Gemeenteraad van 28 juni 2017
PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE 1540 HERNE

Vergadering van 28 juni 2017

Aanwezig: Kris Degroote, voorzitter van de gemeenteraad
Kris Poelaert, burgemeester
Lieven Vandenneucker, Carina Ricour, Marie Louise Devriese, Lieven Snoeks, Patrick De
Vos, schepenen
Thierry Deblander, Sandra Dero, Jordi Cornet, Michaël Schoukens, Paulette Debock, Eric
Eeckhoudt, Vanessa Van Hende, Sonja Van De Bossche, gemeenteraadsleden
Ann Naert, gemeentesecretaris
Verontschuldigd: Hilde Thiebaut, Lieven Vandenbroeck, 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
24 mei 2017.
Bevoegdheid
Artikel 33 van het gemeentedecreet
Juridische gronden
Ontwerpnotulen van 24 mei 2017

Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de notulen, zoals voorgelegd door de
gemeentesecretaris, goed te keuren.
Besluit: Met 14 stemmen voor (Kris Degroote, Kris Poelaert, Lieven Vandenneucker, Carina
Ricour, Marie Louise Devriese, Lieven Snoeks, Patrick De Vos, Sandra Dero, Jordi Cornet,
Michaël Schoukens, Paulette Debock, Eric Eeckhoudt, Vanessa Van Hende, Sonja Van De
Bossche), 1 onthouding (Thierry Deblander)
Artikel 1 : De notulen van 24 mei 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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2. OCMW-raad
Kennisgeving beëindiging OCMW-mandaat van OCMW-raadslid Sonja
Van Den Bossche
Kennisgeving verzaking opvolgers
Kennisgeving aanstelling opvolger Brent Roobaert
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Op de installatievergadering van 2 januari 2013 werd de mevrouw Sonja Van Den Bossche
aangesteld als OCMW-raadslid.
Bij schrijven van 15 april 2017 diende mevrouw Van Den Bossche bij de voorzitter van de
gemeenteraad haar ontslag in als OCMW-raadslid.
Op de installatievergadering van 2 januari 2013 werden 3 opvolgers aangeduid voor
mevrouw Van Den Bossche, zijnde Hilda De Pauw, Guido Van Cutsem en Hugo Moonens.
De voorzitter van de gemeenteraad ontving op 11 mei 2017 een schrijven van mevrouw
Hilda De Pauw en van de heer Hugo Moonens waarin zij meedelen hun ambt als OCMWraadslid niet te zullen opnemen. De heer Guido Van Cutsem werd bij besluit van de
gemeenteraad van 27 januari 2016 aangesteld als OCMW-raadslid ter vervanging van de
heer Ronny Noynaert.
Gezien er bijgevolg geen opvolgers meer zijn voor mevrouw Sonja Van Den Bossche, dient
artikel 14 van het OCMW-decreet te worden toegepast, "Als een werkend lid vóór zijn
mandaat verstreken is, ophoudt deel uit te maken van de raad voor maatschappelijk welzijn
of verhinderd is en als hij, met behoud van de toepassing van artikel 9, geen opvolger of
opvolgers meer heeft, kunnen alle gemeenteraadsleden die nog in functie zijn en die de
voordracht van het te vervangen lid hadden ondertekend, met behoud van de toepassing van
artikel 9, gezamenlijk een kandidaat-werkend lid en een of meer kandidaat-opvolgers
voordragen. Die voordrachtsakte moet uiterlijk vijf dagen vóór de gemeenteraadszitting
waarop de geloofsbrieven van het nieuwe lid van de raad voor maatschappelijk welzijn en de
opvolger of opvolgers zullen worden onderzocht aan de gemeentesecretaris worden
overhandigd. In dat geval is de kandidaat verkozen verklaard en worden de kandidaatopvolgers aangesteld in de orde van hun voordracht. Een opvolger die ingevolge zijn
geslacht het lid van de raad voor maatschappelijk welzijn dat ontslag genomen heeft, niet
kon opvolgen, wordt geacht opvolger te zijn van het nieuw verkozen lid van de raad voor
maatschappelijk welzijn en neemt rang in vóór de opvolgers, vermeld op de voordrachtsakte.
Op 15 mei 2017 ontving de gemeentesecretaris een voordrachtsakte met de voordracht van
de heer Brent Roobaert.
Krachtens artikel 16 van het OCMW-decreet dient de gemeenteraad de geloofsbrieven van
de heer Brent Roobaert te onderzoeken.
Het onderzoek van de geloofsbrieven heeft tot doel na te gaan of het voorgedragen
kandidaat-werkend lid aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden voldoet en zich niet bevindt in
één van de gevallen van onverenigbaarheid.
Bevoegdheid
Artikel 14 en 16 van het OCMW-decreet
Juridische gronden
Artikel 7, 20, 21, 25 en 26 van het OCMW-decreet
Besluit van de gemeenteraad dd. 2 januari 2013 betreffende de verkiezing van de OCMWraadsleden
Schrijven van Hugo Moonens 11 mei 2017
Schrijven van Hilda De Pauw dd. 11 mei 2017
Voordrachtsakte dd 16 mei 2017
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Advies en motivering
De heer Brent Roobaert legde de volgende documenten voor :
Een recent uittreksel uit het bevolkings- en rijksregister
Een recent uittreksel uit het strafregister
Een verklaring op eer dat hij zich niet bevindt in één van de gevallen ban
onverenigbaarheid, bepaald in artikel 20 van het OCMW-decreet
Uit deze documenten blijkt dat de heer Brent Roobaert voldoet aan de
verkiesbaarheidsvoorwaarden en er bovendien geen onverenigbaarheden kunnen worden
vastgesteld.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de beëindiging van het OCMWmandaat van mevrouw Sonja Van Den Bossche, de verzaking aan het ambt van de
opvolgers Hilda De Pauw en Hugo Moonens en van de de verkozen verklaring van de heer
Brent Roobaert als OCMW-raadslid.
Overeenkomstig artikel 17 van het OCMW-decreet zal betrokkene opgeroepen worden om
ten overstaan van de voorzitter van de gemeenteraad en in aanwezigheid van de
gemeentesecretaris de eed af te leggen. Daarvan wordt door de voorzitter van de
gemeenteraad en de gemeentesecretaris ondertekend proces-verbaal opgemaakt dat naar
de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gestuurd.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: Neemt akte van de beëindiging van het mandaat als OCMW-raadslid van mevrouw
Sonja Van Den Bossche
Artikel 2 : Neemt kennis van de verzaking van de opvolgers, zijnde mevouw Hilda De Pauw
en de heer Hugo Moonens , voor de aanstelling als OCMW-raadslid.
Artikel 3 : Neemt kennis van de aanstelling van de heer Brent Roobaert als OCMW-raadslid.
Betrokkene zal opgeroepen worden om ten overstaan van de voorzitter van de
gemeenteraad en in aanwezigheid van de gemeentesecretaris de eed af te leggen
Artikel 4 : Dit besluit wordt opgenomen in de overzichtslijst overeenkomstig artikel 252 van
het gemeentedecreet.
AGB
3. AGB - Fiscale jaarrekening 2016 – Goedkeuring
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Op 22 december 2008 richtte de gemeente het autonoom gemeentebedrijf op.
Artikel 243 van het gemeentedecreet bepaalt dat de raad van bestuur de jaarrekening van
het autonoom gemeentebedrijf moet vaststellen.
Het opstellen van de jaarrekening over het boekjaar valt onder de verantwoordelijkheid van
het bestuursorgaan.
Bevoegdheid
Statuten autonoom gemeentebedrijf dd. 22 Juni 2016.
Juridische gronden
Art. 225 tot en met 234, 235, 236 tot en met 239, 241 en 242, 243, 244, 248, 252 en
261 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005
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Beheersovereenkomst tussen de gemeente Herne en het autonoom gemeentebedrijf
Herne, art. 9
Art 21, 22, 29 van de statuten van het autonoom gemeentebedrijf Herne
Externe adviezen
Verslag externe commissaris.
Oordeel zonder voorbehoud.
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van het vermogen en de
financiële toestand van het AGB herne per 31 december 2016, alsook van diens resultaten
over het boekjaar dat op die datum is afgesloten, in overeenstemming met het in België van
toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Advies en motivering
De jaarrekening wordt vastgesteld met een balanstotaal van € 73.025
De resultatenrekening sluit af met een winst van het boekjaar van € 5.064.
Het verslag van bedrijfsrevisor wordt in het dossier opgenomen.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1.- De gemeenteraad keurt de jaarrekening 2016 van het autonoom gemeentebedrijf
Herne goed, zoals vastgesteld door de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf
Herne op 30 maart 2017.
Artikel 2.- Deze beslissing wordt opgenomen op de overzichtslijst conform art. 252 van het
gemeentedecreet.

