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GOEDKEURING NOTULEN VORIGE VERGADERING
De notulen van de vorige gemeenteraadszitting worden eenparig goedgekeurd.
FINANCIËN
1. OCMW - Jaarrekening 2015
De Gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Op 25/07/2016 bezorgde het OCMW zijn jaarrekening 2015. Deze jaarrekening werd
vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn in vergadering van 12/07/2016.
Bevoegdheid
Artikel 171-174 van de OCMW decreet
Juridische gronden
OCMW-decreet;
Gemeentedecreet;
Besluit van de Vlaamse regering van 17 december 1997 betreffende de boekhouding en de
administratieve organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 1999 tot bepaling van de bevoegdheden van de
leden van de Vlaamse regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 15
oktober 1999, 14 april 2000 en 26 mei 2000;
Ministerieel besluit van 24 maart 1999 tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden
betreffende de boekhouding en de administratieve organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Ministerieel besluit van 20 juni 2001 tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden
betreffende de boekhouding en de administratieve organisatie van de Openbare Centra voor
Maatschappelijk Welzijn;
Advies en motivering
Het OCMW decreet bepaalt dat de jaarrekening van het OCMW voor advies moet
voorgelegd worden aan de gemeenteraad en voor goedkeuring aan de provinciegouverneur.
De jaarrekening van het OCMW blijft binnen het goedgekeurde budget. De voorgelegde
documenten voldoen aan de wettelijke bepalingen.
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Bijgevolg wordt aan de gemeenteraad voorgesteld de jaarrekening 2015 van het OCMW
gunstig te adviseren.
ADVIES : Gunstig
Artikel 1: De jaarrekening 2015 van het OCMW wordt gunstig geadviseerd.
Artikel 2: Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.
Artikel 3: Dit besluit zal voor passend gevolg worden overgemaakt aan het OCMW.

2. OCMW - Budgetwijziging nr 1
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Het OCMW bezorgde aan het college van burgemeester en schepenen de budgetwijziging
nr. 2016/1 . Deze budgetwijziging werd vastgesteld door de raad voor maatschappelijk
welzijn in vergadering van 12/07/2016. Het college heeft kennisgenomen van de
budgetwijziging tijdens de vergadering van 07/09/2016.
Bevoegdheid
Art 146 van het OCMW decreet
Juridische gronden
Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus
van de gemeente, provincies en OCMW’s
Artikel 156 van het OCMW-decreet
Beslissing Raad van het OCMW dd 12/07/2016
Advies en motivering
Het OCMW-budget past binnen de OCMW-meerjarenplan. Aan de gemeenteraad wordt
bijgevolg gevraagd om kennis te nemen van de budgetwijziging nr. 2016/1 van het OCMW.

KENNISNAME :
Artikel 1: De gemeenteraad neemt kennis van de budgetwijziging nr. 2016/1 van het OCMW.
Artikel 2: Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.
Artikel 3: Deze beslissing wordt gecommuniceerd aan het secretariaat en aan het OCMW.

3. Maandelijkse retributie voor het innemen van een wekelijkse standplaats in de
gemeente Herne 2016 – Herziening beslissing van 30 december 2015

