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Openbaar
Algemeen bestuur en interne organisatie
1. Goedkeuring notulen van de vorige gemeenteraad
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De gemeentesecretaris legt de notulen voor van de vergadering van de gemeenteraad van
21 december 2016.
Bevoegdheid
Artikel 33 van het gemeentedecreet
Juridische gronden
Ontwerpnotulen van 21 december 2016
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de notulen, zoals voorgelegd door de
gemeentesecretaris, goed te keuren, mits het doorvoeren van de volgende correctie:
Agendapunt 6 Aanvullende belasting op de rijksbelastingen - Vaststelling van de aanvullende
belasting op de personenbelasting 2017
Oorspronkelijke tekst van artikel 2: "De belasting wordt vastgesteld op 7,9% van het volgens
artikel 353 van het Wetboek van de Inkomstenbelasting berekend gedeelte van de
personenbelasting die aan het rijk verschuldigd is voor hetzelfde aanslagjaar. Deze belasting
wordt gevestigd op basis van het inkomen dat de belastingplichtige heeft verworden in het
aan het aanslagjaar voorafgaande jaar."
dient vervangen te worden door de volgende tekst
Artikel 2: "De belasting wordt vastgesteld op 7,9 % van de overeenkomstig artikel 466 van
het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 berekende grondslag voor hetzelfde
aanslagjaar. Deze belasting wordt gevestigd op basis van het inkomen dat de
belastingplichtige heeft verworven in het aan het aanslagjaar voorafgaande jaar."
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
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Artikel 1 : De notulen van 21 december 2016 worden goedgekeurd met het doorvoeren van
de voorgestelde aanpassing.
Artikel 2 : Deze notulen worden elektronisch ter beschikking gesteld van de
gemeenteraadsleden.
Artikel 3 : Deze beslissing zal voor passend gevolg overgemaakt worden aan de dienst
secretariaat.
AGB
2. Prijssubsidiereglement AGB Herne
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Aangezien het, om economisch leefbaar te zijn, nodig is dat het AGB Herne vanwege de
Gemeente Herne prijssubsidies ontvangt als vergoeding voor het recht van toegang tot de
sportinfrastructuur, werd een prijssubsidiereglement opgemaakt. Dit reglement legt de
toekenning van prijssubsidies vast.
Bevoegdheid
artikel 42§3 en 43§2 van het Gemeentedecreet
artikel 232 t/m 244 van het Gemeentedecreet
Juridische gronden
Gemeenteraadsbeslissing dd. 10 september 2008 houdende de goedkeuring van de
oprichting en de vaststelling van de statuten van het autonoom gemeentebedrijf Herne
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het prijssubsidiereglement AGB Herne goed te
keuren.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: De gemeenteraad keurt het prijssubsidiereglement AGB Herne goed volgens de
hierna vermelde tekst.
Artikel 2: De gemeenteraad machtigt het college van burgemeester en schepenen om dit
reglement passend uit te voeren.
Artikel 3: Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.

2

Gemeenteraad van 25 januari 2017
PRIJSSUBSIDIEREGLEMENT AGB HERNE
TUSSEN
I. De gemeente Herne, met zetel te Centrum 17, 1540 Herne, hier vertegenwoordigd door
het College van Burgemeester en Schepenen, voor wie optreden de heer Degroote Kris
voorzitter van de gemeenteraad en mevrouw Naert Ann, gemeentesecretaris,
hierna genoemd “Gemeente”, enerzijds,
en
2. Het autonoom gemeentebedrijf Herne, met maatschappelijke zetel te Centrum 17,
1540 Herne, opgericht bij Besluit van de Gemeenteraad van de gemeente Herne
dd. 10 september 2008 en rechtspersoonlijkheid verkregen ingevolge de goedkeuring door
de oprichting door de Vlaamse Minister van Binnenlandse aangelegenheden dd. 19
december 2008 waarvan de kennisgeving van de oprichting is verschenen in het Belgisch
Staatsblad dd. 14 januari 2009, ondernemingsnummer BE 0809 154 303, hierbij rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur, voor wie optreden de heer De Vos Patrick,
voorzitter,en mevrouw Dekens Franciska, secretaris, handelend in uitvoering van het besluit
van de Raad van Bestuur dd. 23 september 2013;
hierna genoemd “AGB Herne”, anderzijds,
wordt overeengekomen dat de Gemeente prijssubsidies zal toekennen aan het AGB Herne
voor de volgende activiteit:
het verlenen van recht op toegang gebruikers van de sportinfrastructuur aan
bezoekers en gebruikers.
Dit prijssubsidiereglement legt de toekenning van deze prijssubsidies vast en geldt voor de
periode vanaf heden tot en met 31 december 2017.
VOORWAARDEN
Het AGB Herne heeft haar inkomsten en uitgaven geraamd voor het kalenderjaar 2017. Op
basis van deze ramingen heeft het AGB Herne vastgesteld dat voor bovenvermelde periode
de inkomsten uit recht op toegang tot sportinfrastructuur minstens 35.180,44 EUR (exclusief
6% btw) moeten bedragen om economisch rendabel te zijn.
Om economisch rendabel te zijn, wenst het AGB Herne vanaf heden de voorziene
toegangsprijzen (exclusief btw) voor het recht op toegang tot sportinfrastructuur te
vermenigvuldigen met een factor 1,6.
De Gemeente Herne erkent dat het AGB Herne, op basis van deze ramingen, de voorziene
toegangsprijzen (exclusief btw) voor het recht op toegang tot sportinfrastructuur moet
vermenigvuldigen met een factor 1,6 om economisch rendabel te zijn.
Rekening houdend met de sportieve en sociale functie van de sportinfrastructuur wenst de
Gemeente Herne dat er geen prijsverhogingen doorgevoerd worden ten aanzien van
gebruikers en bezoekers van de sportinfrastructuur. De Gemeente Herne wenst immers de
vergoedingen te beperken opdat de sportinfrastructuur toegankelijk is voor iedereen.
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De Gemeente Herne verbindt er zich toe om voor de periode vanaf heden tot en met 31
december 2017 deze beperkte vergoedingen te subsidiëren middels de toekenning van
prijssubsidies.
De waarde van de prijssubsidie toegekend door de Gemeente Herne bedraagt de prijs
(exclusief btw) die de gebruiker of bezoeker voor recht op toegang betaalt, vermenigvuldigd
met een factor 1,6. Hierbovenop wordt een btw-percentage van 6% toegepast.
Deze gesubsidieerde toegangsgelden (exclusief 6% btw) kunnen steeds geherevalueerd
worden in het kader van een periodieke evaluatie van de exploitatieresultaten van het AGB
Herne. In de mate er een prijssubsidieaanpassing noodzakelijk is, zal de Gemeente Herne
deze steeds documenteren.
•
Het AGB Herne moet op de 20e werkdag van elk kwartaal de Gemeente Herne een
overzicht bezorgen van het aantal gebruikers waaraan recht op toegang is verleend tijdens
het voorbije kwartaal tot de door het AGB geëxploiteerde sportinfrastructuur. Dit overzicht
dient tevens het bedrag aan te betalen prijssubsidies te bevatten. De afrekening van deze
prijssubsidies zal gebeuren middels de uitreiking van een debet nota die het AGB Herne
uitreikt aan de Gemeente Herne. De Gemeente Herne dient deze debet nota te betalen aan
het AGB Herne binnen de 30 werkdagen na ontvangst.
•
Een nieuw prijssubsidiereglement geldig vanaf 2018 zal worden onderhandeld tussen
de Gemeente en het AGB Herne vóór 31 januari 2018.
Te Herne, datum

