Gemeenteraad van 22 februari 2017
PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE 1540 HERNE

Vergadering van 22 februari 2017

Aanwezig: Kris Degroote, gemeenteraadslid
Kris Poelaert, burgemeester
Lieven Vandenneucker, Carina Ricour, Marie Louise Devriese, Lieven Snoeks, Patrick De
Vos, Schepenen
Thierry Deblander, Lieven Vandenbroeck, Sandra Dero, Jordi Cornet, Michaël Schoukens,
Paulette Debock, Eric Eeckhoudt, Vanessa Van Hende, Gemeenteraadsleden
Ann Naert, gemeentesecretaris
Verontschuldigd: Hilde Thiebaut, Annelies Desmet , Gemeenteraadsleden
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
25 januari 2017.
Bevoegdheid
Artikel 33 van het gemeentedecreet
Juridische gronden
Ontwerpnotulen van 25 januari 2017
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de notulen, zoals voorgelegd door de
gemeentesecretaris, goed te keuren.

Besluit : Goedgekeurd met 12 stemmen voor en 3 onthoudingen (Thierry Deblander,
Kris Degroote en Eric Eeckhoudt)
Artikel 1 : De notulen van 25 januari 2017 worden goedgekeurd.
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.
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Financiën
2. Belasting op de huis-aan-huis verspreiding van reclamedrukwerk Aanpassing
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
In het laatst goedgekeurde belastingsreglement van 24 april 2013 wordt voorzien in een
verplichting van aangifte. Er wordt echter vastgesteld dat deze verplichting niet steeds
nageleefd wordt door de belastingsplichtige, waardoor een aantal administratieve
verrichtingen vereist zijn. Dit werkt inefficiënt, waardoor het aangewezen is om de
aangifteplicht af te schaffen.
Bevoegdheid
Artikel 42 en 43 van het gemeentedecreet
Juridische gronden
Artikel 170 § 4 van de Grondwet
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
De meerjarenplanning
Gemeenteraadsbeslissing van 22 december 2007
Gemeenteraadsbeslissing van 24 april 2013
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de aangifteplicht af te schaffen.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 :
Er wordt voor de dienstjaren 2013 tot en met 2018 een gemeentebelasting geheven op de
voor de inwoners kosteloze verspreiding aan huis van niet-geadresseerde drukwerken met
handelskarakter en daarmee gelijkgestelde producten.
Artikel 2 :
In het kader van dit reglement wordt het volgende verstaan onder :
• Drukwerk met handelskarakter : elke publicatie die er toe strekt bekendheid te geven aan
commerciële activiteiten, handelszaken, merknamen en andere elementen, en die erop
gericht is de potentiële klant er toe te bewegen gebruik te maken van de diensten en/of
producten van de adverteerder.
• Gelijkgestelde producten : de stalen of reclamedragers van gelijk welke aard die aanzetten
tot gebruik of verbruik van het aangeprezen product of de aangeboden dienst.
• Verspreiding aan huis : het op het grondgebied van de gemeente (of een deel daarvan )
achterlaten van drukwerk zonder adressering in de brievenbussen en zonder initiatief van de
bestemmeling.
Artikel 3 :
De belasting is verschuldigd door de verantwoordelijke uitgever. De drukker en de verdeler
zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting. Wanneer de verantwoordelijke
uitgever, drukker en verdeler niet gekend zijn, is de belasting verschuldigd door de
natuurlijke of rechtspersoon onder wiens naam, handelsnaam, logo of embleem de reclame
wordt gevoerd.
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Artikel 4 :
De belasting wordt vastgesteld, met een minimum van 20 euro per bedeeld drukwerk, op :
- 0,02 euro per bedeeld exemplaar van drukwerk met handelskarakter waarvan de totale
bedrukbare oppervlakte niet groter is dan 1247,4 cm²( = 2 bladzijden A4-formaat).
- 0,05 euro per bedeeld exemplaar van drukwerk met handelskarakter waarvan de totale
bedrukbare oppervlakte groter is dan 1247,4 cm²(meer dan 2 bladzijden A4-formaat).
Artikel 5 :
Van de belasting zijn vrijgesteld :
• drukwerken waarvan de bedrukte oppervlakte voor 50 % of meer wordt ingenomen door
algemene informatie(tekst en/of foto’s) zonder handelskarakter.
• drukwerken uitgaande van binnen de gemeente erkende verenigingen.
Artikel 6 :
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier opgesteld en uitvoerbaar
verklaard door het college van burgemeester en schepenen (decreet van 30 mei 2008).