De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Op 30 december 2015 keurde de gemeenteraad de maandelijkse retributie voor het innemen
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van een wekelijkse standplaats in het centrum van de gemeente Herne goed.
Het schepencollege besliste op 3 augustus 2016 om de gemeenteraad voor te stellen deze
beslissing aan te passen, gezien in het huidige bedrag van de retributie geen verbruik van
elektriciteit werd opgenomen.
Daarom stelt het schepencollege voor om de retributie voor een kraam met een
verwarmings- en/of koelelement te verhogen met €25,00 per maand en de retributie voor de
andere kramen te verhogen met €5,00 per maand.
Bevoegdheid
Art 42§3 en art 43§2, 15° van het gemeentedecreet
Juridische gronden
Artikel 170 § 4 van de Grondwet
Artikel 42 en 43 van het Gemeentedecreet
Decreet 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari
2012;
Beslissing van de gemeenteraad van 30 december 2015;
Beslissing van het schepencollege van 3 augustus 2016;
Externe adviezen
Niet van toepassing
Advies en motivering
Wekelijks krijgen marktkramers de mogelijkheid om in het centrum van Herne een
standplaats in te nemen. Voor deze inname van het openbaar domein stelt het college voor
om een maandelijkse retributie van €50,00 aan te rekenen voor kramen met een
verwarmings- en/of koelelement en €30,00 voor alle andere kramen.
Financieel advies en visum
Deze retributie is voorzien in het budget 2016 en in het meerjarenplan en is dus noodzakelijk
voor het behoud van een gezonde financiële toestand van de gemeente.
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 :
Vanaf 1 november 2016 tot het einde van de legislatuur wordt de maandelijkse retributie voor
het innemen van een wekelijkse standplaats als volgt vastgesteld :
- €50,00 voor kramen met een verwarmings- en/of koelelement
- €30,00 voor alle andere kramen
Artikel 2 :
De retributie is verschuldigd door de aanvragers van een standplaats in de gemeente.
Artikel 3 :
Deze retributie wordt onmiddellijk contant betaald of na toezending van een factuur of
schuldvordering.
Artikel 94 °2 van het gemeentedecreet bepaalt dat met het oog op de invordering van nietbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen de financieel beheerder een
dwangbevel kan uitvaardigen. Het dwangbevel wordt betekend bij de deurwaarderexploot.
Artikel 4 :
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.
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INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING
4. Buitengewone algemene vergadering Infrax West van 24 oktober 2016 –
goedkeuring agenda + bepalen van het mandaat van de afgevaardigde en de
plaatsvervanger
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 23 augustus 2016 van Infrax West voor de
Buitengewone Algemene Vergadering van 24 oktober 2016 die luidt als volgt:
1