Voor de Gemeente
__________________________
__________________________
Naam:
Naert Ann
Hoedanigheid: Secretaris

Naam:
Degroote Kris
Hoedanigheid: Voorzitter van de gemeenteraad

_________________________
Voor het AGB Herne
_________________________ _
__________________________
Naam:
Dekens Franciska
Hoedanigheid: Secretaris

Naam:
De Vos Patrick
Hoedanigheid: Voorzitter Raad van bestuur
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Omgeving
3. Goedkeuring van de principiële beslissing tot samenaankoop via
intergemeentelijke samenwerking met HAVILAND INTERCOMMUNALE IgSv
(hierna genoemd HAVILAND) waarbij HAVILAND optreedt als
opdrachtencentrale voor onderhoud van de wegeninfrastructuur 2017,
inclusief aankoop van verkeersborden.
Het verlenen van een “in-house” opdracht aan HAVILAND Intercommunale
IgSv met betrekking tot aanvullende diensten van HAVILAND in aanvulling
op de taken van HAVILAND als opdrachtencentrale voor het onderhoud van
de wegeninfrastructuur.
Goedkeuring van de voorwaarden voorzien in de overeenkomst
“aanvullende diensten van HAVILAND in aanvulling op de taken van
HAVILAND als opdrachtencentrale voor de onderhoud van de
wegeninfrastructuur 2017” tussen de gemeente Herne en HAVILAND
Intercommunale IgSv.
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Het college wenst opnieuw deel te nemen aan de samenaankoop voor onderhoud van de
wegeninfrastructuur 2017, inclusief aankoop van verkeersborden en dit via
intergemeentelijke samenwerking met HAVILAND INTERCOMMUNALE IgSv (hierna
genoemd HAVILAND) waarbij HAVILAND optreedt als opdrachtencentrale.
Daarnaast wenst het college een “in-house” opdracht aan HAVILAND Intercommunale IgSv
te verlenen met betrekking tot aanvullende diensten van HAVILAND in aanvulling op de
taken van HAVILAND als opdrachtencentrale voor het onderhoud van de
wegeninfrastructuur.
Hiertoe dienen de voorwaarden voorzien in de overeenkomst “aanvullende diensten van
HAVILAND in aanvulling op de taken van HAVILAND als opdrachtencentrale voor de
onderhoud van de wegeninfrastructuur 2017” tussen de gemeente Herne en HAVILAND
Intercommunale IgSv goedgekeurd te worden.
Bevoegdheid
Gelet op artikel 43§2,11° van het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Juridische gronden
Gelet op artikel 43, 11° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het
administratief toezicht;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de
bestuurshandelingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op het decreet van 6 juli 2011 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten
voor werken, leveringen en diensten voor de samenaankoop van goederen en diensten,
inzonderheid de artikelen art. 2, 4° en 15;
Advies en motivering
1.
Samenaankoop waarbij HAVILAND optreedt als opdrachtencentrale
Artikel 2, 4° van de wet van 15 juni 2006 voorziet tevens in de mogelijkheid tot het oprichten
van een “opdrachtencentrale”, zijnde een aanbestedende overheid die
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overheidsopdrachten gunt of raamovereenkomsten sluit m.b.t. werken, leveringen of
diensten in naam en voor rekening van andere aanbestedende overheden, o.a. gemeenten.
De principeovereenkomst tot samenaankoop van onderhoud van wegeninfrastructuur
(bijlage 1) en voor de aankoop van verkeersborden 2017 (bijlage 2), die het voorwerp
uitmaakt van deze gemeenteraadsbeslissing duidt HAVILAND voor 2017 aan als
“opdrachtencentrale” voor de onderhoudswerken van de wegeninfrastructuur.
De samenaankoop van goederen en diensten, waarbij HAVILAND als “opdrachtencentrale”
optreedt, is gebaseerd op het kostendelend principe. Een gezamenlijke aankoop van
goederen, diensten of werken kan zowel een kwalitatieve als een financiële meerwaarde
bieden gelet op de verbreding van de mededinging en de efficiëntere plaatsing van
bestellingen.
De gemeente kan bijgevolg bij de aankoop van de hierboven gedefinieerde diensten of
werken een netto meeropbrengst realiseren.
Voor de aankoop van hierboven gedefinieerde diensten of werken maakt HAVILAND dat de
gemeente zal genieten van een kostenvoordeel en verhoogde expertise-uitwisseling.
Bovendien ontlast het aanstellen van HAVILAND de gemeente van het organiseren en
plaatsen van een overheidsopdracht en kan de gemeente beroep doen op de expertise van
HAVILAND inzake overheidsopdrachten voor de aankoop van diensten en werken.
Artikel 15 van de wet van 15 juni 2006 voorziet dat een aanbestedende overheid die een
beroep doet op een opdrachtencentrale als bedoeld in artikel 2, 4°, is vrijgesteld van de
verplichting om zelf een gunningsprocedure te organiseren.
2.
Inhouse-opdracht aan HAVILAND
In aanvulling op haar taken als opdrachtencentrale is het de wens van de gemeente om
tevens beroep te doen op een aantal aanvullende diensten van HAVILAND via het
toekennen van een inhouse-opdracht aan HAVILAND, waardoor de gemeente kosten en tijd
van haar eigen personeel kan uitsparen en haar eigen personeel tegelijk voor andere taken
kan inzetten.
Gelet op de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie en van de Raad van
State volgens dewelke de gunning van overheidsopdrachten door een aanbestedende
overheid aan een andere aanbestedende overheid van de toepassing van de
overheidsopdrachtenregelgeving is vrijgesteld indien (1) de opdrachtgevende entiteit op de
opdrachtnemende entiteit toezicht uitoefent zoals op haar eigen diensten en (2) de
opdrachtnemende entiteit het merendeel van haar werkzaamheden verricht ten behoeve van
het lichaam of de lichamen die haar beheersen (“(quasi-)inhouse-opdrachten”);
Gelet op Rondzendbrief LNE/2007/1 van 14 september 2007 betreffende toepassing