Artikel 7 :
De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei
2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen.
Artikel 8 :
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de toezending van het
aanslagbiljet.
Artikel 9 :
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op
straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf
de derde werkdag volgend op de datum van de verzending van het aanslagbiljet of vanaf de
kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning.
Artikel 10 :
Verwijl- en moratoriumintresten zijn op deze belasting toepasselijk zoals inzake
rijksbelastingen op de inkomsten. Vanaf de tweede aanmaning zal een forfait van 15 euro
administratiekosten worden aangerekend.
Artikel 11 :
Dit besluit wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
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Intergemeentelijke samenwerking
3. Intergemeentelijke samenwerking - Beslissing over het definitieve voorstel
van 11 januari 2017 van het overlegorgaan houdende intergemeentelijke
samenwerking voor afvalbeheer middels een opdrachthoudende vereniging
voor te leggen aan de gemeenteraad
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
1. Beslissing tot oprichting van een opdrachthoudende vereniging voor afvalbeheer
De gemeenteraad besliste op 24 februari 2016 tot deelname aan het overlegorgaan
houdende intergemeentelijke samenwerking voor afvalbeheer middels een
opdrachthoudende vereniging en duidde schepen Lieven Vandenneucker aan om zitting te
hebben in dit overlegorgaan.
Het overlegorgaan beschikte over een periode van maximaal één jaar, ingaand op zijn
installatievergadering om zijn studieopdracht te vervullen.
Het overlegorgaan besliste om de deelnemende gemeenten voor te stellen om een
opdrachthoudende vereniging voor afvalbeheer op te richten en stelde hiervoor de
informatiebundel van 17 oktober 2016 ter beschikking en dit overeenkomstig artikel 26 DIS.
Bij besluit van 23 november 2016 verklaarde de gemeenteraad van Herne zich akkoord met
dit voorstel zonder bijkomende voorwaarde op te leggen.
Geen enkele van de andere deelnemende gemeente heeft beslist om af te zien van
deelneming aan de opdrachthoudende vereniging.
Overeenkomstig artikel 27 DIS werden de beslissingen van de deelnemende gemeenten
voorgelegd aan het overlegorgaan.
Op 11 januari 2017 besliste het overlegorgaan bij consensus over het definitieve voorstel tot
oprichting van een opdrachthoudende vereniging voor afvalbeheer. Dit voorstel werd aan de
deelnemende gemeenten voorgelegd met het verzoek om over het voorstel te beslissen
tegen 31 maart 2017 met het oog op de eventuele oprichting van opdrachthoudende
vereniging op 27 april 2017.
Het definitieve voorstel bestaat uit de finale versie van de motiveringsnota, het bestuursplan,
het ondernemingsplan en het ontwerp van statuten.
Uit deze documenten blijkt dat in vergelijking met het voorlopige voorstel volgende
aanpassingen zijn aangebracht:
 Het vastleggen van maxima voor de werkingsbijdragen van de deelnemende
gemeenten in artikel 14 van het ontwerp van statuten, naast enkele technische
aanpassingen aan de statuten op verzoek van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Overeenkomstig artikel 27 DIS kunnen de deelnemende gemeenten het definitieve voorstel
nu nog enkel goed- of afkeuren.
Overeenkomstig artikel 28 DIS kunnen de gemeenten die het definitieve voorstel van het
overlegorgaan goedkeuren, uiterlijk binnen drie maanden die volgen op de beslissing tot
goedkeuring, zonder daartoe verplicht te zijn, de opdrachthoudende vereniging oprichten.
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2. Beslissing tot beheersoverdracht van de activiteiten vermeld in artikel 4 van het
ontwerp van statuten
De opdrachthoudende vereniging is een samenwerkingsverband met beheersoverdracht,
waaronder wordt verstaan het toevertrouwen door de deelnemende gemeenten aan het
samenwerkingsverband van de uitvoering van de door hen genomen beslissingen in het
kader van zijn doelstellingen, in die zin dat de gemeenten zich het recht ontzeggen
zelfstandig of met derden dezelfde opdracht uit te voeren.
De gemeentelijke deelnemers beslissen over de beheersoverdracht overeenkomstig de
statuten van het samenwerkingsverband. Artikel 4 van het ontwerp van statuten bepaalt dat