Te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie in 2017

2

Begroting 2017

3

Voorlopige resultaten 2016

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: De Raad verleent zijn goedkeuring aan de punten vermeld in de bovenvermelde
agenda waarover een beslissing moet genomen worden.
Artikel 2: De 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 24 oktober 2016
van de ov Infrax West goed te keuren.
Artikel 3: 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 4 : Deze beslissing wordt opgenomen op de overzichtslijst conform art.252 van het
gemeentedecreet
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ONDERWIJS
5. Scholengemeenschap Zuidwest-Pajottenland – Aanpassing huishoudelijk
reglement – Werking van het beheerscomité – goedkeuring
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De Gemeentelijke Basisschool De Regenboog te Herfelingen maakt deel uit van de
Scholengemeenschap Zuidwest-Pajottenland. In vergadering van 20 mei 2016 werd Het
Huishoudelijk reglement – Werking van het beheerscomité voor deze scholengemeenschap
aangepast.
Bevoegdheid
Artikel 42 en 43 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005
Juridische gronden
Decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, meer bepaald artikel 125
Gelet op het protocol van het OCSG van de scholengemeenschap van 20 mei 2016
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de aangepaste versie van het Huishoudelijk
reglement voor de scholengemeenschap Zuidwest-Pajottenland – Werking van het
beheerscomité, goed te keuren
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1: Het Huishoudelijk reglement voor de scholengemeenschap Zuidwest-Pajottenland
– Werking van het beheerscomité wordt volgens de tekst in bijlage van dit besluit.
Artikel 2 : Deze beslissing wordt opgenomen op de overzichtslijst conform art. 252 van het
gemeentedecreet.
6. Gemeentelijke Basisschool De Regenboog – Aanpassing arbeidsreglement –
goedkeuring
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Een goede schoolorganisatie steunt op duidelijke afspraken tussen het personeel en het
schoolbestuur. Dergelijke afspraken worden vastgelegd in een arbeidsreglement.
Het huidige arbeidsreglement, goedgekeurd op 25 januari 2012, is toe aan actualisatie.
Het decreet rechtspositie en het decreet basisonderwijs laten voldoende ruimte om lokaal en
autonoom concrete afspraken te maken rond rechten en plichten van het personeel en het
schoolbestuur.
Er dient wel over gewaakt te worden dat alle personen die onder gezag arbeid verrichten in
het gemeentelijk onderwijs worden geïnformeerd over de voorwaarden die op hun
arbeidsverhouding van toepassing zijn.
Bevoegdheid
Artikel 42 en 43 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005
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Juridische gronden
Wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen, artikelen 1, 4 en 11 tot en met
15sexies;
Besluit van de gemeenteraad van 25 januari 2012 betreffende het arbeidsreglement voor de
personeelsleden van het gemeentelijk basisonderwijs;
Verplichte adviezen/akkoorden/machtigingen
Protocol van het OCSG van de scholengemeenschap van 20 mei 2016
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de aangepaste versie van het arbeidsreglement
goed te keuren.
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1: Het bestaande arbeidsreglement voor de personen die onder gezag arbeid
verrichten in de gemeentelijke basisschool “De Regenboog”, Steenweg Asse 162, 1540
Herne, te wijzigen.
Artikel 2 : Het gewijzigde arbeidsreglement gewoon basisonderwijs goed te keuren.
Artikel 3 : Deze beslissing wordt opgenomen op de overzichtslijst conform art. 252 van het
gemeentedecreet.
7. Gemeentelijke Basisschool De Regenboog – Functiebeschrijvingen –
Functioneringsgesprekken – Evaluatiegesprekken – Algemene afspraken –
goedkeuring
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Binnen de Scholengemeenschap Zuidwest-Pajottenland werd beslist om een aantal
afspraken te maken rond functiebeschrijvingen, functioneringsgesprekken en
evaluatiegesprekken, opdat deze dezelfde zouden zijn in alle scholen van deze
Scholengemeenschap.
Sedert 1 september 2005 werd immers een overeenkomst tot intergemeentelijke
samenwerking binnen de scholengemeenschap Zuidwest-Pajottenland goedgekeurd tussen
de gemeentelijke basisscholen Galmaarden, Tollembeek, Vollezele, Herhout, Bever, Gooik
en Herfelingen.
De overheid voorziet in een wettelijk kader voor het evaluatieproces en het lokaal bestuur
beschikt over de ruimte en autonomie om op een constructieve en positieve wijze het gebruik
van functiebeschrijvingen en evaluaties aan te wenden in de scholen.
Met het directiecomité van de scholengemeenschap werd onderhandeld en de volgende
functiebeschrijvingen werden opgemaakt door de coördinator:
- Directeur
- Onderwijzer
- Kleuteronderwijzer
- Zorgcoördinator
- ICT-coördinator
- Administratief medewerker
- Kinderverzorgster
- Leermeester levensbeschouwelijke vakken
- Leermeester lichamelijke opvoeding
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Daarnaast werd er eveneens een procedure opgesteld met betrekking tot de functioneringsen evaluatiegesprekken;
Deze afspraken werden aangepast (zie bijlagen).
Bevoegdheid
Artikel 42 en 43 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005
Juridische gronden
Decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, meer bepaald artikel 125;
Besluit van de Vlaamse Regering van 10 juni 1997 houdende taken die niet in de
functiebeschrijvingen van het personeel in het basisonderwijs kunnen opgenomen worden;
Gelet op de omzendbrief PERS/2007/09 van 29 oktober 2007 betreffende de
functiebeschrijving en evaluatie;
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de aangepaste versie van de functiebeschrijvingen,
en de afspraken betreffende de functioneringsgesprekken en evaluatiegesprekken goed te
keuren.