wetgeving overheidsopdrachten – “in house”-aanbestedingen – implicaties van het
gelijkheidsbeginsel bij toekennen van overheidsopdrachten, waarin voormelde rechtspraak
nader toegelicht wordt;
Gelet op de thans van kracht zijnde statuten van HAVILAND, waaruit blijkt dat in hoofde van
de deelnemers aan HAVILAND voldaan is aan boven vermelde jurisprudentiële voorwaarden
om aan deze laatste overheidsopdrachten te gunnen zonder toepassing van de
overheidsopdrachtenregelgeving;
Uit deze statuten blijkt in de eerste plaats blijkt dat de deelnemers aan HAVILAND toezicht
uitoefenen zoals op hun eigen diensten;
HAVILAND heeft immers tot doel het leveren van diensten van algemeen belang aan haar
deelnemers, ten aanzien van dewelke zij een ondersteunende functie heeft in hun
uitvoerende taken evenals een bevorderende functie van de onderlinge samenwerking en
ontwikkeling (art. 4);
Enkel openbare besturen en geen private entiteiten kunnen toetreden als aandeelhouder van
HAVILAND (art. 6);
De territoriale werking en het aandeelhouderschap van HAVILAND is beperkt tot de
openbare besturen van het arrondissement Halle-Vilvoorde (art. 6);
De raad van bestuur van HAVILAND wordt rechtstreeks samengesteld uit bestuurders die
allen democratisch verkozen zijn in de aandeelhouders van HAVILAND (art. 18);
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Hieruit volgt dat de deelnemers aan HAVILAND gezamenlijk een doorslaggevende invloed
kunnen uitoefenen op haar strategische doelstellingen en de belangrijke beslissingen;
Uit de statuten van HAVILAND blijkt bovendien dat zij het merendeel van haar
werkzaamheden verricht ten behoeve van het lichaam of de lichamen die haar beheersen;
Uit het voorgaande blijkt immers dat het doel en de werking van HAVILAND erop gericht is
om enkel werkzaamheden te verrichten voor haar aandeelhouders;
Deze werkzaamheden liggen bovendien in het verlengde van de opdrachten die verricht
worden door het eigen personeel van de aandeelhouders van HAVILAND;
Bijgevolg is de gemeente ( als aandeelhouder van HAVILAND ) gerechtigd om aan
HAVILAND overheidsopdrachten te gunnen zonder toepassing van de
overheidsopdrachtenregelgeving (“(quasi-)inhouse-opdrachten”);
Het feit dat HAVILAND bij de uitvoering van deze opdrachten er zelf toe gehouden zal zijn
om de overheidsopdrachtenregelgeving toe te passen doet hieraan geen afbreuk, eveneens
op grond van boven vermelde rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie en
van de Raad van State;
Omwille van haar jarenlange ervaring in de begeleiding van de gemeenten bij onderhoud
wegeninfrastructuur enz……en haar technische expertise kan HAVILAND de gemeente
goed bijstaan als opdrachten- en/of aankoopcentrale en desgevallend voor bijkomende taken
die verband houden met het onderhoud van de wegeninfrastructuur;
De succesvolle en efficiënte afhandeling van deze taken kunnen gewaarborgd worden, door
beroep te doen op een gespecialiseerde entiteit zoals HAVILAND die beschikt over de
nodige ervaring, knowhow en inzetbare mankracht;
De opdracht van HAVILAND zal erin bestaan om naast de hierboven vermelde
samenaankoop in te staan voor de voorbereidende studie, de leiding bij uitvoering van de
onderhoudswerken en de veiligheidscoördinatie ontwerp & verwezenlijking;
De principiële samenwerking met HAVILAND als opdrachtencentrale wordt vastgelegd in de
principeovereenkomst (zie bijlage 1 en 2) die door de gemeente thans wordt goedgekeurd;
De taken die HAVILAND op zich neemt, worden vastgelegd in de overeenkomst
“Aanvullende diensten van HAVILAND in aanvulling op de taken van HAVILAND als
opdrachtencentrale voor het onderhoud van de wegeninfrastructuur ” (bijlage 2) die door de
gemeente thans wordt goedgekeurd.
Overwegende dat de nodige kredieten betreffende de uitvoering van dit
samenwerkingsakkoord met HAVILAND zullen ingeschreven worden in de
gemeentebegroting enerzijds en zijn anderzijds in de meerjarenplanning al voorzien;
Financieel advies en visum
Opgenomen in begroting 2017 onder Actie 310
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1:
Gelet op de voorgaande overwegingen die hier als integraal hernomen worden,
gaat de raad over tot goedkeuring van de beslissing tot samenaankoop via
intergemeentelijke samenwerking met HAVILAND waarbij HAVILAND in 2017 optreedt als
opdrachtencentrale voor onderhoud van de wegeninfrastructuur, inclusief de mogelijkheid tot
aankoop van verkeersborden in de zin van artikel 2, 4° van de wet van 15 juni 2006
betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en
diensten.
Artikel 2:
De raad keurt de principeovereenkomst goed tot samenaankoop via
samenwerking met HAVILAND waarbij HAVILAND in 2017 optreedt als opdrachtencentrale
voor het onderhoud van de wegeninfrastructuur / voor de aankoop van verkeersborden 2017.
Artikel 3:
Gelet op de voorgaande overwegingen die hier als integraal hernomen worden,
gaat de raad tevens over tot het verlenen van een “in-house“ opdracht aan HAVILAND met
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betrekking tot de aanvullende diensten van HAVILAND in aanvulling op de taken van
HAVILAND als opdrachtencentrale voor de onderhoud van de wegeninfrastructuur.
Artikel 4:
De raad keurt de overeenkomst “Aanvullende diensten van HAVILAND in
aanvulling op de taken van HAVILAND als opdrachtencentrale voor de onderhoud van de
wegeninfrastructuur 2017” (bijlage 3) tussen de gemeente Herne en HAVILAND goed.
Artikel 5:
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met het aangaan
van de nodige verbintenissen aan de hier bijgevoegde en goedgekeurde voorwaarden.

