Gemeenteraad van 23 mei 2018

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE 1540 HERNE

Vergadering van 23 mei 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
Ann Naert, gemeentesecretaris
Verontschuldigd: Hilde Thiebaut, gemeenteraadslid
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 april 2018.
Bevoegdheid
Artikel 33 van het gemeentedecreet
Juridische gronden
Ontwerpnotulen van 25 april 2018

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 25 april 2018 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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Intergemeentelijke samenwerking
2. Bekrachtiging samenwerkingsovereenkomst Event Machien
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
In het kader van de Vlaamse oproep ‘City of Things’ werd op het burgemeestersoverleg
Pajottenland afgesproken, op basis van de positieve feedback, het project ‘Het
Eventmachien’ effectief in te dienen voor subsidiëring. De gemeenten die hieraan willen
meewerken zijn Pepingen, die bereid is op te treden als hoofdindiener en de gemeente
Herne, die mede-indiener is. Ook Toekomstforum Halle-Vilvoorde en Vera, autonoom
provinciebedrijf, doen mee en ondersteunen de gemeenten bij de uitvoering van het project.
De doelstelling van dit project is het ontwikkelen van een concept voor een ‘slimme
toepassing’ waarmee kan worden gezorgd dat organisatoren van evenementen (inwoners,
bedrijven, organisaties) en de betrokken lokale diensten (dienst vergunningen, jeugddienst,
politie, brandweer, …) maximaal geautomatiseerd alle stappen ifv formele aanvragen,
meldingen en bekendmaking, … kunnen doorlopen, waarbij het principe geldt dat:
• De bestaande lokale data kunnen worden gebruikt
• Het ingeven van bijkomende gegevens slechts eenmaal moet gebeuren
• Alle gegevens beschikbaar blijven voor hergebruik in de tijd met respect voor de
privacy-regels
• De diensten en de organisatoren automatisch op de hoogte worden gehouden van de
voorgang en beslissingen in het dossier
De outcome van het project is een kant en klare aanbesteding voor een werkende en
gebruiksklare toepassing, op maat van de gemeente.
Om het project in te dienen, zij er van de gemeente drie zaken nodig :
goedkeuring door het schepencollege van de samenwerkingsovereenkomst waarmee
de deelname aan het project, samen met de andere gemeenten en partners, wordt bevestigd
(voorstel samenwerkingsovereenkomst in bijlage)
goedkeuring van het schepencollege van de aanvraag
goedkeuring van het schepencollege voor de projectbegroting. Het college duidt één
of meerdere ambtenaren aan die 4u per week kunnen mee te werken aan de procesanalyse,
interne en externe flow en het projectoverleg. De inzet van de ambtenaren zal via een
individuele tijdsregistratie moeten aangetoond worden. Het is deze personele inbreng die de
financiële inbreng is van het lokale bestuur in dit project.
Belangrijk is een officiële schepencollegebeslissing over het partnerschap en de inzet van
personeel.
De inzet van personeel betekent: project mee opvolgen en deelnemen aan stuurgroep en
interne vergaderingen.
Bevoegdheid
art 43 en 57 van het gemeentedecreet
Advies en motivering
De goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst is een bevoegdheid van de
gemeenteraad.
We ontvingen de aanvraag echter te laat om te kunnen agenderen op de gemeenteraad van
april.
Daarom wordt aan de gemeenteraad voorgesteld de samenwerkingsovereenkomst te
bekrachtigen.
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Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: De gemeenteraad bekrachtigt de samenwerkingsovereenkomst waarmee de
deelname aan het project, samen met de andere partners, wordt bevestigd en dit volgens de
tekst als bijlage gevoegd bij dit besluit.
Artikel 2: Dit besluit wordt opgenomen in de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.
Artikel 3: Dit besluit wordt meegedeeld aan de dienst vrije tijd.