4. AGB - BBC Rapportering – Goedkeuring
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Op 22 december 2008 richtte de gemeenteraad het autonoom gemeentebedrijf op.
Tot 2014 werd enkel een fiscale jaarrekening opgemaakt, die goedgekeurd werd door een
externe bedrijfsrevisor en werd neergelegd bij de Nationale Bank van België.
Vanaf 2015 dient het AGB Herne een jaarrekening op te maken volgens de Vlaamse
regelgeving van de Beleids- en Beheerscyclus (BBC). De “nieuwe” BBC-standaard is in
voege gegaan op 1 januari 2014, maar het AGB Herne heeft een jaar uitstel gekregen voor
de BBC-rapportering.
De externe revisor voert de controle op de financiële informatieverstrekking, op de
jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen.
Bevoegdheid
Statuten autonoom gemeentebedrijf dd. 22 juni 2016.
Juridische gronden
Art. 225 tot en met 234, 235, 236 tot en met 239, 241 en 242, 243, 244, 248, 252 en
261 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005
Beheersovereenkomst tussen de gemeente Herne en het autonoom gemeentebedrijf
Herne, art. 9
Art 21, 22 en 29 van de statuten van het autonoom gemeentebedrijf Herne
Externe adviezen
De commissaris geeft voor de 3 onderdelen een oordeel zonder voorbehoud.
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De samenvatting van de algemene rekeningen en de toelichting bij de samenvatting van de
algemene rekeningen binnen de BBC conform het gemeentedecreet en de
uitvoeringsbesluiten geeft een getrouw beeld van het vermogen en de financiële toestand
van het AGB.
De financiële informatieverstrekking binnen de BBC werd opgesteld in overeenstemming met
de BBC en het BBC-besluit.
Er is niet gebleken dat de niet-financiële informatieverstrekking binnen de BBC niet in
overeenstemming zou zijn opgemaakt met het BBC-besluit.
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de BBC rapportering goed te keuren zoals
voorgelegd.
Het verslag van bedrijfsrevisor wordt in het dossier opgenomen.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1.- De gemeenteraad keurt de BBC rapportering 2016 van het autonoom
gemeentebedrijf Herne goed, zoals vastgesteld door de raad van bestuur van het autonoom
gemeentebedrijf Herne op 30 maart 2017.
Artikel 2.- Deze beslissing wordt opgenomen op de overzichtslijst conform art.252 van het
gemeentedecreet.
Erediensten
5. Kerkfabrieken O.L.V. Kokejane, Sint-Niklaas Herfelingen, Sint-Petrus en
Paulus Herne, Sint-Pieter Sint-Pieters-Kapelle - Jaarrekeningen 2016 –
Adviesverlening
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Jaarlijks moeten de bestuursorganen van de kerkfabriek de rekening over het voorgaande
dienstjaar voor 1 maart vaststellen en deze bezorgen aan het centraal bestuur, dat die
rekeningen op zijn beurt voor 1 mei bezorgt aan het gemeente- en provinciebestuur.
De rekeningen zijn immers onderworpen aan het advies van de gemeenteraad en aan de
goedkeuring van de provinciegouverneur.
De jaarrekeningen van de kerkfabrieken van O.L.V. Kokejane, Sint-Niklaas Herfelingen, SintPetrus en Paulus Herne en Sint-Pieter Sint-Pieters-Kapelle werden ons door het centraal
kerkbestuur bezorgd op 01/03/2017.
Bevoegdheid
Artikel 41 tot 44 van het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de
erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten
Juridische gronden
 Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten
 Besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van
de centrale besturen van de erkende erediensten (hierna reglement te noemen),
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Ministerieel besluit van 27 november 2006 werden ook de bijbehorende modellen
vastgesteld
Besluit van de kerkraad van O.L.V Kokejane van 27/01/2017
Besluit van de kerkraad van Sint-Niklaas Herfelingen van 21/02/2017
Besluit van de kerkraad van Sint-Petrus en Paulus van 17/01/2017
Besluit van de kerkraad van Sint-Pieter van 22/02/2017