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1: De algemene afspraken betreffende de functiebeschrijvingen,
functioneringsgesprekken en evaluatiegesprekken voor de Gemeentelijke Basisschool De
Regenboog te Herfelingen worden goedgekeurd.
Artikel 2 : Deze beslissing zal voor passend gevolg worden overgemaakt aan de directie van
de Gemeentelijke Basisschool
8. Gemeentelijke Basisschool De Regenboog – Infobrochure – Aktename +
Goedkeuring ouderbijdragen
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De Gemeentelijke Basisschool De Regenboog legt de infobrochure voor het schooljaar
2016-2017 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 2016-2017 geldt voor alle kleuters 1 maximumbedrag.
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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 420 euro niet
overschrijden.
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

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

85 euro

6,15 euro

Minder scherpe maximumfactuur
(voor meerdaagse uitstappen)
De totale kostprijs over de ganse duur van het lager onderwijs mag 420 euro niet
overschrijden.
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.
9. Onderwijs – Scholengemeenschap Zuidwest-Pajottenland – Aanpassing
schoolreglement – goedkeuring
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De Gemeentelijke Basisschool De Regenboog van Herfelingen maakt deel uit van de
Scholengemeenschap Zuidwest-Pajottenland.
Het schoolreglement van de gemeentelijke basisschool De Regenboog volgt het model dat
voorgesteld wordt door de scholengemeenschap.
Het huidige schoolreglement basisonderwijs moet geactualiseerd worden naar aanleiding
van enkele decretale wijzigingen.
Bevoegdheid
Artikel 42 en 43 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005
Juridische gronden
Decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, meer bepaald artikel 28 en 37
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de aangepaste versie van het schoolreglement
goed te keuren

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1: De aangepaste versie van het schoolreglement voor de scholengemeenschap
Zuidwest-Pajottenland wordt goedgekeurd.
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Artikel 2 : Deze beslissing wordt opgenomen op de overzichtslijst conform art. 252 van het
gemeentedecreet.