4. Woonbeleidsplan - Goedkeuring herziening
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Een woonbeleidsplan vormt de neerslag van de beleidsopties op vlak van huisvesting. Het is
een opsomming van concrete doelstellingen die realistisch en haalbaar moeten zijn. Het
betekent tevens een engagement van de verschillende huisvestingsactoren om binnen een
bepaalde termijn een aantal afspraken en projecten te realiseren.
Dit beleidsplan is het resultaat van het actualiseren van het woonbeleidsplan van de
gemeente Herne dat op 25 januari 2012 door de gemeenteraad werd goedgekeurd. De
visies en uitgangspunten van het vorige beleidsplan blijven van kracht, maar enkele
onderdelen werden geactualiseerd.
Bevoegdheid
Artikel 43 van het gemeentedecreet
Juridische gronden
Art 28§1 van de Vlaamse Wooncode
Besluit van de Vlaamse Regering (BVR) van 21 september 2007 houdende de subsidiëring
van projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid
Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan vastgesteld door de gemeenteraad in vergadering van
28 april 2010 en goedgekeurd door de bestendige deputatie op 05 april 2010
Advies van de gecoro van 15 november 2016
Besluit van de gemeenteraad van 25 januari 2012
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de herziening van het Woonbeleidsplan, zoals
opgenomen als bijlage, goed te keuren.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 : De herziening van het Woonbeleidsplan wordt goedgekeurd volgens de tekst
toegevoegd als bijlage bij dit besluit.
Artikel 2 : Deze beslissing wordt opgenomen op de overzichtslijst van de gemeenteraad,
conform artikel 252 van het gemeentedecreet.

8

Gemeenteraad van 25 januari 2017
Politie en veiligheid
5. Politie - Belasting op tussenkomsten van de politiezone PAJOTTENLAND
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De lokale politie voert heel wat tussenkomsten uit die zorgen voor veel bijkomende kosten en
dit naar aanleiding van falende inbraakalarminstallaties, dronken personen of personen die
zich in een soortelijke toestand bevinden ten gevolge van het gebruik van verdovende
middelen of hallucinatie verwekkende middelen, overlast door het gedrag van personen op
de openbare plaats of in publiek toegankelijke plaatsen; loslopende dieren.
Volgens het Nationaal Politioneel Veiligheidsbeeld, kan overlast gedefinieerd worden als
volgt: “De beoogde feiten en gedragingen moeten (1) plaats vinden op de openbare weg,
openbare plaatsen of voor het publiek toegankelijke plaatsen, (2) de aard, de intensiteit, het
aantal of de frequentie van deze feiten tasten (3) de rust, de levenskwaliteit of de veiligheid
van de gemeente, de wijk of de straat aan. In een aantal gevallen kunnen deze feiten en
gedragingen een impact hebben op het door burgers ingeschatte risico op slachtofferschap
en/of kunnen ze vallen onder de strafbare feiten in het kader van artikel 119bis van de
Nieuwe Gemeentewet.”
Het wordt opportuun geacht een belasting in te voeren die bedoeld is als recuperatie van de
kosten, gemaakt door de politiediensten, als zij een falend inbraakalarm moeten controleren
(zowel voertuigen als manuren).
Dergelijke belasting kan een aansporing vormen voor de eigenaar om een technische
controle en bijregeling te laten uitvoeren. De eerste tussenkomst is altijd gratis en de tijd die
de politie spendeert aan het falend alarm kan niet gebruikt worden om zich met haar
kerntaken bezig te houden;
De vraag in het Politiecollege was om deze belasting enkel in te voeren bij herhaling.
Daarnaast wordt het vervoer van dronken personen of personen die zich in een soortgelijke
toestand bevinden of aangehouden personen best ook belast om als waarschuwing te
kunnen dienen.
Verder wordt vastgesteld dat het aantal loslopende dieren, binnen de politiezone, een
dergelijke proportie aanneemt, dat het een bijna dagelijkse taak van de lokale politie is om
deze dieren in het kader van de veiligheid te vangen en tijdelijk over te brengen in een
schuthok;
Overwegende dat een vast bedrag beter de bedoeling van een belasting beklemtoont dan
wanneer met gedifferentieerde tarieven wordt gewerkt;
Bevoegdheid
Aart 42 §3 en 43 §2 van het gemeentedecreet
Juridische gronden
Decreet van 30 mei 2008, gewijzigd bij decreet van 28 mei 2010 en l7 februari 2012,
betreffende de vestiging, de ínvordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen;
Ministeriële omzendbrief BB2011/1;
Het goedgekeurde Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 en de weerhouden strategische
doelstellingen en prioritaire fenomenen en de gemaakte afspraken m.b.t. acties op de Zonale
Veiligheidsraad;
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het belastingreglement goed te keuren.
Financieel advies en visum
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
9
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Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: Er wordt voor een termijn met ingang van 1 maart 2017 en eindigend op 31
december 2019 een contante belasting gevestigd op sommige tussenkomsten van de lokale
politie.

Het nodeloos alarmeren van de politie door middel van inbraakalarminstallaties (zoals bepaald in het
KB dd. 28/05/91). De belastingplichtige is de eigenaar van het onroerend goed waarop de
inbraakalarminstallatie is geplaatst. Indien de eigenaar het onroerend goed niet zelf bewoont of het
niet zelf exploiteert, is de bewoner of de exploitant de belastingplichtige.

150
euro

Het vervoer van dronken personen of personen die zich in een soortgelijke toestand bevinden ten
gevolge van het gebruik van verdovende of hallucinatie verwekkende middelen en personen die door
hun gedrag overlast veroorzaken, naar huis, naar een verpleeginstelling of naar een politiekantoor.

150
euro

De belastingplichtige is de vervoerde persoon, in voorkomend geval de voor hem burgerlijk
verantwoordelijke persoon.

Het vervoer van bestuurlijk aangehouden personen naar het politiekantoor of naar een andere
eindbestemming die naargelang het geval meer aangewezen zou kunnen zijn (thuis,
verpleeginstelling, bij de meerderjarige die het ouderlijke gezag of feitelijk toezicht uitoefent) en
personen die door hun gedrag overlast veroorzaken.

150
euro

De belastingplichtige is de vervoerde persoon, in voorkomend geval de voor hem burgerlijk
verantwoordelijke persoon.

Ophalen ronddolende dieren op de openbare weg of domein.
De belastingplichtige is de eigenaar van het dier.