Advies en motivering
Artikel 39 van het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende
erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten bepaalt dat de
jaarrekening bestaat uit een financieel gedeelte en een toelichting. Het financieel gedeelte
van de jaarrekening bevat een overzicht van de ontvangsten en uitgaven die gedaan werden
gedurende het financiële boekjaar en is opgebouwd volgens dezelfde structuur als het
meerjarenplan en het budget. Het model voor de jaarrekening werd vastgelegd bij
ministerieel besluit. Naast de cijfers van de rekening worden ook de cijfers van het budget
opgenomen en de cijfers van de voorgaande jaarrekening.
De voorgelegde jaarrekeningen voldoen aan de wettelijke voorschriften.
De jaarrekeningen werden besproken met het College van burgemeester en schepenen
overeenkomstig artikel 33 van het decreet van 7 mei 2004.
Aan de gemeenteraad wordt bijgevolg voorgesteld om gunstig advies uit te brengen bij de
jaarrekeningen van de kerkfabrieken van O.L.V. Kokejane, Sint-Niklaas Herfelingen, SintPetrus en Paulus Herne en Sint-Pieter Sint-Pieters-Kapelle.
Financieel advies en visum
Niet van toepassing
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: Verleent een gunstig advies over de jaarrekeningen 2016 van de kerkfabrieken van
Herne met volgend resultaat:
Overschot/tekort
exploitatie