POLITIE EN VEILIGHEID
10. Aanvullend reglement betreffende de Frans Minnaertstraat
De gemeenteraad,
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk
besluit van 16 maart 1968;
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 decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen
op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Overwegende dat in de Frans Minnaertstraat de erffunctie en de verblijfsfunctie primeren;
Overwegende dat de Frans Minnaertstraat is ingericht als een woonerf;
Overwegende dat het aanvullend reglement enkel gemeentewegen betreft.
Besluit : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1:
Op de Frans Minnaertstraat, begrensd door het kruispunt met de Lorengstraat, geldt:
- het (woon)erf wordt afgebakend;
- het begin van het (woon)erf wordt aangeduid;
- ook het einde van het (woon)erf wordt aangeduid.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden F12a;
- verkeersborden F12b.
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Artikel 2:
Op de Frans Minnaertstraat ter hoogte van het kruispunt met de Lorengstraat geldt:
- de bestuurders moeten voorrang verlenen;
- de plaats waar de bestuurders, zo nodig, moeten stoppen om voorrang te verlenen,
wordt aangeduid.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden B1;
- wegmarkeringen overeenkomstig art.76.2 van de wegcode.
Artikel 3:
Volgende aanvullende reglementen worden opgeheven:
- het aanvullend reglement betreffende de voorrangsregeling in de Frans
Minnaertstraat d.d. 25 februari 2015
- het aanvullend reglement betreffende het verbod tot toegang van bromfietsen op de
voetweg gelegen langs de Frans Minnaertstraat, Hernekouter en Groenebooom d.d.
25 februari 2015
Artikel 4:
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Vlaams Huis
voor de Verkeersveiligheid.
11. Aanvullend reglement betreffende het inrichten van een parkeerplaats
voorbehouden aan personen met een handicap ter hoogte van SintNiklaasstraat 14a
De gemeenteraad,
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk
besluit van 16 maart 1968;
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 decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen
op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op de aanvraag van mevrouw Marijke Vandervelde, woonachtig te Sint-Niklaasstraat
14a, voor het inrichten van een parkeerplaats voorbehouden aan personen met een
handicap;
Overwegende dat de aanvrager over de vereiste speciale parkeerkaart beschikt;
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Overwegende dat het mogelijk is een parkeerplaats voorbehouden aan personen met een
handicap in te richten ter hoogte van de woning van de aanvrager;
Overwegende dat het aanvullend reglement enkel gemeentewegen betreft.
Besluit : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1:
Op de Sint-Niklaasstraat ter hoogte van huisnummer 14 wordt volgende maatregel
ingevoerd:
- het parkeren is toegelaten;
- het parkeren is voorbehouden voor de voertuigen die gebruikt worden door personen
met een handicap;
- de parkeerreglementering geldt over een afstand van 6 m.
Dit wordt gesignaleerd door:
- de verkeersborden E9a;
- de verkeersborden worden aangevuld met onderborden Type VIId;
- de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xc.
Artikel 2:
Volgende aanvullende reglementen worden opgeheven: niet van toepassing.
Artikel 3:
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Vlaams Huis
voor de Verkeersveiligheid.
12. Aanvullend reglement oversteekplaats voetgangers Kapellestraat
De gemeenteraad,
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk
besluit van 16 maart 1968;
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 decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen
op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
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Overwegende dat in dit gedeelte van de Kapellestraat de toegelaten snelheid 50 km/uur
bedraagt;
Overwegende dat het noodzakelijk is de nodige maatregelen te treffen om een vlot verloop
van het verkeer te verzekeren;
Overwegende dat het kanaliseren van overstekende voetgangers de verkeersveiligheid van
alle weggebruikers ten goede komt;
Overwegende dat het aanvullend reglement enkel gemeentewegen betreft.
Besluit: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1:
Op de Kapellestraat ter hoogte van het kruispunt met de Kerkstraat wordt volgende
maatregel ingevoerd:
- voetgangers moeten de oversteekplaats volgen om de rijbaan over te steken.
Dit wordt gesignaleerd door:
- wegmarkeringen overeenkomstig art.76.3 van de wegcode
Artikel 2:
Volgende aanvullende reglementen worden opgeheven: niet van toepassing
Artikel 3:
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Vlaams Huis
voor de Verkeersveiligheid.
OMGEVING
13. Onderhandse aankoop van een onroerend goed, gelegen te Herne in de
Hoogbaan – Gemeenteraadsbeslissing van 24 februari 2016 – Rechtzetting
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Op 24 februari 2016 keurde de gemeenteraad de onderhandse aankoop van een onroerend
goed, gelegen in de Hoogbaan in Herne goed. De vergoeding werd vastgesteld op €485,
zijnde de nominale waarde vermeld het schattingsverslag. In de belofte van verkoop die
opgemaakt werd met de verkopers werd de prijs vastgesteld op €871,50, zijnde €700 (venale
waarde uit het schattingsverslag) + 24,5% wederbeleggingsvergoeding en wachtintresten.
Vermits het wel degelijk de bedoeling was om de venale waarde te vergoeden moet het
besluit van de gemeenteraad aangepast worden. Het college keurde de aanpassing van dit
bedrag goed in vergadering van 14 september 2016.
Bevoegdheid
Artikel 43, §2, 12° van het gemeentedecreet van 15 juli 2005
Juridische gronden
Gemeenteraadsbeslissing van 24 februari 2016
Belofte van verkoop dd. 27 januari 2016
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 14 september 2016.
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Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om in te stemmen met de aanpassing van de
vergoeding voor de aankoop van het bewuste onroerende goed van €485,00 naar €871,50.
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1:
De gemeenteraad gaat akkoord om de vergoeding voor de onderhandse
aankoop van een onroerend goed, gelegen in de Hoogbaan zoals vermeld in de beslissing
van 24 februari 2016 te wijzigen van €485,00 naar €871,50.
Artikel 2:
Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.