150
euro

Artikel 2: De belasting zal verschuldigd zijn vanaf de tweede tussenkomst binnen de twaalf
maanden voor gelijkaardige feiten.
Artikel 3: De belasting wordt contant aan de politie betaald op het ogenblik van de
tussenkomst en tegen afgifte van een betalingsbewijs. Bij gebreke van contante betaling,
wordt de belasting van ambtswege via de gemeente ingekohierd en wordt een
kohierbelasting geheven.
Artikel 4: De belastingschuldige kan een bezwaar indienen tegen deze belasting volgens de
modaliteiten van het geldende gemeenteraadsbesluit inzake de bezwaren tegen
gemeentelijke belastingen.
Artikel 5: Afschrift van dit besluit wordt aan de toezichthoudende overheid, de korpschef van
de lokale politie, de voorzitter van het Politiecollege en de financieel beheerder toegezonden.
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Vrije tijd
6. Gebruiksreglement jeugdhuis - aanpassingen
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Bij besluit van de gemeenteraad van 25 maart 2009 werd het gebruiksreglement van het
jeugdhuis goedgekeurd. Op de gemeenteraad van 22 februari 2012 werden enkele
aanpassingen goedgekeurd. Gezien jeugdhuis Kont1R op 5 oktober 2016 de toestemming
van het schepencollege kreeg om het jeugdhuis wekelijks te openen en gezien de nood
bestond om het reglement bij te sturen, dienen een aantal aanpassingen doorgevoerd te
worden.
Bevoegdheid
Artikel 43 van het gemeentedecreet
Juridische gronden
• Besluit van de gemeenteraad van 25 maart 2009 houdende goedkeuring van het
gebruikersreglement van het jeugdhuis
• Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 2 maart 2011 om geen
fuiven meer te organiseren in het jeugdhuis
• Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 25 januari 2012
houdende goedkeuring van de voorgestelde aanpassingen van het
gebruiksreglement van het jeugdhuis
• Besluit van de gemeenteraad van 22 februari 2012 houdende goedkeuring
aanpassing gebruiksreglement jeugdhuis
• Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 11 januari 2017
Externe adviezen
Advies van de jeugdraad d.d. 17 december 2016.
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om het aangepaste gebruiksreglement van het
jeugdhuis goed te keuren. Het reglement treedt in werking vanaf 1 februari 2017.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: De gemeenteraad keurt de aanpassingen aan het 'gebruiksreglement jeugdhuis'
goed, zoals hierna vermeld.
Artikel 2: De gemeenteraad gaat akkoord om het reglement in werking te laten treden vanaf
1 februari 2017.
Artikel 3: Deze beslissing wordt opgenomen op de overzichtslijst conform art. 252 van het
gemeentedecreet.
Gebruiksreglement Jeugdhuis
Dit reglement werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 25 maart 2009 en trad in werking
op 1 april 2009.
Het werd aangepast bij besluit van de gemeenteraad van 22 februari 2012.
Het ontwerp van aangepast reglement werd positief geadviseerd door de jeugdraad op 17
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Gemeenteraad van 25 januari 2017
december 2016 en goedgekeurd door de gemeenteraad op xx/xx/2017. het treedt in werking
op xx/xx/2017.
Inleidende bepalingen
Artikel 1: locatie
Het gemeentebestuur van Herne stelt het jeugdhuis ter beschikking voor gebruik van,
openbare activiteiten of privéaangelegenheden. Het jeugdhuis Kont1R is gelegen in het
centrum van Herne, achter de bibliotheek, en is bereikbaar via het kaatsplein. De totale
oppervlakte bedraagt: 108m² (12m op 9m) Het jeugdhuis is voorzien van een geïnstalleerde
toog met tapinstallatie, afwasbak en frigo’s, een podium, muziekinstallatie en berging.
Artikel 2: gebruikers
De gebruiker is de vereniging, organisatie of particulier die een overeenkomst met het
gemeentebestuur (de jeugddienst) heeft afgesloten voor het gebruik van het jeugdhuis.
De volgende gebruikerscategorieën komen in aanmerking voor gebruik van het jeugdhuis:
• Gemeentelijke diensten en gemeentelijke adviesraden
• Erkende Hernse verenigingen
• OCMW, plaatselijke scholen en hun respectievelijke ouderraden, zorgverstrekkende
instellingen in Herne, initiatieven i.s.m. de gemeente Herne of (boven)gemeentelijke
diensten
• Privépersonen met woonplaats te Herne of niet erkende Hernse verenigingen
• Privépersonen met woonplaats buiten Herne of verenigingen buiten Herne
Procedure
Artikel 3: aanvraag
De aanvraag van het gebruik dient schriftelijk te gebeuren bij de jeugddienst via het
aanvraagformulier (zie bijlage). Het formulier is te verkrijgen op de jeugddienst of via de
gemeentelijke website. De reservatieaanvraag gebeurt door één meerderjarige
verantwoordelijke. Er kan maximum zes maanden voor het ingaan van de activiteit
gereserveerd worden en minstens 15 dagen voor datum van de activiteit.
Openbare fuiven zijn door het college van burgemeester en schepenen niet toegelaten. Voor
openbare activiteiten dient het meldingsformulier voor evenementen eveneens ingevuld te
worden. Voor activiteiten in het jeugdhuis geldt een einduur van 3uur.
De reservering is pas definitief na een schriftelijke bevestiging van goedkeuring via brief of email door de jeugddienst. Bij gelijktijdige of overlappende aanvragen, krijgt de eerste
aanvraag voorrang.
Artikel 4: annulering
De gebruiker kan de geboekte activiteit gemotiveerd annuleren, bij voorkeur 5 werkdagen
voor de geplande datum.
De gemeente behoudt het recht om na de totstandkoming van de overeenkomst, het
jeugdhuis af te sluiten en de reserveringen te annuleren voor zolang als nodig ingeval van:
• Gebeurtenissen veroorzaakt door overmacht
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• Werken: herstellingswerken, aanpassingswerken, technische werken,
vernieuwingswerken, … die het sluiten van de accommodatie geheel of gedeeltelijk
vereisen.
In voorkomende gevallen zal men geen aanspraak kunnen maken op enige vorm van
schadevergoeding.
Artikel 5: beschikbaarheid
De vereniging Jeugdhuis Kont1R heeft recht om elke vrijdag van de maand gebruik te maken
van het jeugdhuis. Op vrijdag kan het jeugdhuis bijgevolg niet gehuurd worden.
Het jeugdhuis is ter beschikking vanaf 10u ’s morgens tot 23u ’s avonds op weekdagen en
op zondag. Op zaterdag kan dit uiterlijk tot 3u. Openbare fuiven zijn niet toegelaten in het
jeugdhuis, alsook mag er niet overnacht worden.
Het college van burgemeester en schepenen kan ten alle tijden uitzonderingen toestaan.
Artikel 6: wetgeving
Elke gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de naleving van alle voorschriften van gemeente
en alle bovenlokale overheden, van auteursrechten, van politiereglementen, de wetgeving
i.v.m. geluidsnormen en van de wet van de handelspraktijken.
Voor activiteiten in het jeugdhuis is de norm van 85 dB van toepassing, uitzonderingen
worden niet toegestaan.
Het jaartarief billijke vergoeding is voor rekening van het gemeentebestuur. Sabam en
verzekering zijn voor rekening van de gebruiker. Voor meer informatie i.v.m. Sabam kan u
terecht op www.sabam.be of 02 286 82 11.