Globaal resultaat
jaarrekening
2016

Overschot/tekort
investeringen

O.L.V Kokejane

13.166,46 €

0€

13.166,46 €

Sint-Niklaas
Herfelingen

25.922,02 €

-24.298,45 €

1.623,57 €

Sint-Petrus en
Paulus Herne

44.019,49 €

0€

44.019,49 €

Sint-Pieter, SintPieters-Kapelle

39.132,15 €

0€

39.132,15 €

Artikel 2: Een afschrift van dit besluit wordt met de bijlagen overgemaakt aan de
provinciegouverneur van Vlaams-Brabant met het oog op de uitoefening van het bestuurlijk
toezicht.
Artikel 3: Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet
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Financiën
6. Jaarrekening 2016 - Vaststelling
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
In uitvoering van artikel 93 van het gemeentedecreet ging de financieel beheerder over tot de
opmaak van de jaarrekening 2016
Het ontwerp van jaarrekening 2016 bevat:
- de jaarrekening 2016 en de bijhorende toelichting
- het advies van het managementteam over de jaarrekening 2016
Bevoegdheid
Artikel 43§2,3° van het gemeentedecreet
Artikelen 171 tot en met 175 van het gemeentedecreet
Juridische gronden
Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus
van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (en
latere wijzigingen)
Externe adviezen
Advies van het managementteam dd 22/05/2017
Advies en motivering
Uit de bijgevoegde documenten blijkt dat het algemeen begrotingsresultaat er als volgt
uitziet:
Exploitatiebudget
Investeringsbudget
Andere
Resultaat op kasbasis
Kosten
Opbrengsten
Overschot van het boekjaar

1.149.462,41
-9.691,22
-586.200,08
2.084.384,93
8.274.470,44
8.345.870,61
71.400,17

Besluit: Met 15 stemmen voor (CD&V-fractie), 1 onthouding (Thierry Deblander)
Artikel 1: De jaarrekening 2016 wordt vastgesteld met de volgende saldi:
Exploitatiebudget
Investeringsbudget
Andere
Resultaat op kasbasis