3. Intradura - Algemene Vergadering van 27 juni 2018 - Goedkeuring van de
agenda en de bepaling van het mandaat
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De gemeente Herne is bij Intradura aangesloten. Deze werd opgericht op 27 april 2017.
Op 27 juni 2018 organiseert Intradura haar Algemene Vergadering.
De agenda omvat volgende punten :
1. Notulen van de buitengewone algemene vergadering van 20 december 2017: goedkeuring
(een exemplaar van deze notulen werd per brief op 21 december 2017 aan de deelnemers
bezorgd)
2. verslag der activiteiten van het afgelopen boekjaar 2017;
3. jaarrekening 2017 met balans, resultatenrekening, sociale balans per 31.12.2017, het
voorstel van bestemming van het resultaat en toelichting: goedkeuring (art. 40);
4. verslag van de raad van bestuur: goedkeuring (art. 40)
5. verslag van de commissaris over het 1ste maatschappelijke dienstjaar: goedkeuring (art.
40);
6. bestuur: kwijting aan bestuurders,
commissaris (art. 40);
7. vaststelling resultaatsbestemming (art. 47);
8. Varia.
De afgevaardigden werden eerder aangeduid voor de volledige legislatuur.
Bevoegdheid
Artikel 42 van het gemeentedecreet
Juridische gronden
Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
Artikel 44 van het Decreet

Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de agendapunten van de vergadering van 27 juni
2018 goed te keuren. Tevens dienen de vertegenwoordigers van onze gemeente
gemandateerd te worden om de agendapunten van de algemene vergadering van Intradura
goed te keuren.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 : De agendapunten van de algemene vergadering van Intradura dd. 27 juni 2018
worden goedgekeurd.
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Artikel 2 : De vertegenwoordiger van de gemeente Herne is gemandateerd om de
agendapunten van de algemene vergadering van Intradura 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.

4. Riobra - Jaarvergadering van 22 juni 2018- Goedkeuring van de agenda en
de bepaling van het mandaat
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De gemeente Herne is aangesloten bij de opdrachthoudende vereniging Riobra.
Op 22 juni 2018 organiseert Riobra haar jaarvergadering.
De agenda omvat volgende punten :
1. Kennisneming van voorstel fusie door overneming van Infrax cvba door Eandis System
Operator cvba met naamwijziging in ‘Fluvius System Operator’ – bevestiging van participatie
van Riobra in de nieuwe werkmaatschappij Fluvius System Operator cvba overeenkomstig
artikel 427 van het decreet over lokaal bestuur
2. Goedkeuring voorstel statutenwijzigingen
3. Kennisneming verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris van Riobra over
het boekjaar 2017
4. Goedkeuring van de jaarrekening van Riobra afgesloten op 31 december 2017 (balans,
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)
5. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris van Riobra met
betrekking tot het boekjaar 2017
6. Aanvaarding van de toetreding van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw
7. Kennisneming bijzonder verslag van de raad van bestuur en commissaris en goedkeuring
van de kapitaalsverhoging
8. Statutaire benoemingen
9. Statutaire mededelingen
De afgevaardigden werden eerder aangeduid voor de volledige legislatuur.
Bevoegdheid
Artikel 42 van het gemeentedecreet
Juridische gronden
Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de agendapunten van de vergadering van 22 juni
2018 goed te keuren. Tevens dienen de vertegenwoordigers van onze gemeente
gemandateerd te worden om de agendapunten van de jaarvergadering van Riobra goed te
keuren.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 : De agendapunten van de jaarvergadering van Riobra dd. 22 juni 2018 worden op
basis van de bekomen documenten goedgekeurd.
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Artikel 2 : Aan de effectieve volmachtdrager en in voorkomend geval de plaatsvervangende
volmachtdrager wordt mandaat verleend om op de jaarvergadering van Riobra van 22 juni
2018 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 en deze over te maken aan de toezichthoudende overheid
en er kennis van te geven aan Riobra, Oude Baan 148 te 3210 Lubbeek.
Artikel 4 : Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.