14. Aankoop van onroerend goederen, gelegen te Herne, kadastrale ligging:
afdeling 1, sectie I, nummers 460L, 460M, 490D, 492K, 490D3, 490V, 419F –
goedkeuring proces-verbaal van opmeting en verdeling & het proces-verbaal
van schatting
De gemeenteraad,
Gelet op artikel 43, § 2, 12° van het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op de omzendbrief BA-99/04 d.d. 18/05/1999 houdende toelichtingen bij de wijzigingen
die bij de twee decreten van 13/04/1999 en bij het decreet van 18/05/1999 werden
aangebracht aan het decreet van 28/04/1993 houdende regeling voor het Vlaamse Gewest
van het administratief toezicht op de gemeenten;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen;
Gelet op de artikelen 248 tot en met 261 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005
houdende bestuurlijke toezicht;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 27 januari 2016
betreffende de inrichting van een verkeersveilige toegang voor voetgangers en fietsers tot
BS De Bloesem langsheen voetwegen nrs. 68 en 76 te Herne;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 20 april 2016
betreffende de aanstelling van het studiebureau BVBA Plan+ voor opmaak van een procesverbaal van opmeting en schatting;
Gelet op het proces-verbaal van opmeting, splitsing en afpaling, opgemaakt door BVBA
Plan + op 03/08/2016, waarin de aan te kopen gedeelten aangeduid staan als deel van
afdeling 1, sectie I, nummers 460L, 460M, 490D, 492K, 490D3, 490V, 419F (toegevoegd als
bijlage);
Gelet op het proces-verbaal van schatting opgemaakt door de heer Steven Jacques, beëdigd
landmeter-expert, handelend voor BVBA Plan+, Assesteenweg 199, 1750 Lennik d.d.
3 augustus 2016;
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Overwegende dat de eigenaars principieel akkoord zijn gegaan met een aankoop in der
minne;
BESLUIT : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1:
Keurt het proces-verbaal van opmeting, splitsing en afpaling goed.
Artikel 2:
Keurt het schattingsverslag en de over te maken vergoeding bij aankoop goed.
Artikel 3:
Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.