1.149.462,41
-9.691,22
-586.200,08
2.084.384,93

Artikel 2: De balans en resultatenrekening 2016 worden goedgekeurd.
Artikel 3: Een afschrift van dit besluit wordt met de bijlagen overgemaakt aan de
provinciegouverneur van Vlaams-Brabant met het oog op de uitoefening van het bestuurlijk
toezicht.
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7. Budgetwijziging 2017-02
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De gemeenteraad keurde in vergadering van 21/12/2016 de meerjarenplanaanpassing 20142019 en budget 2017 goed.
Een eerste budgetwijziging werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 26/04/2017.
Het college keurde in de zitting van 07/06/2017 het voorontwerp van budgetwijziging 201702 goed.
Bevoegdheid
titel IV van het gemeentedecreet - artikel 154§2
Juridische gronden
titel IV van het gemeentedecreet
Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus
van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn,
gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2013.
Ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels
van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn,
gewijzigd bij ministerieel besluit van 26 november 2012
Omzendbrief BB 2013/4 van betreffende de strategische meerjarenplanning (meerjarenplan
2014-2019) en budgettering (budget 2014) volgens de beleids- en beheerscyclus.
Omzendbrief BB 2013/8 betreffende de veralgemeende invoering van de beleids- en
beheerscyclus.
Omzendbrief BB 2013/7 betreffende "Digitale rapportering over de beleids- en
beheerscyclus"
Omzendbrief BB 2014/4 van betreffende de meerjarenplannen 2014-2019 en budgetten
2015.
Omzendbrief BB 2015/2 van betreffende de meerjarenplannen 2014-2019 en budgetten
2016.
Omzendbrief BB 2016/2 van betreffende de meerjarenplannen 2014-2019 en budgetten
2017.
Externe adviezen
Gunstig advies managementteam dd 06/06/2017
Advies en motivering
Gezien de jaarcijfers van 2016 gekend zijn en gezien de wijziging in uitgaven en ontvangsten
in het lopend boekjaar (naar aanleiding van de rekening 2016, nieuwe ontwikkelingen,
nieuwe wetgeving, ...) is een budgetwijziging vereist.
De organieke decreten bepalen dat de raad de budgetwijzigingen vaststelt op basis van de
‘voorgelegde cijfers’ en ‘ de verklarende nota’ ervan.
De financiële nota van een budgetwijziging moet alle onderdelen van de financiële nota van
het budget bevatten waarop de wijziging een weerslag heeft. Die wijzigingen worden
weergeven in de modelschema’s die in het MB BBC zijn opgenomen. Concreet gaat het over
de volgende onderdelen:
Wijziging van het exploitatiebudget Schema BW 1 Indien gewijzigd
Wijziging van een
Schema BW 2 Indien gewijzigd
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investeringsenveloppe
Wijziging van de transactiekredieten Schema BW 3 Indien gewijzigd
voor investeringsverrichtingen
Wijziging van het liquiditeitenbudget Schema BW 4 Indien gewijzigd
Het budget 2017 wordt, na budgetwijziging, vastgesteld als volgt:
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
Exploitatie
7.837.126,16
8.280.475,56
443.349,40
Investering
3.316.978,08
1.396.533,57
-1.920.444,51
Liquiditeiten
666.632,53
161.669,36
-504.963,17
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de voorgestelde budgetwijziging 2017-02 goed te
keuren.
Financieel advies en visum
De financiële nota 2017 blijft na de aanpassingen in evenwicht. De autofinancieringsmarge
blijft positief in 2019.
Besluit: Met 15 stemmen voor (CD&V-fractie), 1 onthouding (Thierry Deblander)
Artikel 1: De gemeenteraad keurt de budgetwijziging 2017-02 goed.
Artikel 2: Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de provinciegouverneur.
Artikel 3: De gegevens van het beleidsrapport zullen digitaal gerapporteerd worden aan de
Vlaamse overheid
Artikel 4: Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.
8. Meerjarenplan 2014-2019 – aanpassing 6
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De BBC-regels bepalen dat het resultaat van de jaarrekening telkens moet worden verwerkt
in het meerjarenplan en de aanpassingen ervan.
Het resultaat van de jaarrekening 2016 werd tevens door de gemeenteraad vastgesteld op
28 juni 2017. Dit resultaat dient verwerkt te worden door een aanpassing van het
meerjarenplan 2014-2019.
Verder moet nagegaan worden of de planning moet worden herbekeken en eventueel moet
worden bijgestuurd of verfijnd. De bijsturingen kunnen inhoudelijk van aard zijn of financieel,
waarbij bepaalde ramingen worden aangepast. De besturen moeten in elk geval nagaan of
de geraamde ontvangsten en uitgaven in de meerjarenplanning nog realistisch zijn.
Bevoegdheid
Artikel 42, 43 en art 57 van het gemeentedecreet.
Juridische gronden
titel IV van het gemeentedecreet
Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus
van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn,
gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2013.
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Ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels
van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn,
gewijzigd bij ministerieel besluit van 26 november 2012
Omzendbrief BB 2013/4 van betreffende de strategische meerjarenplanning (meerjarenplan
2014-2019) en budgettering (budget 2014) volgens de beleids- en beheerscyclus.
Omzendbrief BB 2013/8 betreffende de veralgemeende invoering van de beleids- en
beheerscyclus.
Omzendbrief BB 2013/7 betreffende "Digitale rapportering over de beleids- en
beheerscyclus"
Omzendbrief BB 2014/4 van betreffende de meerjarenplannen 2014-2019 en budgetten
2015.
Omzendbrief BB 2015/2 van betreffende de meerjarenplannen 2014-2019 en budgetten
2016.
Omzendbrief BB 2016/2 van betreffende de meerjarenplannen 2014-2019 en budgetten
2017.
Externe adviezen
Gunstig advies managementteam dd 06/06/2017
Advies en motivering
Het meerjarenplan bevat de beleidskeuzes van het bestuur voor de periode 2014-2019.
De beleidsdoelstellingen opgenomen in de strategische nota van het meerjarenplan 20142019 blijven ongewijzigd. Aan de lange termijn beleidskeuzes worden dus geen wijzigingen
doorgevoerd.
De financiële nota, die bestaat uit het financiële doelstellingenplan (M1) en de staat van het
financiële evenwicht (M2), moet wel worden gewijzigd. Deze nota werd aangepast met
geactualiseerde ramingen en aan de budgetwijziging(en) 2016.
Het ontwerp van het aangepast meerjarenplan wordt veertien dagen vóór de vergadering
aan ieder lid van de gemeenteraad bezorgd.
De gemeenteraad dient te stemmen over het meerjarenplan in zijn geheel. Elk
gemeenteraadslid kan echter de afzonderlijke stemming eisen over een of meer onderdelen
van het meerjarenplan die hij aanwijst. In dat geval mag over het geheel pas gestemd
worden na de stemming over een of meer onderdelen die aldus zijn aangewezen. De
stemming over het geheel heeft dan betrekking op de onderdelen waarover geen enkel
gemeenteraadslid afzonderlijk wil stemmen, en op de onderdelen die al bij een afzonderlijke
stemming zijn aangenomen.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de meerjarenplanaanpassing goed te keuren.