Omgeving
5. Aanvraag tot gedeeltelijke afschaffing van voetweg 93 te Herne op
kadastraal perceel Herne, afdeling 1, sectie E, nr. 15G.
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De heer Armand Cools en mevrouw Corinne Dannau dienen een aanvraag tot gedeeltelijke
afschaffing in van voetweg 93 van de atlas der buurtwegen van Herne. Het bewuste gedeelte
van de voetweg loopt over het perceel waarvan zij eigenaar zijn en dat kadastraal gekend is
als Herne, Afdeling 1, sectie E, perceel nr. 15G.
Bevoegdheid
Artikel 43 van het gemeentedecreet.
Juridische gronden
Wet der buurtwegen van 10 april 1841, in het bijzonder artikel 12.
Atlas der buurtwegen van de gemeente Herne.
Provinciaal politiereglement op de buurtwegen, goedgekeurd op de provincieraad van 28
april 2009 goedgekeurd door de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken op 25
mei 2010.
Memorie van toelichting bij het ontwerp van het provinciaal politiereglement provincie
Vlaams-Brabant op de buurtwegen.
Vonnis van 1 maart 2012 van het Vredegerecht van het kanton Herne-Sint-Pieters-Leeuw
met zetel te Herne betreffende de dertigjarige verjaring van voetweg 93 gelegen op het
perceel kadastraal bekend als Herne, Afdeling 1, Sectie E, nr. 14A.
Besluit van de deputatie van 28 juni 2012 houdende de afschaffing van een gedeelte van
voetweg 93 gelegen op het perceel kadastraal bekend als Herne, Afdeling 1, Sectie E, nr.
14A.
Dagvaarding op verzoek van de familie Cools-Danau in het kader van voetweg 93 te Herne,
aan het gemeentebestuur overhandigd door Gerechtsdeurwaarder Johan Vandevelde op 8
februari 2017.
Besluit van het college van burgemeester en schepenen betreffende hoger vermelde
dagvaarding van 15 februari 2017.
Vonnis van 28 februari 2017 van het Vredegerecht van het kanton Herne-Sint-Pieters-Leeuw
met zetel te Herne betreffende de dertigjarige verjaring van voetweg 93 gelegen op het
perceel kadastraal bekend als Herne, Afdeling 1, sectie E, nr. 15G.
Advies en motivering
De beslissing van de vrederechter luidt als volgt:
• tgv. dertigjarige verjaring is een einde gekomen aan de publiekrechtelijke
erfdienstbaarheid van doorgang; en
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• gemeente Herne wordt verwezen in gedingkosten
Aanvragers gaven opdracht aan een landmeter om het dossier op te maken (toegevoegd als
bijlage).
Aanvragers verzoeken nu de gemeente de administratieve procedure te starten zodat de
atlas der buurtwegen aangepast kan worden.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akte te nemen van het in kracht van gewijsde gegane
vonnis en in naleving van dit vonnis een voorstel tot afschaffing van de buurtweg te
formuleren aan de deputatie.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: Akte te nemen van het in kracht van gewijsde gegane vonnis en in naleving van dit
vonnis een voorstel tot afschaffing van de buurtweg te formuleren aan de deputatie.
Artikel 2: Deze beslissing onverwijld en samen met het volledige dossier toe te zenden aan
dienst mobiliteit van de provincie Vlaams-Brabant.

6. Aanvraag tot gedeeltelijke verplaatsing van voetweg 58 te Herne op de
kadastrale percelen Herne 3de afdeling, sectie C, nummers 210C, 213H en
213K - principiële beslissing
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Principiële goedkeuring van de aanvraag van de heer Thienpont namens NV CMT met zetel
in de Onderwijslaan 23 bus 4 te 9400 Ninove, tot gedeeltelijke verplaatsing van de voetweg
nr. 58 van de atlas der buurtwegen van Herne, op de kadastrale percelen Herne 3de
afdeling, sectie C, nummers 210C, 213H en 213K.
Bevoegdheid
Artikel 43 van het gemeentedecreet.
Juridische gronden
Wet der buurtwegen van 10 april 1841 en latere wijzigingen.
Atlas der buurtwegen van de gemeente Herne.
Provinciaal politiereglement op de buurtwegen, goedgekeurd op de provincieraad van 28
april 2009 goedgekeurd door de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken op 25
mei 2010.
Memorie van toelichting bij het ontwerp van het provinciaal politiereglement provincie
Vlaams-Brabant op de buurtwegen.
Advies en motivering
Gelet op het verzoek van de heer Thienpont namens NV CMT met zetel in de Onderwijslaan
23 bus 4 te 9400 Ninove, tot gedeeltelijke verplaatsing van de voetweg nr. 58 van de atlas
der buurtwegen van Herne
Gelet op de gemotiveerde aanvraag van belanghebbende met als bijlage het plan van de
atlas der buurtwegen waarop de voorgestelde wijzigingen werden aangebracht;
Gelet op de verklaring van de aanvrager met betrekking tot het opstellen van de plannen,
erelonen en koten, evenals de te betalen meerwaarde;
Overwegende dat de aanvraag gunstig wordt geadviseerd om reden dat met de nieuwe
ligging van het te verplaatsen gedeelte de verbinding tussen de aantakkende wegen
behouden blijft;
Gelet op artikel 28 van de wet van 10 april 1841 gewijzigd bij de wet van 20 mei 1863 en 9
augustus 1948
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Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: Akte te nemen van de aanvraag van de heer Thienpondt namens NV CMT tot
gedeeltelijke verplaatsing van voetweg 58 te Herne op de kadastrale percelen Herne 3de
afdeling, sectie C, nummers 210C, 213H en 213K en er principieel mee akkoord te gaan.
Artikel 2: Opdracht te geven aan het college van burgemeester en schepenen het onderzoek
de commodo et incommodo te organiseren.
Artikel 3: Dit besluit wordt opgenomen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.