de beheersoverdracht minstens de uitvoering van volgende opdrachten moet omvatten:
 Preventie & Duurzaamheid;
 Huis-aan-huisophaling van restafval;
 Huis-aan-huisophaling van papier en karton;
 Huis-aan-huisophaling van PMD;
 Inzameling van glas;
 Verwerking restafval;
 Verwerking grofvuil;
 Verwerking Fost Plus fracties (papier & karton, PMD, glas);
 Samenaankoop afvalrecipiënten (zakken, glasbollen, containers, …);
3. Beslissing tot beheersoverdracht van andere activiteiten
Het definitieve voorstel als basis voor de uitwerking van het samenwerkingsconcept gaat uit
van de overname van de bedrijfstak afvalbeleid van Haviland Intercommunale, op een wijze
die de continuïteit niet aantast door toepassing van de procedure voorzien in artikel 770
Wetboek van vennootschappen.
Artikel 4 van de ontwerpstatuten biedt de mogelijkheid om middels beheersoverdracht aan
de opdrachthoudende vereniging de uitvoering toe te vertrouwen van andere activiteiten op
het vlak van afvalbeheer, voor zover die binnen het maatschappelijk doel van de
opdrachthoudende vereniging vallen.
Het college van burgemeester en schepenen stelt aan de gemeenteraad voor om van die
mogelijkheid gebruik te maken en met het oog op de beoogde continuïteit ook in te stemmen
met de beheersoverdracht voor die andere activiteiten inzake afvalbeheer waarvoor de
gemeente vandaag al een beroep doet op Haviland Intercommunale, namelijk
 inzameling grofvuil op afroep
 inzameling en verwerking KGA
 inzameling via het Regionaal Overslag Station van diverse afvalfracties
 transport grofvuil vanuit het recyclagepark
4. Benoeming van bestuurders
Artikel 15 van het ontwerp van statuten van de opdrachthoudende vereniging bepaalt dat de
vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, benoemd op voordracht van de
deelnemers.
De gemeenten kunnen kandidaten voordragen voor de benoeming als bestuurder van de
opdrachthoudende vereniging en voor de benoeming als bestuurder met raadgevende stem
van de opdrachthoudende vereniging.
Bevoegdheid
Art. 42 en 43 van het Gemeentedecreet
Juridische gronden
Art. 26 en 27 van het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
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Art. 35, 42 en 43 van het Gemeentedecreet
Besluit van de gemeenteraad van 24 februari 2016 tot deelname aan het overlegorgaan
houdende intergemeentelijke samenwerking voor afvalbeheer middels een
opdrachthoudende vereniging waarbij schepen Lieven Vandenneucker werd aangeduid om
zitting te hebben in dit overlegorgaan.
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om:
1. In te stemmen met de inhoud van de finale documenten en het definitieve voorstel
van het overlegorgaan tot oprichting van een opdrachthoudende vereniging voor
afvalbeheer
2. aldus in te stemmen met de beheersoverdracht voor de uitvoering van de opdrachten
vermeld in deze finale documenten
3. eveneens in te stemmen met de beheersoverdracht van andere activiteiten inzake
afvalbeheer waarvoor de gemeente vandaag al een beroep doet op Haviland
Intercommunale
4. in te stemmen met de voordracht van Vanessa Van Hende als kandidaat-bestuurder
van de opdrachthoudende vereniging
5. in te stemmen met de voordracht van Thierry Deblander als kandidaat-bestuurder
met raadgevende stem van de opdrachthoudende vereniging
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: De gemeenteraad keurt het definitieve voorstel van het overlegorgaan tot oprichting
van een opdrachthoudende vereniging voor afvalbeheer goed en stemt in met de oprichting
van die opdrachthoudende vereniging overeenkomstig het samenwerkingsconcept dat in de
motiveringsnota, het bestuursplan, het ondernemingsplan en het ontwerp van statuten van
11 januari 2017 is uiteengezet wordt goedgekeurd.
Artikel 2: De gemeenteraad beslist om, samenhangend met haar deelname aan de
oprichting van de opdrachthoudende vereniging, beheersoverdracht te doen voor die
opdrachten waarvoor krachtens artikel 4 van het ontwerp van de statuten minstens een
beheersoverdracht moet worden verricht, namelijk:
 Preventie & Duurzaamheid;
 Huis-aan-huisophaling van restafval;
 Huis-aan-huisophaling van papier en karton;
 Huis-aan-huisophaling van PMD;
 Inzameling van glas;
 Verwerking restafval;
 Verwerking grofvuil;
 Verwerking Fost Plus fracties (papier & karton, PMD, glas);
 Samenaankoop afvalrecipiënten (zakken, glasbollen, containers, …)