Besluit: Met 15 stemmen voor (CD&V-fractie), 1 onthouding (Thierry Deblander)
Artikel 1. De aanpassing 6 van het meerjarenplan 2014 – 2019 wordt goedgekeurd.
Artikel 2. Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de provinciegouverneur.
Artikel 3. De gegevens van de beleidsrapporten zullen digitaal gerapporteerd worden aan de
Vlaamse overheid.
Artikel 4. Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.
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Intergemeentelijke samenwerking
9. Samenwerkingsovereenkomst AGM - Goedkeuring
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
In het kader van het Globaal Plan werd door de gemeente Beersel op 1 september 1997 een
AGM-medewerker aangeworven voor de uitvoering van Alternatieve Gerechtelijke
Maatregelen. Op vraag van het Justitiehuis Brussel werd de werking van de AGM-dienst in
Beersel uitgebreid en verantwoordelijk gesteld voor 14 gemeenten en steden ten zuiden van
Brussel. Omwille van financiële redenen werd door het gemeentebestuur van Beersel de
AGM-dienst stopgezet op 31/12/2014.
Vanuit het Justitiehuis Brussel werd op 15 december 2014 een overleg georganiseerd
waarbij het Brusselse Justitiehuis, het Parket van Asse en de burgemeesters van de 14
steden en gemeenten aanwezig waren. Op deze vergadering werd beslist dat de stad Halle
de trekkersrol van het AGM-project op zich zou nemen op voorwaarde dat alle gemeenten uit
de regio zouden tussenkomen in de loonkosten van de AGM-medewerker en de
werkingskosten van de AGM-dienst.
De stad Halle kreeg in dit kader een goedkeuring door de ministerraad via de publicatie van
het Subsidie KB op 17/12/2015 in het Belgisch Staatsblad. Sinds 25/04/2016 heeft de stad
Halle een AGM-dienst opgericht en een voltijdse AGM-medewerker aangeworven voor de
uitvoering van Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen. De regio waarbinnen de AGMmedewerker van de stad Halle actief is, bestaat uit 14 steden en gemeenten met name
Bever, Herne, Galmaarden, Gooik, Pepingen, Lennik, Beersel, Sint-Pieters-Leeuw, SintGenesius-Rode, Drogenbos, Linkebeek, Overijse, Hoeilaart en Halle. De dossiers worden
aangeleverd door het Nederlandstalige Justitiehuis Brussel. Als bijlage vindt u een voorstel
van samenwerkingsovereenkomst. Desbetreffend werd door de stad Halle een
samenwerkingsovereenkomst opgesteld. Deze dient door alle deelnemende gemeenten
ondertekend te worden.
Bevoegdheid
Artikel 43, §1, 6° van het gemeentedecreet
Juridische gronden
Beslissing van cbs dd. 7 juni 2017
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de samenwerkingsovereenkomst, zoals
opgenomen als bijlage, goed te keuren.
Financieel advies en visum
De nodige budgetten zijn voorzien onder GBB/0480-00/647-9999
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 : De samenwerkingsovereenkomst met de stad Halle betreffende de Alternatieve
Gerechtelijke Maatregelen wordt goedgekeurd.
Artikel 2 : Deze beslissing wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van
het gemeentedecreet.

11

Gemeenteraad van 28 juni 2017

10. Intercommunale Haviland- Algemene vergadering op 6 september 2017
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Op 6 september 2017 gaat er een algemene vergadering van Haviland door. De agenda van
deze algemene vergadering bestaat uit volgende punten :
1. Notulen van de statutaire gewone algemene vergadering van 21 juni 2017:
goedkeuring
2. Toetreding intergemeentelijk samenwerkingsverband Intradura tot Haviland:
goedkeuring
3. Dividenduitkering met machtiging aan de Raad van Bestuur om datum en
modaliteiten vast te leggen: goedkeuring
4. Toetreding politiezone: goedkeuring
5. Toetreding hulpverleningszone: goedkeuring
6. Vervanging lid raad van bestuur: goedkeuring
7. Varia
De afgevaardigden werden aangeduid voor de volledige legislatuur.
Bevoegdheid
Artikel 42 van het gemeentedecreet
Juridische gronden
Schrijven dd. 6 juni 2017 van de intercommunale Haviland
Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking
Besluit cbs dd. 7 juni 2017
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de agendapunten van de vergadering van 6
september 2017 goed te keuren. Tevens dienen de vertegenwoordigers van onze gemeente
gemandateerd te worden om de agendapunten van de statutaire algemene vergadering van
de intercommunale Haviland goed te keuren.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 : De agendapunten van de algemene vergadering van de intercommunale Haviland
dd. 6 september 2017, zoals opgenomen in de uitnodiging van 9 juni 2017, worden op basis
van de bekomen documenten goedgekeurd.
Artikel 2 : Aan de effectieve volmachtdrager en in voorkomend geval de plaatsvervangende
volmachtdrager wordt mandaat verleend om op de algemene vergadering van de
intercommunale Haviland van 6 juni 2017 te handelen en te beslissen conform de
beslissingen van deze gemeenteraad.
Artikel 3 : Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van
de hierbij genomen beslissingen.
Artikel 4 : Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.
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11. Afvalintercommunale Intradura - Statutaire buitengewone algemene
vergadering op 6 september 2017
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Op 6 september 2017 gaat er een statutaire buitengewone algemene vergadering van
Intradura door. De agenda van deze vergadering bestaat uit volgende punten :
1. Oprichtingsakte Intradura dd. 27.04.2017
2. Toetreding Intradura tot Haviland
3. Aanvaarding toetreding intergemeentelijke samenwerkingsverbanden tot Intradura
4. Aanduiding commissaris (art.30) : goedkeuring
5. Vaststelling jaarlijkse bezoldiging commissaris (art.42)
6. Varia
Bevoegdheid
Artikel 42 van het gemeentedecreet
Juridische gronden
Schrijven dd. 6 juni 2017 van de intercommunale Haviland
Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de agendapunten van de vergadering van 6
september 2017 goed te keuren. Tevens dienen de vertegenwoordigers van onze gemeente
aangeduid en gemandateerd te worden om de agendapunten van de statutaire
buitengewone algemene vergadering van Intradura goed te keuren.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 : Mijnheer Eric Eeckhoudt, wonende Terlindenstraat 12 te 1540 Herfelingen, wordt
aangeduid als effectief vertegenwoordiger om de gemeente te vertegenwoordigen op de
statutaire algemene vergaderingen van Intradura tot en met 31 december 2018.
Artikel 2 : Mijnheer Lieven Snoeks, wonende Brikstraat 14B te 1541 Herne, wordt aangeduid
als plaatsvervanger om de gemeente te vertegenwoordigen op de statutaire algemene
vergaderingen van Intradura tot en met 31 december 2018.
Artikel 3 : De agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Intradura dd. 6
september 2017, zoals opgenomen in de uitnodiging van 6 juni 2017, worden goedgekeurd.
Artikel 4 : De vertegenwoordiger van de gemeente is gemandateerd om de agendapunten
van de buitengewone algemene vergadering van Intradura dd. 6 september 2017 goed te
keuren.
Artikel 3 : Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van
de hierbij genomen beslissingen.
Artikel 4 : Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.
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OCMW
12. OCMW - Budgetwijziging nr. 2017/1 - Kennisname
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Het OCMW bezorgde aan het college van burgemeester en schepenen de budgetwijziging
nr. 2017/1 . Deze budgetwijziging werd vastgesteld door de raad voor maatschappelijk
welzijn in vergadering van 8 mei 2017.
Bevoegdheid
Art 146 van het OCMW decreet
Artikel 42 van het gemeentedecreet
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
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. 2017/1 van het OCMW.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1:
De gemeenteraad neemt kennis van de budgetwijziging nr. 2017/1 van het
OCMW
Artikel 2:
Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.