VRIJE TIJD
15. Gemeentelijk reglement voor de erkenning en subsidiëring van
jeugdverenigingen en niet georganiseerde jongeren in Herne – aanpassing
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Naar aanleiding van de nieuwe regelgeving aangaande het kadervormingstraject die sinds 1
oktober 2015 geldig is, werd er tijdens de vergaderingen van de jeugdregio Pajottenland
beslist om hoofdstuk IV “kadervorming” van het gemeentelijk reglement voor erkenning en
subsidiëring van jeugdverenigingen en niet-georganiseerde jongeren in Herne aan te
passen.
Gezien de verschillende gemeenten uit de jeugdregio Pajottenland andere voorwaarden
hanteerden om subsidies uit te reiken voor een kadervormingstraject werd voorgesteld om
de gemeentelijke reglementen op elkaar af te stemmen en één principe te hanteren, namelijk
het uitreiken van de subsidies aan inwoners van de eigen gemeente. Zo wordt er een
uniform reglement gebruikt.
Hoofdstuk IV uit het Gemeentelijk reglement voor de erkenning en subsidiëring van
jeugdverenigingen en niet-georganiseerde jongeren in Herne moet als volgt aangepast
worden. De voorgestelde wijzigingen werden in het rood aangeduid.
HOOFDSTUK IV: KADERVORMING
ARTIKEL 21: ALGEMENE BEPALINGEN
Binnen de perken van het krediet kan aan alle leden van een plaatselijke jeugdvereniging en
aan alle jongeren woonachtig te Herne een subsidie worden toegekend voor het volgen van
een erkend (competentie) traject vormingscursus binnen het jeugdwerk volgens de normen
vastgelegd in dit reglement.
A. Er zijn drie soorten (competentie)trajecten die kunnen gevolgd worden:
animator: een jeugdwerker die kinderen en jongeren bij hun activiteiten binnen het
jeugdwerk begeleidt
hoofdanimator: een jeugdwerker die verantwoordelijkheid opneemt binnen een groep
van jeugdwerkers
instructeur: een jeugdwerker die verantwoordelijkheid opneemt in het vormingsproces
van jeugdwerkers
Elk traject bestaat uit 3 luiken:
een theoretisch luik van min. 50 uren
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een begeleidende stage van min. 50 uren
een evaluatiemoment van min. 4 uren
De trajecten dienen georganiseerd te zijn door een door de Afdeling Jeugd erkende
jeugdorganisatie, -vereniging, -instelling of een vereniging voor sociaal-cultureel
vormingswerk of een overheidsinstelling (zie www.mijnkadervorming.be voor een volledig
overzicht van alle erkende trajecten en stageplaatsen)
Jongeren woonachtig te Herne die de cursus animator, hoofdanimator of instructeur in het
jeugdwerk volgden en hun stage vervolmaken op het speelplein Winnepoe te Herne kunnen
het volledige bedrag van het inschrijvingsgeld terugvorderen.
B. Andere vormingen die kunnen gevolgd worden:
De vormingscursus moet georganiseerd zijn door een door de Vlaamse of Federale
Overheid, erkende jeugdvereniging of andere instelling. Ook alle erkende EHBO-cursussen
vallen onder kadervorming indien hiervoor een attest wordt verkregen
C. Volgende vormingscursussen trajecten komen niet in aanmerking:
1. 1. cursussen die aansluiten op een beroepsopleiding
2. 2. stages verbonden aan een opleiding of politieke vorming
3. 3. cursussen die uitsluitend de opleiding, vervolmaking of begeleiding
in sportdisciplines beogen
De vormingscursus moet minstens 6 uur omvatten. Het cursusgeld bedraagt minimaal 20
euro.
Een aanvraag voor subsidiëring van kadervorming gebeurt met een standaardformulier
(bijlage 4) dat uiterlijk binnen de 6 maanden na afloop van de cursus het traject wordt
bezorgd aan de gemeentelijke jeugddienst.
ARTIKEL 22: VOORWAARDEN
De terugbetaling van (een deel van) het inschrijvingsgeld voor de gevolgde kadervorming
zoals hieronder beschreven kan worden aangevraagd indien voldaan is aan alle
onderstaande voorwaarden:
Indien de jongere het traject met positief gevolg heeft doorlopen, ontvangt hij/zij
respectievelijk een algemeen geldend attest animator, hoofdanimator of instructeur.
cursisten moeten ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente Herne
of zijn lid van een erkende jeugdwerkvorm. De subsidie wordt dus niet uitgekeerd aan
personen die in Herne lid zijn van een vereniging, maar die hier niet wonen.
cursisten zijn minstens 16 jaar oud op het ogenblik van de vorming
De minimumleeftijden zijn:

Animator
Hoofdanimator
Instructeur

Min. Leeftijd traject-instap
15 jaar
16 jaar
17 jaar

Min. Leeftijd uitreiking attest
16 jaar
17 jaar
18 jaar

cursisten die geen lid zijn van een jeugdvereniging zijn maximaal 26 jaar oud,
cursisten die lid zijn van een jeugdvereniging zijn maximaal 36 jaar oud
de cursist dient een kopie in van het behaalde attest of een getuigschrift van
aanwezigheid
de aanvraag bevat een (kopie van het) betalingsbewijs
indien van toepassing: een kopie van het stageverslag op het speelplein Winnepoe
ARTIKEL 23: SUBSIDIËRING
1. 1. Eerst wordt het inschrijvingsgeld van alle jongeren uit Herne die de cursus het
traject animator, hoofdanimator of instructeur in het jeugdwerk volgden en hun stage
op het speelplein Winnepoe vervolmaakten volledig terugbetaald.
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1. 2. Voor alle resterende aanvragen wordt de subsidie voor (kader)vorming
vastgesteld op basis van de kostprijs van de cursus het traject met een maximale
subsidie van 100 euro op 50% van de kostprijs per kalenderjaar en per cursist voor
zover het begrote bedrag voor de subsidiëring van kadervorming niet overschreden
wordt.
Indien de aanvragen voor kadervormingsubsidies het begrote bedrag voorzien voor
subsidiëring van kadervorming overschrijden, ontvangt elke rechthebbende een subsidie
voor de gevolgde cursussen die proportioneel herrekend wordt.
1. 3. Indien er meer aanvragen zijn dan het voorzien budget, wordt dit budget
proportioneel verdeeld.
X = het bedrag in begroting
A, B en C = de bedragen die de verschillende cursisten betaald hebben
Y = X : (A+B+C)
Berekening = A x Y, B x Y, C x Y, ..
1. 4. Een mogelijke tweede of volgende cursus van dezelfde aanvrager wordt
gesubsidieerd binnen de perken van het krediet nadat ingegaan werd op alle eerste
aanvragen.
1. 5. Het bedrag dat overblijft na de toekenning van de kadervormingssubsidie wordt
verdeeld onder de verschillende jeugdverenigingen op basis van het aantal
begeleiding met een erkend diploma of getuigschrift:
punten:

1 tot 3 leiding met attest
4 tot 6 leiding met attest
7 tot 9 leiding met attest
meer dan 10 leiding met attest

1 punt
2 punten
3 punten
4 punten

berekening: eerst worden de scores per vereniging berekend. Deze worden opgeteld. Het
resterende bedrag wordt gedeeld door het totaal aantal punten. De bekomen puntwaarde
wordt daarna vermenigvuldigd met de score van elke vereniging.
ARTIKEL 24: UITBETALING
De berekening van de kadervormingssubsidies gebeurt op het einde van elk kalenderjaar
(nov-dec). Een aanvraag voor de subsidiëring van kadervorming die ingediend wordt in
november of december van het jaar waarin de cursus het traject plaatsvond, wordt voor
subsidiëring doorverwezen naar het volgende begrotingsjaar.
ARTIKEL 25: TERUGVORDERING
Indien een cursist een aanvraag indient bij de gemeente Herne en vervolgens een tweede
aanvraag doet voor dezelfde cursus bij een ander gemeentebestuur of omgekeerd, dan
wordt de Hernse subsidie teruggevorderd of geweigerd bij de omgekeerde situatie. Dubbele
subsidiëring voor eenzelfde cursus is uitgesloten.
Indien blijkt dat door een aanvrager onjuiste gegevens werden verstrekt of indien de
voorwaarden van dit besluit niet werden nageleefd, kan het CBS op grond van deze regeling
toegekende subsidies geheel terugvorderen van de betrokken cursist / jeugdvereniging en
deze van verdere subsidiëring voor kadervorming uitsluiten.
Het college van burgemeester en schepenen nam in zitting van 3 augustus ll. kennis van de
voorgestelde aanpassingen.
Bevoegdheid
Artikel 42 van het gemeentedecreet
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Juridische gronden
Gemeenteraad 28 mei 2014: Gemeentelijk reglement voor de erkenning en subsidiëring van
jeugdverenigingen en niet-georganiseerde jongeren in Herne – Aanpassing.
Besluit van de Vlaamse Regering van 27 februari 2015 tot wijziging van diverse besluiten
naar aanleiding van de opheffing van het intern verzelfstandigd agentschap zonder
rechtspersoonlijkheid Kunsten en Erfgoed en het intern verzelfstandigd agentschap zonder
rechtspersoonlijkheid Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen en de integratie
van taken in het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de kadervormingstrajecten, vermeld in artikel
17/1 van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en
kinderrechtenbeleid
Beslissing van het cbs dd. 3 augustus 2016
Externe adviezen
De jeugdraad gaf een positief advies tijdens de vergadering van de jeugdraad dd. 16 juli
2016.
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de voorgestelde aanpassingen goed te keuren.
Besluit : met eenparigheid van stemmen
Artikel 1: De gemeenteraad keurt de wijzigingen aan hoofdstuk IV “kadervorming” van het
gemeentelijke reglement voor de erkenning en subsidiëring van jeugdverenigingen en nietgeorganiseerde jongeren in Herne goed.
Artikel 2: Dit besluit wordt meegedeeld aan de jeugddienst en de jeugdregio Pajottenland.
Artikel 3:
Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.
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