Gemeenteraad van 24 januari 2018

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE 1540 HERNE

Vergadering van 24 januari 2018

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, Lieven Vandenbroeck, Sandra Dero, Jordi Cornet, Michaël Schoukens,
Paulette Debock, Eric Eeckhoudt, Vanessa Van Hende, Sonja Van De Bossche,
gemeenteraadsleden
Leen De Luyck, gemeentesecretaris wnd.
Verontschuldigd: Hilde Thiebaut, gemeenteraadslid
Ann Naert, gemeentesecretaris

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
20 december 2017.
Bevoegdheid
Artikel 33 van het gemeentedecreet
Juridische gronden
Ontwerpnotulen van 20 december 2017

Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de notulen, zoals voorgelegd door de
gemeentesecretaris, goed te keuren.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Artikel 1 : De notulen van 20 december 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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AGB
2. Prijssubsidiereglement AGB Herne - 2018
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 voor 2018.
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.

PRIJSSUBSIDIEREGLEMENT AGB HERNE

TUSSEN
I. De gemeente Herne, met zetel te Centrum 17, 1540 Herne, hier vertegenwoordigd door de
gemeenteraad, 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
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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 2018.
VOORWAARDEN
Het AGB Herne heeft haar inkomsten en uitgaven geraamd voor het kalenderjaar 2018. Op
basis van deze ramingen heeft het AGB Herne vastgesteld dat voor bovenvermelde periode
de inkomsten uit recht op toegang tot sportinfrastructuur minstens 40500,00 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.
De Gemeente Herne verbindt er zich toe om voor de periode vanaf heden tot en met 31
december 2018 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.
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•
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

Intergemeentelijke samenwerking
3. Intergemeentelijke preventiedienst Drugs en Alcohol Pajottenland :
Begroting 2018 - Goedkeuring
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De statuten van de Intergemeentelijke preventiedienst Drugs en Alcohol werden
goedgekeurd op de gemeenteraad van 20 december 2017.
Het schepencollege ontving een schrijven van PZ Pajottenland met de vraag om de
begroting 2018 te laten goedkeuren door de gemeenteraad.

Bevoegdheid
Artikel 57 van het gemeentedecreet
Juridische gronden
Mail dd. 20 december 2017
Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
Besluit van de gemeenteraad dd. 20 december 2017 betreffende de goedkeuring van de
statuten van de Intergemeentelijke preventiedienst Drugs en Alcohol
Externe adviezen
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Advies en motivering
Volgens de bepalingen van het decreet intergemeentelijke samenwerking heeft een
interlokale vereniging geen rechtspersoonlijkheid. Het beheerscomité van een interlokale
vereniging fungeert enkel als een orgaan voor praktische afspraken en sturing van een
interlokale vereniging. De gemeenten zijn wél entiteiten met rechtspersoonlijkheid. In een
interlokale vereniging treedt één van de gemeenten op als de juridische beheerder van de
arbeidscontracten, het jaarlijks budget van de interlokale vereniging, betalen van facturen,
enz. Concreet betekent dit dat de begrotingen en de jaarrekeningen die vastgesteld werden
door het beheerscomité aan elk gemeentebestuur ter goedkeuring moeten voorgelegd
worden.
Omdat de gemeenten zelf rechtstreeks betrokken zijn, en hun bevoegdheid volledig
behouden, wordt ook geen toezicht op de interlokale vereniging georganiseerd. Het
administratief toezicht wordt uitgeoefend via het toezicht op de gemeenteraadsbeslissingen.
De begroting van de Intergemeentelijke preventiedienst Drugs en Alcohol werd besproken op
het beheerscomité van 23 oktober 2017.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de begroting 2018 van de Intergemeentelijke
preventiedienst Drugs en Alcohol Pajottenland goed te keuren.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 : De begroting 2018 van de Intergemeentelijke preventiedienst Drugs en Alcohol
wordt goedgekeurd.
Artikel 2 : Deze beslissing zal worden opgenomen op de overzichtslijst, conform artikel 252
van het gemeentedecreet.

Omgeving
4. RUP Lokaal Bedrijventerrein - definitieve vaststelling
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Het ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan Lokaal Bedrijventerrein wordt aan de gemeenteraad
voorgelegd ter definitieve vaststelling.
De uitvoering van het ruimtelijk uitvoeringsplan Lokaal Bedrijventerrein zal gepaard gaan met
onteigeningen.
Daartoe wordt eveneens het onteigeningsplan voorgelegd aan de gemeenteraad.
Een ruimtelijk uitvoeringsplan is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de
bodembestemming vastlegt. Ruimtelijke uitvoeringsplannen of 'RUP’s' vervangen de
gewestplannen. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo heel duidelijk wat er kan
en wat niet. Op basis van de stedenbouwkundige voorschriften die zijn opgenomen in het
RUP, kunnen - eens het RUP is goedgekeurd - stedenbouwkundige vergunningen
afgeleverd worden.
Juridische gronden
Artikel 2.2.14 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening dd.01/09/2009
Advies en motivering
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Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het advies van de GECORO bij te treden en het
ontwerp van het RUP Lokaal Bedrijventerrein definitief vast te stellen en het
onteigeningsplan goed te keuren.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 : Het bij dit besluit gevoegde ontwerp van het RUP Lokaal Bedrijventerrein wordt
definitief vastgesteld en het rooilijnplan wordt goedgekeurd.
Artikel 2 : Dit besluit wordt overgemaakt aan de bestendige deputatie van de provincie
Vlaams-Brabant.

Schriftelijke en mondelinge vragen
5. Schriftelijke en mondelinge vragen
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Thierry Deblander meldt dat er opnieuw klachten zijn over motoroverlast in de Groene Boom.
Het zijn steeds dezelfde mensen die dit aankaarten. In het verleden werd er reeds
signalisatie geplaatst.
De burgemeester meldt dat bij overlast steeds de politie dient verwittigd te worden.

Namens de gemeenteraad

Leen De Luyck
Gemeentesecretaris a.i.

Kris Degroote
voorzitter van de gemeenteraad
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