Omgeving
13. Reglement en heffing betreffende leegstaande woningen en gebouwen Goedkeuring
Dit agendapunt wordt verdaagd.

14. Reglement en heffing verwaarloosde woningen en gebouwen - Goedkeuring
Dit agendapunt wordt verdaagd.
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15. Aanvraag vermindering van de specifieke inhaalbeweging van het bindend
sociaal objectief - Goedkeuring
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Ingevolge het BVR dd. 13/01/217 kan de gemeente een gehele of gedeeltelijke vrijstelling
bekomen van de specifieke inhaalbeweging op basis van de manifeste ruimtelijke
beperkingen vastgelegd in het gemeentelijk actieprogramma.
Woonwinkel Pajottenland heeft de verschillende criteria op welke basis de gemeente een
vermindering kan aanvragen onderzocht en een nota opgesteld.
Uit deze nota blijkt dat de gemeente Herne op basis van één criterium een vermindering van
1 eenheid kan aanvragen.
Bevoegdheid
Artikel 42 van het gemeentedecreet
Juridische gronden
Artikel 4.1.4. § 2, derde lid van het decreet grond-en pandenbeleid van 27 maart 2009
Besluit van de Vlaamse Regering dd. 13 januari 2017
Beslissing cbs van 24 mei 2017
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld deze nota goed te keuren en de Woonwinkel
Pajottenland te delegeren om een dossier in te dienen om binnen het bindend sociaal
objectief een vermindering te bekomen van de specifieke inhaalbeweging.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1. De gemeenteraad keurt de nota van de Woonwinkel Pajottenland goed. De nota
onderzoekt de verschillende criteria op welke basis de gemeenten een vermindering kan
aanvragen op de specifieke inhaalbeweging van het bindend sociaal objectief.
Artikel 2. De gemeenteraad delegeert aan Woonwinkel Pajottenland om een dossier in te
dienen om binnen het bindend sociaal objectief een vermindering te bekomen van de
specifieke inhaalbeweging voor sociale huurwoningen.
Artikel 3 : Deze beslissing wordt opgenomen op de overzichtslijst, conform artikel 252 van
het gemeentedecreet

16. RUP Lokaal Bedrijventerrein - voorlopige vaststelling
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Het ontwerp RUP Lokaal Bedrijventerrein wordt aan de gemeenteraad voorgelegd ter
voorlopige vaststelling.
In een RUP legt de gemeente de richtlijnen vast waaraan een project in het gebied van het
betrokken RUP moet voldoen en wat er in de toekomst in dat gebied mogelijk is op vlak van
ruimtelijke ordening.
Bevoegdheid
Artikel 43 van het gemeentedecreet...
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Juridische gronden
Artikel 2.2.21 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening dd 01/09/2009
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het ontwerp RUP Lokaal Bedrijventerrein voorlopig
vast te stellen.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 : Het ontwerp van het RUP Lokaal Bedrijventerrein wordt voorlopig vastgesteld.
Artikel 2 : Dit besluit wordt overgemaakt aan de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant,
het departement Omgeving en de Vlaamse Regering.
Artikel 3 : Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.