Artikel 3: De gemeenteraad beslist om bovendien beheersoverdracht te doen van andere
activiteiten inzake afvalbeheer waarvoor de gemeente vandaag al een beroep doet op
Haviland Intercommunale namelijk:
 Inzameling grofvuil op afroep
 Inzameling en verwerking KGA
 inzameling via het Regionaal Overslag Station van diverse afvalfracties
 transport grofvuil vanuit het recyclagepark
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Artikel 4: De gemeenteraad beslist om mevrouw Vanessa Van Hende voor te dragen als
kandidaat-bestuurder van de opdrachthoudende vereniging.
Artikel 5: De gemeenteraad beslist om de heer Thierry Delander voor te dragen als
kandidaat bestuurder met raadgevende stem van de opdrachthoudende vereniging.
Artikel 6: Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Haviland

4. Intercommunale Haviland - Buitengewone Algemene Vergadering van 26
april 2017 - Goedkeuring van de agenda en de bepaling van het mandaat
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De gemeente Herne is bij Haviland Intercommunale aangesloten. Deze werd opgericht op 24
maart 1965 bij oprichtingsakte, verschenen in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16
april 1965 onder het nummer 8226.
Haviland Intercommunale is een intergemeentelijk samenwerkingsverband voor de
ruimtelijke ordening en de economische sociale expansie van het arrondissement HalleVilvoorde, een dienstverlenende vereniging die wordt beheerst door het decreet van 6 juli
2001, houdende de intergemeentelijke samenwerking.
Op 26 april 2017 organiseert de intercommunale Haviland haar buitengewone algemene
vergadering.
De agenda omvat volgende punten :
1. notulen van de buitengewone algemene vergadering van 14 december 2016 :
goedkeuring
(een exemplaar van deze notulen werd per brief op 9 januari 2017 aan de deelnemers
bezorgd.);
2. statutenwijziging : goedkeuring
3.verlenen volmacht aan notaris Frederika Lens om over te gaan tot de coördinatie van de
statuten : goedkeuring
4. toetreding OCMW (art.8) : goedkeuring
De afgevaardigden werden eerder aangeduid voor de volledige legislatuur.
Bevoegdheid
Artikel 43§2, 24° van het gemeentedecreet
Juridische gronden
Artikel 44 van het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
Beslissing van de algemene vergadering van 10 december 2003 om de duurtijd van Haviland
Intercommunale te beperken tot 18 jaar, ingaand op de datum van inwerkingtreding van het
Decreet, zijnde 10 november 2001, om te eindigen op 10 november 2019.
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de agendapunten van de vergadering van 26 april
2016 goed te keuren. Tevens dienen de vertegenwoordigers van onze gemeente
gemandateerd te worden om de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering
van Haviland Intercommunale goed te keuren.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
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Artikel 1 : De agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Haviland
Intercommunale dd. 26 april 2017 worden goedgekeurd.
Artikel 2 : De vertegenwoordiger van de gemeente Herne is gemandateerd om de
agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale
dd. 26 april 2017 goed te keuren.
Artikel 3 : Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gelast met de uitvoering van
dit besluit.
Artikel 4 : Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.
Omgeving
5. Verlenen van een concessierecht voor overeenkomsten meer dan 9 jaar vaststellen van de voorwaarden
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De gemeenteraad besliste op 27 oktober 2010 om de Dominicanessensite in de Heilige
Geeststraat 22 te Herne aan te kopen. Het hoofdgebouw wordt gebruikt voor gemeentelijke
en OCMW-dienstverlening.
Voor het bijgebouw wenst het gemeentebestuur samen te werken met één of meerdere
externe partners.
Het college van burgemeester en schepenen deed een informele marktverkenning rond de
herbestemming van deze infrastructuur.
Het ligt nu in de bedoeling om in een eerste fase een deel van het bijgebouw ter beschikking
te stellen via een concessie van openbaar domein.
De gemeenteraad is bevoegd om de contractvoorwaarden voor concessies van meer dan
negen jaar te bepalen.
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om de concessie toe te wijzen.
(artikel 43, § 2, 12° en artikel 57, § 3, 1° en 8°,c van het gemeentedecreet van 15 juli 2005).
De procedure zal openbaar aangekondigd worden.
Deze openbare procedure is onder geen enkel beding te aanzien als een overheidsopdracht,
onderworpen aan de bepalingen van de wet van 15 juni 2006 maar betreft een zuiver privaat
project.
De oproep zal gericht worden naar publieke of private organisaties of personen om in de
infrastructuur die ter beschikking wordt gesteld een project te realiseren dat specifiek gericht
is op de maatschappelijke integratie en de individuele ontwikkeling van personen met een
beperking. De kandidaten moeten een vernieuwend project rond activiteiten voor personen
met een beperking realiseren dat aansluit bij een lokale dynamiek van solidariteit en dialoog.
Het project moet bestaan in het uitbouwen van activiteiten en infrastructuur voor personen
met een beperking van onze lokale gemeenschap. Het project moet zich dus in hoofdzaak
richten tot personen woonachtig in Herne en omliggende gemeenten.
Mede door de stedenbouwkundige beperkingen moet het project kaderen in de non-profit
sector.
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De organisatie die uiteindelijk de uitbating krijgt toegewezen zal de locatie op eigen risico
uitbaten en het pand renoveren.
Bevoegdheid
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikels 43, §2, 12° en 57, §3, 8°,c
Juridische gronden
Het Burgerlijk Wetboek, artikels 1101 en volgende en artikel 1712.
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de contractvoorwaarden voor de overeenkomst
goed te keuren.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: De voorwaarden waartegen de concessie zal worden verleend voor een gedeelte
van het bijgebouw van het dominicanessenklooster, Heilige Geeststraat 22, 1540 Herne
bestaande uit de op het bijgevoegde plan in geel gemarkeerde ruimtes gelegen op de
gelijkvloerse verdieping (een badkamer, wasplaats, wc, drie kamers, een veranda, een
kelder, een verbindingsgang en het gedeelte van de binnenkoer gelegen tussen de
verbindingsgang naar het oud gebouw en de links gelegen kamer) worden goedgekeurd. De
bijgevoegde concessievoorwaarden maken een integraal deel uit van dit besluit.
Artikel 2: De concessie wordt verleend na een beroep te doen op de mededinging.
Artikel 3: Dit besluit wordt opgenomen in de overzichtslijst overeenkomstig artikel 252 van
het gemeentedecreet.