Personeel
7. Oproep tot kandidaatstelling voor het ambt van algemeen directeur
overeenkomstig art 583 van het decreet Lokaal bestuur
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Op 15 februari 2018 werd het decreet lokaal bestuur gepubliceerd. Eén van de elementen in
het decreet is de politieke en ambtelijke integratie van de gemeente en het OCMW. De
ambtelijke integratie wordt o.m. bekomen door de eenheid van aansturing waarbij het ambt
van gemeente- en het ambt van OCMW secretaris worden samengebracht in één functie: de
functie van algemeen directeur.
In het kader van het decreet lokaal bestuur wil het bestuur tot een zo vlot en transparant
mogelijke invulling komen van de functie van algemeen directeur. Hiertoe voorziet het
decreet in een overgangsbepaling waarbij het bestuur aan de zittende titularissen een
oproep tot kandidaatstelling kan doen voor de functie van algemeen directeur.
Bevoegdheid
Artikel 583 van het decreet lokaal bestuur
Juridische gronden
Artikel 161 en artikel 583 van het decreet lokaal bestuur.
Advies en motivering
Artikel 583 §1 van het decreet lokaal bestuur bepaalt:
§1. Als de titularis van het ambt van gemeentesecretaris en de titularis van het ambt van
secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat de gemeente
bedient verschillende personen zijn, of als maar een van beide ambten ingevuld is, kan de
gemeenteraad de titularissen of, in voorkomend geval, de titularis, oproepen om zich binnen
dertig dagen kandidaat te stellen voor het ambt van algemeen directeur. Na het verstrijken
van de termijn stelt het college van burgemeester en schepenen vast wie zich tijdig en
ontvankelijk kandidaat heeft gesteld.
Als maar een van de personen, vermeld in het eerste lid, zich tijdig kandidaat heeft gesteld,
wordt die persoon bij het verstrijken van de termijn om zich kandidaat te stellen, met behoud
van zijn dienstverband, van rechtswege aangesteld als algemeen directeur bij de gemeente.
Als twee van de personen, vermeld in het eerste lid, zich tijdig kandidaat stellen, stelt de
gemeenteraad uiterlijk op 1 augustus 2018 op basis van een systematische vergelijking van
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de titels en verdiensten een van hen met behoud van zijn dienstverband aan als algemeen
directeur.
Als geen van de personen, vermeld in het eerste lid, zich tijdig kandidaat stelt of als de
gemeenteraad geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid vermeld in het eerste lid,
vult de gemeenteraad het ambt in door aanwerving of bevordering
De functie van secretaris is zowel in de gemeente als in het OCMW ingevuld.
Het is aangewezen om voor de invulling van het ambt voorrang te verlenen aan de zittende
functiehouders en deze zodoende op te roepen om zich hiervoor kandidaat te stellen omwille
van:
• het benutten van de huidige ervaring en expertise in de rol als leidinggevende
ambtenaar, waardoor ook maximaal de continuïteit van de dienstverlening wordt
gegarandeerd
• vanwege het zuinigheidsbeginsel, waardoor moeilijk kan worden verantwoord dat een
nieuwe algemeen directeur zou worden aangesteld terwijl de huidige functiehouders
vervolgens met behoud van salaris in de organisatie dienen te worden aangesteld.
Aan de gemeenteraad wordt bijgevolg voorgesteld om de functie van algemeen directeur in
te vullen via een interne oproep aan de zetelende functiehouders van het ambt van
secretaris van de gemeente en het OCMW.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: De gemeenteraad beslist de invulling van het ambt van algemeen directeur te doen
via een interne oproep gericht aan de zetelende functiehouders.
Artikel 2: De kandidaten zullen onderworpen worden aan een systematische vergelijking van
titels en verdiensten. De vergelijking zal gebeuren op basis van volgende criteria:
1. De mate dat de kandidaten beantwoorden aan het functieprofiel en meer bepaald aan
de vooropgestelde kernresultaten en competenties
2. De relevante ervaring van de kandidaten in een gemeente- en/of OCMW bestuur
kunnen bewijzen
3. De diploma’s of relevante bijscholingen m.b.t. de te begeven functie.
Artikel 3: Dit besluit wordt vermeld op de overzichtslijst conform artikel 252§1 van het
gemeentedecreet.
Artikel 4: Dit besluit wordt meegedeeld aan het secretariaat en de personeelsdienst.