Onderwijs
17. 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 reglement basisonderwijs moet geactualiseerd worden
naar aanleiding van enkele decretale wijzigingen. Als bijlage worden de wijzigingen
overgemaakt.
Bevoegdheid
Artikel 42 en 43 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005
Juridische gronden
Decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de aangepaste versie van het schoolreglement
goed te keuren.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 : De aangepaste versie van het schoolreglement voor de scholengemeenschap
Zuidwest-Pajottenland wordt goedgekeurd.
Artikel 2 : Deze beslissing wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet
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Personeel
18. Rechtspositieregeling gemeentepersoneel - Wijziging - Goedkeuring
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Bij besluit van de 30 april 2014 werd de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel
vastgesteld. De rechtspositieregeling werd eerder aangepast bij besluit van de
gemeenteraad van 1 juli 2009 en 29 september 2010.
Ondertussen dienen er opnieuw een aantal wijzigingen doorgevoerd te worden.
De aanpassingen hebben vooral betrekking op :
- wettelijke wijzigingen (o.a. omtrent outplacement, dienstreizen, geboorteverlof,...)
- een aantal interpretaties/verduidelijkingen (omstandigheidsverlof,...)
- evaluaties
- Vlaams zorg- en opleidingskrediet
- onbetaald verlof
Dit dossier werd behandeld op het MAT van 27 maart 2017. Het verslag van het syndicaal
overleg dd. 20 april 2017 vindt u als bijlage.
Bevoegdheid
Artikel 43§2, 4°
Juridische gronden
Artikel 105§2 en §3 van het gemeentedecreet
Besluit van de gemeenteraad van 22 december 2008 houdende de vaststelling van de
rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel
Besluit van de gemeenteraad van 1 juli 2009 houdende aanpassing van de
rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel
Besluit van de gemeenteraad van 29 september 2010 houdende aanpassing van de
rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel
Besluit van de gemeenteraad van 30 april 2014 houdende de wijziging van de
rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel
Bepalingen van het Gemeentedecreet inzake de aanpassing van de evaluatie van secretaris,
financieel beheerder en ombudsman en inzake de terbeschikkingstelling en het uitlenen van
personeelslid
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 van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn
Rechtspositiebesluit van de Vlaamse regering van 23 november 2012
Externe adviezen
Syndicaal overleg dd. 20 april 2017
Gunstig advies van het MAT dd. 28 maart 2017
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om het ontwerp van nieuwe rechtspositieregeling
goed te keuren.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 : De rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel te wijzigen, volgens kopie in
bijlage van dit besluit
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Artikel 2 : Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet
Artikel 3 : Dit besluit en de bijlage worden overgemaakt aan de provinciegouverneur conform
artikel 253 §1van het gemeentedecreet
Erediensten
19. Kerkfabriek Sint Petrus & Paulus Herne – budgetwijziging 2017 – Aktename
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Vanwege het centraal kerkbestuur ontvingen we de budgetwijziging 2017 van de kerkfabriek
Sint Petrus & Paulus, naar aanleiding van de herstelling van het uurwerk van de kerktoren.
Bevoegdheid
Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten
Juridische gronden
 Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten
 Besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van
de centrale besturen van de erkende erediensten (hierna reglement te noemen),
 Ministerieel besluit van 27 november 2006 werden ook de bijbehorende modellen
vastgesteld.
 Beslissing van de Kerkraad van de kerkfabriek Sint Petrus & Paulus van 09 februari
2017 waarbij het gewijzigde budget 2017 werd vastgesteld.
Externe adviezen
Niet van toepassing
Advies en motivering
Overeenkomstig het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking
van de erkende erediensten dient de gemeenteraad enkel akte te nemen van de
budgetwijziging, wanneer deze binnen de grenzen blijft van het bedrag opgenomen in het
goedgekeurde meerjarenplan.
Vermits de voorgelegde budgetwijziging binnen de meerjarenplanning blijft, wordt aan de
gemeenteraad voorgesteld akte te nemen van deze budgetwijziging.
Financieel advies en visum
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 : De gemeenteraad neemt akte van de beslissing van de kerkfabriek Sint Petrus &
Paulus waarbij de budgetwijziging 2017 wordt goedgekeurd.
Artikel 2 : Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de kerkfabriek.
Artikel 3 : Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet
18

Gemeenteraad van 28 juni 2017

Politie en veiligheid
20. Aanvullend reglement betreffende een parkeerplaats voor personen met een
handicap in Gainestraat
De gemeenteraad,
Advies en motivering
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 een bewoner voor het inrichten van een parkeerplaats
voorbehouden voor personen met een handicap;
Overwegende dat Gainestraat in het gemeentelijk mobiliteitsplan is gecategoriseerd als een
lokale weg type III;
Overwegende dat in de Gainestraat de erffunctie en de verblijfsfunctie primeren;
Overwegende dat de aanvrager in het bezit is van een parkeerkaart voor mensen met een
handicap;
Overwegende dat het aanvullend reglement enkel gemeentewegen betreft.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: Op de Gainestraat ter hoogte van huisnummer 1 geldt:
 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:
 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.
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21. Schriftelijke en mondelinge vragen
Er zijn geen schriftelijke en mondelinge vragen

Namens de gemeenteraad

Ann Naert
gemeentesecretaris

Kris Degroote
voorzitter van de gemeenteraad
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