6. Beleidslijn handelsconcentratie Herne-Centrum
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Het college van burgemeester en schepenen wenst prioriteit te geven aan de aanwezigheid
en ontwikkeling van kleinhandel en horeca in ‘Herne-Centrum’.
Met de goedkeuring van de stedenbouwkundige beleidslijn ‘Handelsconcentratie HerneCentrum’, wenst de gemeente op transparante wijze te communiceren over het
stedenbouwkundig beleid en het vergunningenbeleid dat zij in de dorpskern zal voeren.
Bevoegdheid
Artikel 42 van het gemeentedecreet
Juridische gronden
Art. 4.3.1, § 2 VCRO
Art. 4.7.12 VCRO
Externe adviezen
Advies gecoro dd 14 februari 2017
Advies en motivering
Het college van burgemeester en schepenen kan krachtens art. 4.3.1, § 2 VCRO bij het
beoordelen van de overeenstemming van een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag
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rekening houden met in de omgeving bestaande toestand, alsook met de beleidsmatig
gewenste ontwikkelingen.
Deze beleidsmatig gewenste ontwikkelingen kunnen worden opgenomen in een ruimtelijk
structuurplan of een ander beleidsdocument.
Ter aanvulling van het gemeentelijk structuurplan Herne wenst het college van burgemeester
en schepenen middels deze beleidslijn het stedenbouwkundig vergunningenbeleid voor
Herne-Centrum te verduidelijken.
Deze beleidslijn doet geen afbreuk aan het gegeven dat de gemeente Herne elke
stedenbouwkundige vergunningsaanvraag beoordeelt op grond van het concrete
aanvraagdossier.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de beleidslijn en van het advies
van de gecoro waarbij werd voorgesteld om het gebied waarop de beleidsleid betrekking
heeft te verruimen als volgt: de panden gelegen aan:
het ‘Centrum’, met inbegrip van onderdelen van de Stationsstraat en de
Edingsesteenweg;
het Heldenplein, met inbegrip van onderdelen van de Ninoofsesteenweg;
onderdelen van de Kerkstraat en de Kapellestraat.

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld akkoord te gaan met de aanpassingen voorgesteld
door de gecoro en de aldus aangepaste beleidslijn goed te keuren.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: De gemeenteraad keurt de beleidslijn ‘Handelsconcentratie Herne-Centrum’ goed
met inbegrip van de aanpassingen voorgesteld door de gecoro en volgens de tekst en het
plan gevoegd bij dit besluit.
Artikel 2 : Deze beslissing zal conform artikel 252 van het gemeentedecreet opgenomen
worden op de overzichtslijst.

Personeel
7. Wijziging personeelsformatie - goedkeuring
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De personeelsformatie en het organogram dienen aangepast te worden.
Enerzijds worden een aantal contracten van bepaalde duur omgezet in contracten van
onbepaalde duur. Na een evaluatie van de werkzaamheden en de dienstverlening wenst het
bestuur deze functies immers te bestendigen. Daarnaast wordt de formatie aangepast om te
voldoen aan nieuwe noden of omwille wijzigingen die zich opdringen ingevolge de
uitdiensttreding van medewerkers.
Bevoegdheid
Art 43,§2, 4° en art 103, alinea 1 van het gemeentedecreet
Juridische gronden
 Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het
mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende
enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger
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van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn gewijzigd bij besluit van de
Vlaamse regering van 16 januari 2009 en 23 november 2012
 Rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel van Herne, goedgekeurd in de
gemeenteraad van 22 december 2008, gewijzigd bij besluit van 1 juli 2009, 29
september 2010 en 30 april 2014.
 Besluit van de gemeenteraad van 20 september 2010 houdende de aanpassing van
de personeelsformatie, gewijzigd bij besluit van de gemeenteraad van 25 juni 2014
en 22 april 2015
Externe adviezen
Protocol van het syndicaal onderhandelingscomité van 24 januari 2017.
Advies managementteam van 28 november 2016
Advies en motivering
Er werd een protocol van akkoord afgesloten met de syndicale vertegenwoordigers.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de aanpassing van de personeelsformatie en het
organogram goed te keuren.
Financieel advies en visum
De nodige budgetten zijn voorzien in het budget 2017 en de meerjarenplanning 2014-2019
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 : De personeelsformatie en het organogram vastgesteld bij besluit van de
gemeenteraad van 25 juni 2014 aan te passen volgens de bijlagen bij dit besluit.
De bijlagen maken integraal deel uit van dit besluit.
Artikel 2 : Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.
Artikel 3 : Binnen twintig dagen wordt een kopie van dit besluit met het volledige dossier aan
de provinciegouverneur overgemaakt.