8. Oproep tot kandidaatstelling voor het ambt van algemeen directeur Vaststelling functiebeschrijving algemeen directeur
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Op 15 februari 2018 werd het decreet lokaal bestuur gepubliceerd.
Eén van de elementen in het decreet is de politieke en ambtelijke integratie van de
gemeente en het OCMW. De ambtelijke integratie wordt o.m. bekomen door de eenheid van
aansturing waarbij het ambt van gemeente- en het ambt van OCMW secretaris worden
samengebracht in één functie: de functie van algemeen directeur.
Het Decreet Lokaal Bestuur voorziet in artikel 162 dat er in elke gemeente één algemeen en
één financieel directeur aanwezig is die zowel de gemeente als het OCMW bedient, waarbij
beide ambten worden uitgeoefend door personeelsleden van de gemeente.
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De gemeenteraad moet de functiebeschrijving van algemeen directeur vaststellen.
Bevoegdheid
artikel 23 van het Besluit van de Vlaamse Regering 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 van 07/12/2007 bepaalt dat de raad de functiebeschrijving
vaststelt voor de functie van gemeentesecretaris, adjunct-gemeentesecretaris, financieel
beheerder van de gemeente, provinciegriffier en financieel beheerder van de provincie.
Juridische gronden
Artikel 161, 162 en 583 van het decreet lokaal bestuur

Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de functiebeschrijving voor de functie van
algemeen directeur goed te keuren.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: De gemeenteraad keurt de functiebeschrijving voor de functie van algemeen
directeur goed, volgens de tekst gevoegd als bijlage bij dit besluit.
Artikel 2: Dit besluit wordt opgenomen in de overzichtslijst conform artikel 252§1 van het
gemeentedecreet.
Artikel 3: Dit besluit wordt meegedeeld aan het secretariaat en de personeelsdienst.

