgerond worden
overgemaakt aan de betrokken gemeenten. Er zal ook een ontwerpovereenkomst voor
gebruik dan worden opgesteld.
Wat de staat van het gebouw betreft haalt Schepen Lieven Snoeks nogmaals de woorden
van de Vrederechter aan uit een artikel van Het Laatste Nieuws : “Verder is de staat van het
gebouw wat “krakkemikkig”, maar het gemeentebestuur heeft aan onze vragen altijd een
antwoord gegeven. Er is nog maar net een nieuwe verwarmingsinstallatie gezet. Niemand
klaagt hier over werkomstandigheden. De verhuis naar Sint-Pieters-Leeuw is enkel het
gevolg van de centralisatie van de diensten”
We ontvingen reeds verschillende felicitaties van burgers en de plaatsvervangende
vrederechter ivm het feit dat er opnieuw zittingen doorgaan in het vredegerecht in Herne.
Raadslid Deblander stelt dat de vragen ivm het vredegerecht voor de 3de maal worden
gesteld ligt in het feit dat er zich nu opnieuw een nieuwe situatie voordoet. Krijgen we nu een
vergoeding voor het gebruik van het gebouw? In het verleden is dat niet gebeurd.
Hieromtrent moet een oplossing uitgewerkt worden.
De burgemeester stelt dat hij graag een debat voert rond de toekomstige bestemming van
het gebouw en vraagt of er suggesties zijn. Er is een tijdelijke oplossing gevonden, maar
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indien er de oppositie oplossingen kan aanbieden, kunnen zij zeker dit voorstel naar voor
brengen.
Op korte termijn is er nog geen beslissing genomen ivm het gebouw.
Vraag 2 :Duizend bomen rooien
Op het gemeentelijke kerkhof van SINT-PIETERS-KAPELLE werden er onlangs diverse
grote bomen gekapt.
Vraag 2A : Hoe brengt het CBS deze beslissing in overeenstemming met haar
beleidsoptie te streven naar de aanplant van 1000 nieuwe bomen tegen het einde van
de legislatuur?
Schepen Lieven Vandenneucker antwoordt: We hebben inderdaad bomen moeten rooien op
de begraafplaats. Dit deden we niet zomaar, dit werd gedaan uit veiligheid. Er wordt nog
minstens één boom gerooid, omdat die grafkelders en grafstenen stuk maakt.

Vraag 2B : Behoudens vergissing heeft het CBS geen stedenbouwkundige vergunning
(of natuurvergunning) aangevraagd voor het kappen van deze hoogstammige bomen
(waarvan er minsten vier een omtrek hadden van ruim meer dan 1 meter op 1 meter
hoogte). Waarom niet?
Onze milieudienst heeft dit onderzocht en daaruit blijkt dat er voor begraafplaatsen geen
vergunning nodig is.
Vraag 2C : Zal de gemeente bomen planten ter vervanging van de gekapte
exemplaren? Zo ja, waar en wanneer zullen deze worden aangeplant?
Schepen Lieven Vandenneucker antwoordt dat er onderzocht zal worden wat de
mogelijkheden zijn voor het planten van nieuwe bomen en/of struiken.
Vraag 2 D : Op de gemeentelijke website staat aangegeven dat een
stedenbouwkundige vergunning vereist is indien de boom een omtrek heeft van 1
meter op een hoogte van ongeveer 1 meter 50. Waarom wijkt deze informatie (die het
de facto makkelijker maakt een boom te vellen zonder vergunning) af van het
toepasselijke Decreet RO dat het heeft over een omtrek van 1 meter op een hoogte van
1 meter?
Schepen Lieven Vandenneucker antwoordt dat er voor soms een milieuvergunning en soms
een stedenbouwkundige vergunning nodig is voor het kappen van bomen. Die twee wijken
op sommige punten van elkaar af. Maar het staat wel correct op de website.
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Vraag 3 : Privébewaking van gemeentelijk onroerend goed
Om de veiligheid in de gemeente ’s nachts te waarborgen doet het CBS voortaan, naast de
politie, ook een beroep op Securitas, een erkende private bewakingsfirma om de
gemeentelijke gebouwen te bewaken.