8. Verhoging zichtwaarde maaltijdcheques vanaf 01/01/2017 + aanpassing
werkgeversbijdrage
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Bij besluit van de gemeenteraad van 25 februari 2009 werd het bedrag van de
maaltijdcheques voor het gemeentepersoneel met ingang van 1/01/2010 vastgesteld op €
6,00, waarvan € 4,88 werkgeversaandeel en € 1,12 werknemersaandeel. Het bedrag werd
bij besluit van de gemeenteraad van 29 september 2010 aangepast: met ingang van
1/01/2011 werd het bedrag opgetrokken naar € 7,00, waarvan € 5,91 werkgeversaandeel en
€ 1,09 werknemersaandeel.
Vanaf 1 januari 2016 werd de maximale waarde van de maaltijdcheque verhoogd tot 8 euro.
Het maximumbedrag van de werkgeversbijdrage in een maaltijdcheque bedraagt vanaf dan
6,91 euro terwijl het minimumbedrag van de werknemersbijdrage 1,09 euro blijft.
De verhoging mag doorgevoerd worden zonder dat de mogelijkheid tot vrijstelling van het
voordeel in hoofde van de werknemer in het gedrang komt (zowel op fiscaal als op
parafiscaal vlak).
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Concreet betekent dit dat een maaltijdcheque met een nominale waarde van € 8 een
vrijgesteld voordeel kan uitmaken voor de werknemer indien zijn eigen bijdrage minstens €
1,09 EUR bedraagt.
Bevoegdheid
Art 43,§2 en art 103, alinea 1 van het gemeentedecreet
Juridische gronden
Koninklijk besluit van 26 mei 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juni 2014 tot
wijziging van artikel 19bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van
de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende
de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.
Externe adviezen
Protocol van het syndicaal onderhandelingscomité van 24 januari 2017.
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om met ingang van 1 februari 2017 de zichtwaarde
van de maaltijdcheques te verhogen tot € 8 euro en de werkgeversbijdrage vast te leggen op
€ 6,91.
Financieel advies en visum
De nodige budgetten zijn voorzien in het budget 2017 en de meerjarenplanning 2014-2019
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: Met ingang van 1 januari 2017 de zichtwaarde van de maaltijdcheques voor het
gemeentepersoneel te verhogen van € 7 naar € 8 en de werkgeverstussenkomst vast te
stellen op € 6,91 per maaltijdcheque.
Artikel 2: Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet
Artikel 3: Dit besluit wordt meegedeeld aan het personeel en aan het OCMW.
Vrije tijd
9. Statuten jeugdraad - aanpassingen
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Bij besluit van de gemeenteraad van 4 juli 2007 werden de statuten van de jeugdraad
goedgekeurd. Bij besluit van de gemeenteraad van 25 september 2013 werden de statuten
aangepast. Een aantal bepalingen zijn opnieuw aan verandering toe.
Een versie van de oude statuten met aanduiding van de wijzigingen wordt als bijlage ter
beschikking gesteld via de e-notulen.
Bevoegdheid
artikel 43 van het gemeentedecreet
artikel 200 van het gemeentedecreet
Juridische gronden
 Besluit van de gemeenteraad van 4 juli 2007
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 Besluit van de gemeenteraad van 25 september 2013
 Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 25 januari 2017
Externe adviezen
Advies van de jeugdraad d.d. 17 december 2016.
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de aangepaste statuten van de jeugdraad goed
te keuren.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: De gemeenteraad keurt de aanpassingen aan de statuten van de jeugdraad goed,
zoals hierna vermeld.
Artikel 2: Deze beslissing wordt opgenomen op de overzichtslijst conform art. 252 van het
gemeentedecreet.

GEMEENTELIJKE JEUGDRAAD STATUTEN
Hoofdstuk 1 : Oprichting
Artikel 1:
De gemeentelijke jeugdraad Herne werd opgericht in zitting van 30/06/1994 voor de
gemeente Herne.
De gemeentelijke jeugdraad Herne - verder afgekort JR-Herne - is politiek onafhankelijk,
staat open voor alle jongeren en streeft geen winst na.
Adres :