De organisator dient een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor lichamelijke en
materiële schade af te sluiten voor zijn activiteit (voor zover deze hier nog niet over zou
beschikken).
Artikel 7: de sleutels
Het gebruik van het jeugdhuis gaat gepaard met 2 sleutels: de deuren van het jeugdhuis en
de deur van het sanitair van de bibliotheek. De sleutels kunnen maximum één werkdag (d.i.
zaterdag en zondag niet inbegrepen) voor de activiteit worden opgehaald op de jeugddienst.
Terugbrengen dient te gebeuren maximum twee werkdagen na de activiteit op de
jeugddienst. Indien dit niet mogelijk is, moet op voorhand een afspraak gemaakt worden met
de jeugddienst. Dit geldt enkel voor uitzonderlijke gevallen. Het doorgeven van de sleutels
aan derden is strikt verboden. Bij verlies of misbruik zal een bedrag aangerekend worden die
de vervanging van het slot en de in omloop zijnde sleutels dekt.
Artikel 8: gebruik van de toiletten
Het is de huurder toegestaan gebruik te maken van de toiletten van de bibliotheek. Tijdens
de openingsuren van de bibliotheek is het ten strengste verboden de toegang tot de toiletten
via de deur aan het jeugdhuis te gebruiken. Op deze momenten dienen gebruikers de
hoofdingang van de bibliotheek te gebruiken. De openingsuren van de bibliotheek zijn de te
vinden op de website of aan de ingang van de bibliotheek.
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Na de activiteit dienen de toiletten grondig gepoetst te worden (vloer, sanitair, lavabo,
vuilnisbakken leegmaken,…)!
Gebruiksvoorwaarden
Artikel 9: poetsen
Het jeugdhuis en de toiletten dienen in verzorgde en oorspronkelijke staat te worden
achtergelaten (poetsen met nat, vuilnisbakken leegmaken en vuil meenemen, materialen
terugplaatsen, toog afkuisen, glazen wassen,…). Indien dit niet het geval is, wordt de
gebruiker hiervan verwittigd. Deze krijgt dan de mogelijkheid dit in orde te brengen. Zoniet
wordt zonder enige discussie het tarief van schoonmaak doorgerekend aan de gebruiker (=
30 euro/uur), met een minimum van 50 euro (= waarborg). De gemeente voorziet
poetsmateriaal in de berging in het jeugdhuis.
Ook de buitenomgeving van het jeugdhuis, de bibliotheek, het gemeentehuis en het
kaatsplein worden proper en vrij achtergelaten (geen flesjes, glazen, kapot glas of ander
materiaal uit het jeugdhuis).
Bij het verlaten van het gebouw moeten alle lichten gedoofd worden, de verwarming en
frigo’s uitgezet en dienen alle deuren en vensters gesloten te worden.
Artikel 10: schade
De gebruiker is verantwoordelijk voor de aangerichte schade aan het gebouw zowel door
hemzelf, zijn aangestelden als door de deelnemers van de door hem ingerichte activiteit. De
gebruiker is tevens verantwoordelijk voor de schade aan de mobiele infrastructuur en al de
gebruikte materialen die gevolg is van onoordeelkundig gebruik. Schadevergoeding wordt
aangerekend ten bedrage van herstellings- of vervangingskosten. Eventuele beschadigingen
of diefstal moeten onmiddellijk gemeld worden aan de jeugddienst. Bij herhaalde of ernstige
beschadiging kan de betrokken organisatie of initiatief voor een bepaalde periode geschorst
of uitgesloten worden van de dienstverlening. Het college van burgemeester en schepenen
kan hierover beslissen.
Artikel 11: waarborg
Elke gebruiker betaalt een waarborg van 50 euro per activiteit. Deze waarborg kan
ingehouden worden bij schade of nalatenschap. Zonder het betalen van de waarborg, wordt
de sleutel niet meegegeven aan de gebruiker.
Bij het niet poetsen van het jeugdhuis of de bibliotheek wordt zonder enige discussie het
tarief voor schoonmaak doorgerekend aan de gebruiker (=30 euro/uur), met een minimum
van 50 euro (=waarborg).
Artikel 12: onderverhuur
De gebruiker verbindt zich ertoe het jeugdhuis en bijhorende materialen in geen geval verder
uit te lenen of te verhuren aan derden. In geval van verdere uitlening of verhuring kan de
organisatie of het initiatief geschorst of uitgesloten worden van verder gebruik van het
jeugdhuis. Het college van burgemeester en schepenen beslist hierover.
Artikel 13: dranken
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De gebruiker zorgt zelf voor drank en het koud zetten van deze dranken. Alle lege bakken en
vaten dienen verwijderd te worden alvorens het terugbrengen van de sleutels.
Artikel 14: verantwoordelijkheid
De jeugddienst en het jeugdhuis kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor
achtergelaten materialen of diefstal. Het gemeentebestuur van Herne kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor ongevallen of eventuele andere schadelijke gevolgen die zouden
voortvloeien uit het gebruik van de zaal en bijhorende materialen. De gebruiker doet hiervoor
afstand van verhaal ten opzichte van het gemeentebestuur.
Artikel 15: veiligheidsvoorschriften
De organisator zorgt voor toepassing van de volgende voorschriften:
• ramen en deuren dienen dicht te blijven om geluidsoverlast te beperken
• alle evacuatiewegen dienen te allen tijde vrijgehouden te worden
• fietsen, bromfietsen en wagens moeten op de daartoe voorziene plaatsen gestald
worden
• De bezoekers van het jeugdhuis dienen de buren en de omgeving van het gebouw te
respecteren. Vandalisme, agressiviteit en nachtlawaai worden in en rond het
jeugdhuis niet geduld.
• Iedere bezoeker die in of rond het jeugdhuis in het bezit wordt gevonden van
voorwerpen die het vlot verloop van de activiteit of de veiligheid van de aanwezigen
in het gedrang kan brengen, moet de toegang tot het jeugdhuis worden geweigerd.
Bij betwisting wordt de politie gewaarschuwd.
• Noodzakelijke en dringende herstellingen aan de infrastructuur worden onmiddellijk
gemeld aan de jeugddienst en worden niet door de organisator zelf uitgevoerd.
• Het is verboden om open vuren te maken, bijkomende verwarmingsinstallaties te
gebruiken, vuurwerk af te steken in en rond het jeugdhuis, tenzij na positief advies
van de brandweer
• (Illegale drugs) zijn niet toegelaten in en rond het jeugdhuis. De organisator heeft
meldingsplicht als er tijdens de activiteit (illegale) drugs worden gebruikt, gedeald
en/of verkocht.
• Er worden geen wijzigingen aangebracht aan de elektrische systemen, de
geluidsinstallatie of de lichtpunten. Bij extra plaatsing van elektrische groepen en/of
werfkasten laat de organisator deze systemen door een erkend keuringsmechanische
controleren.
Prijzen gebruik jeugdhuis
Artikel 16: prijslijst
De gebruikers verbinden zich ertoe de volgende tarieven te betalen. Het verschuldigde
verhuurbedrag zal via factuur aangerekend worden aan de gebruiker. De waarborg die reeds
betaald werd, zal worden verrekend met de eindfactuur. Het gebruik van de in het jeugdhuis
aanwezige materialen (tafels, stoelen, muziekinstallatie,…) is inbegrepen in het
verhuurbedrag. De gebruikte materialen moeten ingeleverd worden in de toestand zoals ze
werden afgeleverd.
Gemeentelijke diensten en gemeentelijke
adviesraden
OCMW, plaatselijke scholen en hun