Vraag 3A : Sedert wanneer bewaakt SECURITAS aldus de gemeentelijke gebouwen.
Voor hoe lang werd er een overeenkomst afgesloten en tegen welke kostprijs?
Hoeveel bewakers en voertuigen worden er ingezet per dag?
De burgemeester antwoordt dat de gemeentelijke gebouwen sinds begin maart 2016 worden
bewaakt.
De duur van de overeenkomst wordt beperkt door het maximumbedrag van de opdracht (=
7.500 euro incl btw). De prestaties worden geleverd op tijdstippen in overleg met het bestuur.
Gezien de aard van de prestaties worden deze tijdstippen niet publiek gemaakt maar ze
worden verdeeld tijdens het jaar 2016.
De overeenkomst werd afgesloten voor een maximum bedrag van 7.500 eur incl btw (zie
besluit van het CBS van 10 februari 2016).

Vraag 3B : Volgens welke procedure (beperkte aanbesteding, beperkte
offerteaanvraag, ...) werd de dienstverlening bestaande uit de bewaking van het
gemeentelijk onroerend goed aan SECURITAS gegund?
De opdracht werd gegund tegen aanvaarde factuur (zie beslissing van het CBS van 10
februari 2016)
Krachtens artikel 105 KB Plaatsing en artikel 110, tweede lid KB Plaatsing kunnen
opdrachten waarvan de goed te keuren uitgave niet hoger is dan 8500 euro, exclusief btw,
worden gesloten via een aanvaarde factuur. Bij die opdrachten geldt de factuur als bewijs dat
de opdracht gesloten is. Andere documenten zijn daarvoor niet vereist. De opmaak van een
bestelbon is wel nodig om het krediet in budget vast te leggen.
Aangezien de aanvaarde factuur een sluitingswijze van de onderhandelingsprocedure is,
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geldt ook hier in principe de verplichting om indien mogelijk verschillende potentiële
deelnemers te raadplegen.
De raadpleging van verschillende potentiële deelnemers is niet aan vormvereisten
onderworpen. Een eenvoudige telefonische bevraging van enkele bedrijven of een
vergelijking van enkele websites of catalogi kan voldoende zijn als raadpleging.
Door de inbraakplaag en dus de hoogdringendheid werd gekozen voor deze vereenvoudigde
procedure.
Het project is een proefproject dat naderhand zal geëvalueerd worden.
Vraag 3C : Is het CBS er van op de hoogte dat de personeelsleden van SECURITAS bij
de inwoners aanbellen onder het mom de inbraakbeveiliging van hun woning na te
willen kijken, om vervolgens te pogen een alarminstallatie te slijten? Dienen de
inwoners niet op de hoogte gesteld van dit bijzonder initatief?
Het schepencollege is hiervan op de hoogte. Er werd contact opgenomen met de Lokale
Politie. Het gaat hier niet over mensen van Securitas, maar over personeelsleden van de
firma Verisure. Die mensen beschikken over de nodige vergunningen en dus kan er niet
tegen opgetreden worden. Ook vorig jaar belden deze mensen reeds aan in onze gemeente
en in onze buurgemeenten. Ze spelen nu waarschijnlijk in op de berichtgeving die ze via de
media opvangen.
Verisure is een bedrijf dat alarminstallaties aanbiedt aan particulieren en kleine KMO’s. Zij
maken geen deel uit van de Securitas-groep. Ongeveer 10 jaar geleden zaten ze wel in
dezelfde groep, maar Securitas heeft dit deel van de activiteiten verkocht omdat het een
investeringsgroep is. Zij hebben wel een contract afgesloten met Securitas dat zij de naam
en het logo verder mogen gebruiken. Dit leidt tot verwarring, ook omdat ze een concurrent
zijn voor Securitas zelf en hetzelfde aanbieden.
Raadslid Deblander meldt dat hij ook het bezoek kreeg van een verkoper die hem aanbood
om tips te geven over het beveiligen van zijn woning maar dit gebeurde onder het mom om
alarmsystemen te verkopen.
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