Jeugdraad Herne
Centrum 17
1540 Herne

Hoofdstuk 2 : Doelstellingen
Artikel 2:
De JR-Herne heeft als doelstellingen:
1. Op vraag van het gemeentebestuur of op eigen initiatief adviezen uitbrengen over
alle aangelegenheden betreffende het jeugdbeleid in de gemeente. Deze
adviesmogelijkheid slaat zowel op de jeugdwerkaangelegenheden als op alle
welzijnsaspecten van kinderen en jongeren;
2. Bevorderen van de samenwerking en het overleg tussen het jeugdwerk, particuliere
jongeren en betrokkenen bij het jeugdwelzijn;
3. Initiatieven organiseren die zich richten op vastgestelde noden en behoeften van
kinderen en jongeren;
4. Bij zoveel mogelijk kinderen en jongeren de interesse voor het gemeentebeleid
bevorderen en inspraak stimuleren.
Hoofdstuk 3 : Structuur van de jeugdraad
Artikel 3:
1. De gemeentelijke jeugdraad bestaat enkel en alleen uit een Algemene Vergadering
(AV) die tevens het Dagelijks Bestuur (DB) vertegenwoordigd;
2. De AV komt minimaal vijf keer per werkjaar samen;
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3. De vergaderingen van de AV zijn openbaar;
4. De JR-Herne organiseert zich in werkjaren die lopen van 1 september tot 31
augustus;
5. De JR-Herne bestaat uit een Algemene Vergadering, een Dageljiks Bestuur en
werkgroepen.
Hoofdstuk 4 : Samenstelling van de jeugdraad
4.1 ALGEMENE VERGADERING (AV)
Artikel 4:
1. De AV bestaat uit stemgerechtigde leden en niet-stemgerechtigde (waarnemende)
leden;
2. De stemgerechtigde leden van de AV moeten minimum 15 jaar en maximum 30 jaar
oud zijn in het betrokken jaar. In uitzonderlijke gevallen kan afgeweken worden van
de maximum leeftijd na goedkeuring door de AV;
3. Een stemgerechtigd lid van de AV mag geen politiek mandaat uitvoeren.
Artikel 5:
De stemgerechtigde leden zijn:
1. Twee afgevaardigden van elke erkende jeugdvereniging (met uitzondering van
jongerenverenigingen beschreven in paragraaf 3 van artikel 5 in het gemeentelijk
reglement voor erkenning en subsidiëring van jeugdverenigingen en nietgeorganiseerde jongeren in Herne) die een actieve jeugdwerking kan aantonen
binnen het grondgebied van de gemeente. Zij mogen tevens twee plaatsvervangers
aanduiden. (onder jeugdwerk wordt verstaan: groepsgerichte, sociaal-culturele
initiatieven met de jeugd in de vrije tijd, onder educatieve begeleiding). Elke
vereniging heeft 1 stem.
2. Twee afgevaardigden van elke erkende socio-culturele verenigingen met
jeugdwerking (met uitzondering van jongerenverenigingen beschreven in paragraaf 3
van artikel 5 in het gemeentelijk reglement voor erkenning en subsidiëring van
jeugdverenigingen en niet-georganiseerde jongeren in Herne) die een actieve
jeugdwerking kan aantonen binnen het grondgebied van de gemeente. Zij mogen
tevens twee plaatsvervangers aanduiden. Elke vereniging heeft 1 stem.
3. Elke geïnteresseerde jongere die voldoet aan volgende voorwaarden : In de
gemeente Herne wonen of een duidelijk aantoonbare bijdrage leveren aan het
jeugdwerk in Herne, minstens 15 en maximum 30 jaar oud zijn in het betrokken jaar
en geen politiek mandaat uitoefenen. Elke ‘‘onafhankelijke’’ jongere heeft 1 stem.
Artikel 6:
De niet-stemgerechtigde leden zijn :
1. De Schepen voor jeugd;
2. Politieke jongerenorganisaties uit Herne die een actieve werking in Herne kunnen
aantonen, kunnen per organisatie 1 waarnemer afvaardigen. Deze waarnemer heeft
geen stemrecht;
3. Een ambtenaar die door het College van Burgemeester en Schepenen is aangeduid
voor het bijwonen van de vergaderingen en belast is met het secretariaatswerk.
4.2 DAGELIJKS BESTUUR (DB)
Artikel 7:
1. Het DB van JR-Herne wordt verkozen door de AV; De voorzitter, ondervoorzitter en
secretaris worden gekozen uit de stemgerechtigde leden van de AV.