Waarborg jeugdhuis

Huur jeugdhuis

gratis

gratis

gratis

gratis
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respectievelijke ouderraden,
zorgverstrekkende instellingen in Herne,
initiatieven i.s.m. de gemeente Herne of
(boven) gemeentelijke diensten
(Openbare) activiteit door erkende Hernse
jeugdverenigingen
(Openbare) activiteit door andere
organisaties of Hernse verenigingen
Openbare activiteit voor een goed doel
Vergadering of cursus voor erkende
Hernse verenigingen
Privépersonen met woonplaats in Herne
Privépersonen met woonplaats buiten
Herne of verenigingen buiten Herne

50 euro

25 euro

50 euro

100 euro

50 euro

50 euro

Gratis

Gratis

50 euro

125 euro

50 euro

150 euro

Artikel 17:
In geval van betwistingen, schendingen van het gebruiksreglement, moeilijkheden en/of
uitzonderingen die niet in dit reglement staan, beslist het college van burgemeester en
schepenen.
Aanvraagformulier jeugdhuis
Datum aanvraag
Datum activiteit
Naam activiteit
Soort activiteit: privé, openbaar, goed doel*,…
Organisatie
Contactpersoon
Adres
Telefoonnummer / gsmnummer
E-mailadres
De gebruiker betaalt
euro waarborg op rekeningnummer BE89 0910 0015 1185
met als vermelding: datum wanneer je het JH huurt + naam + “huur jeugdhuis”
De huurprijs bedraagt
euro.
De huurprijs wordt afgerekend na afloop van de activiteit, na nazicht van de locatie. Indien er
schade wordt geconstateerd kan er een meerprijs worden aangerekend (zie
gebruiksreglement)
* Het goed doel dient omschreven te worden.
Te bezorgen aan:
Jeugddienst Herne
Centrum 17
1540 Herne
jeugd@herne.be
De gebruiker kan de sleutels afhalen na betaling van de waarborg. Verdere voorwaarden
i.v.m. het afhalen van de sleutels vindt men onder artikel 7 van het gebruiksreglement.
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de gebruiker gaat akkoord met de voorwaarden uit het gebruiksreglement.
Handtekening jeugddienst
aanvrager

handtekening

7. Voorstel reglement garageverkoop gemeente Herne
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Op zondag 25 juni 2017 vindt er opnieuw een garageverkoop plaats in Herne. Het is nodig
om het bestaande reglement te wijzigen. Zo worden alle data geschrapt zodat het reglement
niet iedere keer vernieuwd moet worden en formuleringen die complex of onduidelijk worden
zijn aangepast.
Bevoegdheid
Artikel 42 en 43 van het gemeentedecreet
Juridische gronden
Reglement garageverkoop gemeente Herne
Externe adviezen
Het dagelijks bestuur van de cultuurraad keurde dit voorstel tot aanpassing van het
bestaande reglement goed tijdens de vergadering van 12 januari 2017.
Advies en motivering
Het ontwerp voorziet in de volgende aanpassingen:Artikel 2. Indien men ver van de dorpskern of afgelegen woont, is het toegestaan om
in de Hernekouter (parking sporthal) een verkoopstand op te stellen. In dit geval dient de
deelnemer ervoor te zorgen dat zijn verkoopplaats ordelijk blijft en dat alle afval en vuil in de
mate van het mogelijke zo snel mogelijk wordt opgeruimd en verwijderd.
Motivering: Enkel de deelnemers die gebruikmaken van de parking van de sporthal worden
gevraagd om alles ordelijk achter te laten. Andere deelnemers gebruiken immers hun privéeigendom.
Artikel 3: Aan de garageverkoop kan worden deelgenomen door alle inwoners van de
gemeente Herne, en de professionele handelaars die een inschrijving in het handelsregister
hebben uitgesloten, tenzij zij handelen als particulier en eenmalig de door hen persoonlijke,
gebruikte goederen op hun privédomein wensen aan te bieden.
Motivering: de garageverkoop is niet bedoeld voor professionele verkopen te organiseren
maar handelaars moeten wel de mogelijkheid hebben om privéspullen te verkopen.
Artikel 4: De deelnemers aan de garageverkoop mogen goederen te koop aanbieden
die hen toebehoren en waarvan de verkoop wettelijk toegestaan is. De verkoop mag het
normale beheer van een privaat vermogen niet te buiten gaan. Dit houdt in dat de
aangeboden goederen niet mogen aangekocht zijn met het oog op deze verkoop. Het
verkopen van winkelstocks is verboden, evenals het te koop aanbieden van etenswaren en
drank. Er kunnen controles gebeuren door de Economische Inspectie en/of de
organisatoren.
Motivering: duidelijker formulering
artikel 5: De gemeente Herne kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor
gebeurlijke ongevallen, evenmin als de initiatiefnemers of medewerkers aan de
garageverkoop. Bij diefstal of beschadigingen van de goederen, evenals van de privéeigendommen van elke deelnemer, wordt het risico enkel en uitsluitend gedragen door de
17