9. Aanstelling van rechtswege van financieel directeur- kennisname
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De gemeenteraad heeft in vergadering van 28 maart 2018 beslist om de functie van
financieel directeur in te vullen via een interne oproep aan de zetelende functiehouder van
het ambt van financieel beheerder van de gemeente.
De kandidatuurstelling diende schriftelijk ingediend te worden bij het college van
burgemeester en schepenen binnen een termijn van 30 dagen vanaf de dag volgend op de
dag van de oproep.
Bevoegdheid
Artikel 583 decreet lokaal bestuur
Juridische gronden
Artikel 583§2 van het decreet lokaal bestuur
Advies en motivering
De oproeping gebeurde op 29 maart 2018. De termijn voor het indienen van de
kandidaturen liep bijgevolg tot en met 28 april 2018.
Bij schrijven van 12 april 2018 diende mevrouw Julie Somers haar kandidatuur in.
In vergadering van 2 mei 2018 stelde het college vast dat de kandidaatstelling voldeed aan
de voorwaarden.
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Artikel 583 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat in geval er slechts één ontvankelijke
kandidatuur wordt ingediend deze kandidaat van rechtswege tot financieel directeur worden
aangesteld.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om akte te nemen van de aanstelling van
rechtswege van mevrouw Julie Somers als financieel directeur.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: De gemeenteraad neemt kennis van de aanstelling van rechtswege als financieel
directeur van de gemeente en het OCMW Herne van Mevrouw Julie Somers, geboren te
Edingen op 21/09/1983 wonende Kamstraat 17, 1547 Bever en dit vanaf 29 april 2018.
Artikel 2: De financieel directeur wordt overeenkomstig artikel 588 decreet lokaal bestuur met
behoud van zijn geldelijke anciënniteit, ingeschaald in de salarisschaal van financieel
directeur zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 maart 2018 en dit vanaf de
aanstelling van rechtswege.
Artikel 3: De vigerende rechtspositieregeling van de financieel beheerder is van toepassing
op de financieel directeur. De financieel directeur wordt geacht de proefperiode te hebben
volbracht.
Artikel 4: Dit besluit wordt opgenomen in de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.
Artikel 5: Dit besluit wordt meegedeeld aan het OCMW.

10. Oproep tot kandidaatstelling voor het ambt van algemeen directeur
overeenkomstig - Vaststelling weddeschaal algemeen directeur
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De gemeenteraad dient de nieuwe salarisschaal van de algemeen directeur vast te
stellen. Het gaat om een gebonden bevoegdheid vastgelegd in artikel 588 §1 van het
decreet lokaal bestuur en artikel 122 van het besluit rechtspositieregeling van 7 december
2007.

Bevoegdheid
Artikel 42 en 43 van het gemeentedecreet
Artikel 122 van het besluit van de Vlaamse Regering 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 van 07/12/2007 gewijzigd bij besluit van 16 januari 2009.
Juridische gronden
Artikel 122 van het besluit van de Vlaamse Regering 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 van 07/12/2007 gewijzigd bij besluit van 16 januari 2009.
10

Gemeenteraad van 23 mei 2018

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Besluit van de gemeenteraad van 22 december 2008 houdende de vaststelling van de
rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel gewijzigd bij besluit van 1 juli 2009, 29
september 2010, 30 april 2014 en 28 juni 2017 en 28 februari 2018 houdende de wijziging
van de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel
Advies en motivering
Artikel 122 § 1 van het besluit rechtspositieregeling bepaalt:
"De gemeenteraad bepaalt de salarisschaal van de gemeentesecretaris, binnen de hieronder
vastgestelde minimum- en maximumgrenzen, uitgedrukt in euro, die gelden vanaf 1 januari
2009 :
1° gemeenten tot 6.000 inwoners : 24.250 - 38.500;
2° gemeenten van 6.001 tot 15.000 inwoners : 30.226,21 - 44.643,33;
3° gemeenten van 15.001 tot 20.000 inwoners : 32.771,33 - 47.824,74;
4° gemeenten van 20.001 tot 25.000 inwoners : 34.646,71 - 51.006,35;
5° gemeenten van 25.001 tot 35.000 inwoners : 36.806,76 - 54.355,03;
6° gemeenten van 35.001 tot 50.000 inwoners : 39.050,47 - 57.536,15;
7° gemeenten van 50.001 tot 80.000 inwoners : 41.746,30 - 61.052,77;
8° gemeenten van 80.001 tot 150.000 inwoners : 44.207,70 - 64.401,60;
9° gemeenten van meer dan 150.000 inwoners : 47.941,69 - 69.424,53.
De salarisverhogingen van de gemeentesecretaris worden gespreid over vijftien jaar. Ze
worden op evenredige wijze gespreid volgens de bepalingen van artikel 109, 2°."
Artikel 588 §1 van het decreet lokaal bestuur stelt de algemeen directeur met behoud van
zijn geldelijke anciënniteit wordt ingeschaald in de salarisschaal van algemeen directeur
zoals die door de gemeenteraad wordt vastgesteld. De salarisschaal van de algemeen
directeur is gelijk aan de salarisschaal van de gemeentesecretaris verhoogd met 30%.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de weddeschaal voor de functie van algemeen
directeur vast te stellen.
Financieel advies en visum
Deze aangepaste weddeschaal is voorzien in het budget 2018 en de meerjarenplanning
2014-2019
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: De gemeenteraad stelt de weddeschaal van algemeen directeur vast zoals in
bijlage bij dit besluit gevoegd.
Artikel 2: Dit besluit wordt meegedeeld aan het secretariaat en aan de personeelsdienst.