14

Gemeenteraad van 22 februari 2017

2. Het DB bestaat uit een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris, de door de AV
verkozen geïnteresseerde leden en de gemeentelijke ambtenaar belast met
jeugdaangelegenheden en de schepen van jeugd (als waarnemer).
Hoofdstuk 5 : Procedure van samenstelling van de algemene vergadering
Artikel 8:
1.Elk jaar worden bij het begin van het werkjaar alle verenigingen, organisaties en
instellingen die in aanmerking komen voor een lidmaatschap – en nog geen lid zijn van de
AV - via hun secretariaat opgeroepen om hun afgevaardigden aan te duiden. Deze
afgevaardigden worden in volle vrijheid aangeduid door de betrokken vereniging, organisatie
of instelling en moeten voldoen aan volgende voorwaarden:
minimum 15 jaar en maximum 30 jaar oud zijn;
actief betrokken zijn bij de werking van de organisatie waardoor ze worden
aangeduid;
zij mogen niet meer dan één organisatie vertegenwoordigen;
geen politiek mandaat uitoefenen.
2.Elk jaar wordt bij het begin van het werkjaar via verschillende kanalen een oproep
gelanceerd in de gemeente opdat geïnteresseerde jongeren zich kandidaat zouden stellen
als lid van de JR-Herne. Kandidaten moeten aan volgende voorwaarden voldoen :
minimum 15 jaar en maximum 30 jaar oud zijn;
geen politiek mandaat uitoefenen;
in de gemeente Herne wonen of betrokken zijn bij het jeugdleven of jeugdbeleid.
Artikel 9:
Een mandaat van een lid van de AV duurt één jaar, tot de nieuwe JR samengesteld is.
Artikel 10:
Aan het mandaat van de leden wordt een einde gesteld:
1. Door het verstrijken van de termijn van het mandaat;
2. Door het intrekken van de opdracht door de vereniging welke zij vertegenwoordigen;
3. Door het ontslag van de betrokkene zelf uit de JR-Herne. Dit ontslag moet schriftelijk
of per mail meegedeeld worden aan het DB door de betrokkene. De organisatie kan
een ander lid aanduiden.
Hoofdstuk 6 : Bevoegdheden van de algemene vergadering
Artikel 11:
1. Op vraag van het gemeentebestuur of op eigen initiatief adviezen verstrekken aan
het College van Burgemeester en Schepenen;
2. Samenstellen en ontbinden van de jeugdraad;
3. Alle wijzigingen van statuten, het huishoudelijk reglement en het subsidiereglement;
4. Voor het vervullen van haar taken kan de AV deskundigen uitnodigen op haar
vergaderingen;
5. Het aanstellen van de leden van het Dagelijks Bestuur van de jeugdraad en de
bestuursfuncties bij het begin van elk werkjaar.
Artikel 12:
Rechten van de leden:
1. Bijwonen van alle vergaderingen van de AV;
2. Afgevaardigden en plaatsvervangers van een organisatie dienen hun leden te
informeren over de werkzaamheden van de jeugdraad;
3. Spreekrecht op alle vergaderingen;
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4. Inzagerecht in alle documenten en dossiers die het gemeentebestuur ter beschikking
stelt van de JR-Herne voor de formulering van adviezen;
5. Toevoegen van agendapunten aan de dagorde.
Hoofdstuk 7 : Wijze waarop de algemene vergadering geldige beslissingen kan nemen
Artikel 13:
1. Alle beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de geldig
uitgebrachte stemmen;
2. Voor het wijzigen van de statuten van de jeugdraad is een tweederde meerderheid
van de leden van de AV nodig;
3. De stemming over personen gebeurt geheim.
Hoofdstuk 8 : Bevoegdheden van het dagelijks bestuur
Artikel 14:
1. Het DB is bevoegd om het dagelijks beheer van de jeugdraad te voeren en volgt de
beslissingen van de AV op;
2. Bij hoogdringendheid kan het DB van JR-Herne een advies verstrekken aan het
College van Burgemeester en Schepenen. Het Dagelijks Bestuur licht de AV hier
onmiddellijk over in. Deze adviezen worden op de volgende AV bekrachtigd;
3. Het DB beslist unaniem;
4. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend;
5. Het realiseren van alle taken met betrekking tot jeugd;
6. Het dagelijks bestuur kan bij hoogdringendheid rechtstreekse besluiten nemen en
rechtstreekse adviezen uitbrengen;
7. De beslissingen van de Algemene Vergadering uitvoeren;
8. De bemiddeling tussen het gemeentebestuur en de ledenorganisaties;
9. Bij hoogdringendheid kan het DB bijeengeroepen worden. Ongeacht het aantal
aanwezigen heeft het DB beslissingsrecht;
10. De AV op de hoogte houden van het dagelijks beheer.
Hoofdstuk 9: Procedure advies verlenen
Artikel 15:
1. De leden van de JR-Herne hebben inzagerecht in alle dossiers die betrekking hebben op
het jeugdbeleid. Wanneer de JR-Herne op eigen initiatief advies uitbrengt, kan zij steeds
vooraf vragen naar de intenties van het College van Burgemeester en Schepenen;
2. Het College van Burgemeester en Schepenen stelt elke adviesvraag schriftelijk, met alle
nodige informatie bijgevoegd en geeft zo nodig de wettelijke bepalingen en financiële
beperkingen op waarmee rekening moet worden gehouden;
3. Het College van Burgemeester en Schepenen zal de JR-Herne minimaal vier weken de
tijd laten om het gevraagde advies te verstrekken. Slechts om uitzonderlijke redenen en
omwille van hoogdringendheid kan deze termijn gemotiveerd ingekort worden. Hoogdringend
advies mag verleend worden per mail. Dit advies wordt tijdens de volgende vergadering van
de jeugdraad bekrachtigd;
4. De JR-Herne brengt schriftelijk advies uit aan het College van Burgemeester en
Schepenen met daarin melding van:
- De wijze waarop het advies tot stand kwam
- Duidelijke weergave van het standpunt van de adviesraad met vermelding van afwijkende
meningen of minderheidsstandpunten;
5. Het College van Burgemeester en Schepenen zal binnen een termijn van 4 weken na
ontvangst van het advies schriftelijk en gemotiveerd haar antwoord overmaken aan de
voorzitter.
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Schriftelijke en mondelinge vragen
10. Schriftelijke en mondelinge vragen
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Raadslid T. Deblander vraagt hoe het nu juist zit met de vermelding in de brief van Eoly dat
het project ivm de voorgenomen bouw van windtrubines gebeurt ism de gemeente. Hij stelt
vast dat het niet de eerste keer is dat firma's deze werkwijze volgen.
De burgemeester deelt mee dat aan Colruyt nooit gezegd werd dat de gemeente haar
medewerking aan het project verleende, enkel werd er op aangedrongen dat de bewoners
van onze gemeente afdoende zouden geïnformeerd worden. Colruyt werd hieromtrent dan
ook aangesproken en deze erkenden de foutieve communicatie die volgens hen te wijten
was aan tijdsdruk. We namens overigens direct het initiatief om dit op onze gemeentelijke
website recht te zetten.

Namens de gemeenteraad

Ann Naert
gemeentesecretaris

Kris Degroote
voorzitter van de gemeenteraad
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