Gemeenteraad van 25 januari 2017
verkoper- deelnemer.
Motivering: duidelijker formulering
Verder moeten de deelnemers voortaan aanduiden welke categorieën van goederen
ze verkopen wat de toegankelijkheid voor de kandidaat kopers moet verhogen.
Financieel advies en visum
Het nodige budget is voorzien onder 0739, ACT 460.
Besluit:
Artikel 1: De gemeenteraad keurt de voorgestelde aanpassingen van het reglement van de
garageverkoop goed.
REGLEMENT GARAGEVERKOOP GEMEENTE HERNE
Artikel 1. Gegevens van de garageverkoop
Er wordt in Herne een garageverkoop georganiseerd. De garageverkoop houdt in dat
inwoners goederen te koop aanbieden. De prijs van de goederen wordt door de verkoper zelf
bepaald en mag eventueel ter plaatse gewijzigd worden. De opbrengst van de verkoop is
volledig voor de particuliere verkoper.
Artikel 2. Domein bestemd voor de garageverkoop
De goederen mogen enkel worden uitgestald en voor verkoop aangeboden op de private
eigendom van de deelnemer, dit wil zeggen in en voor de garage, op de oprit en in de
voortuin, en dit tot aan de grens met het openbaar domein van de gemeente Herne. Het is
niet toegestaan delen van het openbaar domein voor de garageverkoop in te nemen.
Indien men ver van de dorpskern of afgelegen woont, is het toegestaan om in de
Hernekouter (parking sporthal) een verkoopstand op te stellen. In dit geval dient de
deelnemer ervoor te zorgen dat zijn verkoopplaats ordelijk blijft en dat alle afval en vuil in de
mate van het mogelijke zo snel mogelijk wordt opgeruimd en verwijderd.
Artikel 3. De deelnemers
Aan de garageverkoop kan worden deelgenomen door alle inwoners van de gemeente
Herne. De professionele handelaars, die een inschrijving in het handelsregister hebben,
worden uitgesloten, tenzij zij handelen als particulier en eenmalig de door hen persoonlijke,
gebruikte goederen op hun privédomein wensen aan te bieden. Het is de deelnemers
verboden geluidsinstallaties te gebruiken. Deelname aan de garageverkoop kan worden
ontzegd aan de deelnemers die de bepalingen van onderhavig reglement niet respecteren.
Artikel 4. Te koop aangeboden goederen
De deelnemers aan de garageverkoop mogen goederen te koop aanbieden die hen
toebehoren en waarvan de verkoop wettelijk toegestaan is. De verkoop mag het normale
beheer van een privaat vermogen niet te buiten gaan. Dit houdt in dat de aangeboden
goederen niet mogen aangekocht zijn met het oog op deze verkoop. Het verkopen van
winkelstocks is verboden, evenals het te koop aanbieden van etenswaren en drank. Er
kunnen controles gebeuren door de Economische Inspectie en/of de organisatoren.
Artikel 5. Ongevallen en aansprakelijkheid
De gemeente Herne is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, diefstal en/of
schade.
Artikel 6. Kostprijs voor deelname
Aan de deelname van de garageverkoop is geen kostprijs verbonden. De deelname is echter
slechts geldig na inschrijving en ondertekening van het reglement. Het reglement kan ook
per e-mail worden goedgekeurd.
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Artikel 7. Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking, zodra het werd aangenomen door de gemeenteraad.
Artikel 8. Varia
De deelnemers aan de garageverkoop ontvangen een afschrift van dit reglement, evenals
ballonnen. Deze kan de verkoper plaatsen als herkenningsteken op een voor de kopers goed
zichtbare plaats op het privédomein. Een brochure met de lijst van de deelnemers, samen
met een overzicht van de goederen die zij te koop aanbieden, kan worden afgehaald op de
dienst vrije tijd van het gemeentehuis.
Artikel 9. Ondertekening reglement Garageverkoop gemeente Herne
Ik, ……………………………….… …………...………….………………….. (voornaam + naam),
ga akkoord met de verkoopsvoorwaarden en het volledige reglement van de Garageverkoop.
Ik wens een verkoopstand te reserveren aan de Hernekouter (enkel indien u ver van de
dorpskern woont): JA/NEEN
Indien NEEN, gelieve uw verkoopadres in te vullen:
Adres: …………………………………………………………………………….……..(straatnaam),
154… Herne
Telefoonnummer: ……………………………………………………………………………………..
E-mailadres……………………………………………………………………………………………..
Kruis aan welke goederen u te koop aanbiedt:
• kledij vrouw
• kledij man
• kledij dochter: leeftijd? …
• kledij zoon: leeftijd? …
• zwangerschapskledij
• boeken
• strips
• jeugdboeken
• speelgoed
• decoratie (bv. vazen, schilderijen, …)
• volwassenenfiets
• kinderfiets
• babyartikelen (bv. kinderwagen, autostoel, …)
• multimedia (dvd’s, cd’s, computerspelletjes, …)
• handtassen
• schoenen
• juwelen
• meubels
• elektrische toestellen
• keukenbenodigdheden
• servies
• gereedschap
• creatief materiaal (knutselen, naaien, …)
• antiek
• sport
• andere: …
Inschrijven kan bij de dienst Cultuur: Centrum 17, 1540 Herne – cultuur@herne.be – 02/ 397
11 60.
Handtekening + datum
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Artikel 2: Dit besluit wordt meegedeeld aan de cultuurbeleidscoördinator.
Schriftelijke en mondelinge vragen
8. Schriftelijke en mondelinge vragen
Vanessa Van Hende stelt de volgende vraag : "Zou het niet nuttig zijn dat de gemeente een
standpunt inneemt ivm de plaatsing van de windmolens in onze gemeente?". Schepen
Lieven Vandenneucker antwoordt hierop het volgende : "Aangezien de enorme impact de
plaatsing van windmolens op die plaats gaat hebben, zijn we van mening dat we de
gezondheid van de burger moeten prioritair stellen. We gaan met dit dossier ook naar de
milieuraad. Colruyt komt hier een toelichting geven. Ook de GECORO zal in dit dossier
betrokken worden, zodanig dat deze adviesraden ook betrokken worden. Dit dossier zal later
zeker opnieuw geagendeerd worden op de gemeenteraad om het dossier sterker te maken."

Namens de gemeenteraad
Ann Naert
gemeentesecretaris

Kris Poelaert
voorzitter van de gemeenteraad
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