Politie en veiligheid
11. Toelichting door de zonechef van de Lokale Politie Pajottenland i.v.m. de
visie rond camerabeleid
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
We ontvingen een schrijven van Lokale Politie Pajottenland met het voorstel om de visie
omtrent het camerabeleid te komen toelichten op de gemeenteraad.
11

Gemeenteraad van 23 mei 2018

Bevoegdheid
Artikel 43 van het gemeentedecreet
Advies en motivering
De zonechef werd uitgenodigd voor het geven van een toelichting op de gemeenteraad van
23 mei 2018.

Besluit:
Artikel 1 : De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting door de zonechef van de visie
rond het camerabeleid.

Vrije tijd
12. Samenwerkingsovereenkomst coördinatie Café Courgette
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Het college van 14 september 2016 betreffende het indienen van een subsidieaanvraag voor
het project 'volkstuinen. Bij besluit van 15 maart 2017 werd beslist om de coördinatie van het
project te laten uitvoeren door het Regionaal landschap Zenne, Zuun en Zoniën.
Het totaalbedrag van het project bedraagt €19.677,14 als volgt verdeeld
• aanplantingen: €559,02
• compostsite / schapenhok / kippen: €1936 (incl vormingsmoment)
• gazonbeheer/ aankopen moestuinwerkgroep: €3112,12 (incl vormingsmoment)
• boombank / infopunt: €3267 (incl vormingsmoment)
• personeel: €6084
• communicatie en vorming: €4719
De uitgaven worden als volgt gefinancierd:
- eigen inbreng door de gemeente Herne: €4.919,29
- subsidie: €14.757,86
Het hoofddoel van dit project is het tuinbeheer en -gebruik van de kloostertuin op lange
termijn te verduurzamen door een ontmoetingsplatform te creëren tussen de gebruikers
(verenigingen) en de beheerders.
Om dit te realiseren is het noodzakelijk om een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten
met alle partners die bij het project worden betrokken.
Bevoegdheid
Artikel 43 van het gemeentedecreet
Juridische gronden
Beleidsplan 2014-2019
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de samenwerkingsovereenkomst goed te
keuren volgens de tekst gevoegd bij dit besluit.
Financieel advies en visum
De kredieten voor de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst zijn voorzien in het
budget 2018
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Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: De gemeenteraad keurt de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst goed
volgens de tekst gevoegd bij dit besluit.
Artikel 2: Dit besluit wordt opgenomen in de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.
Artikel 3: Dit besluit wordt meegedeeld aan de dienst vrije tijd en aan Regionaal landschap
Zenne, Zuun en Zoniën.

13. VELT Samentuin Dominicanessenklooster - goedkeuring
gebruikersovereenkomst
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Om het lopende project "Café Courgette" een duurzaam karakter te kunnen geven is het
nodig om een langlopende gebruikersovereenkomst af te sluiten met vzw Velt. Velt is een
vzw en staat voor Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren. De leden van Velt zetten
zich actief in voor een ecologische leefomgeving binnen het brede kader van duurzame
ontwikkeling en door samen te werken in publieke activiteiten.
Bevoegdheid
Artikel 43 van het gemeentedecreet
Juridische gronden
Beleidsplan 2014-2019

Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de gebruikersovereenkomst met vzw Velt goed te
keuren volgens de tekst gevoegd bij dit besluit.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: De gemeenteraad keurt de gebruiksovereenkomst tussen de gemeente en Velt
goed volgens de tekst gevoegd bij dit besluit.
Artikel 2: Dit besluit wordt opgenomen in de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.
Artikel 3: dit besluit wordt meegedeeld aan de dienst vrije tijd en aan Velt.
Schriftelijke en mondelinge vragen
14. Schriftelijke en mondelinge vragen
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