Gemeenteraad van 24 oktober 2018

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE 1540 HERNE

Vergadering van 24 oktober 2018

Aanwezig: Kris Degroote, voorzitter van de gemeenteraad
Kris Poelaert, burgemeester
Carina Ricour, Marie Louise Devriese, Lieven Snoeks, 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, algemeen directeur wnd.
Verontschuldigd: Lieven Vandenneucker, Patrick De Vos, schepenen
Hilde Thiebaut, gemeenteraadslid
Ann Naert, algemeen directeur
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
26 september 2018.
Bevoegdheid
Artikel 33 van het gemeentedecreet
Juridische gronden
Ontwerpnotulen van 26 september 2018

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

Besluit: Met 13 stemmen voor (CD&V-fractie) en 1 onthouding (Thierry Deblander)
Artikel 1 : De notulen van 26 september 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.
Raadslid Thierry Deblander verantwoordt zijn onthouding door te stellen dat zijn
opmerkingen niet vermeld werden in de notulen. Het is voor hem belangrijk dat dit wel
weergegeven wordt.
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Erediensten
2. Kerkfabrieken O.L.V. Kokejane, Sint-Niklaas Herfelingen, Sint-Petrus en
Paulus Herne, Sint-Pieter Sint-Pieters-Kapelle - Jaarrekeningen 2017 –
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 27 april 2018.
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),
• Ministerieel besluit van 27 november 2006 werden ook de bijbehorende modellen
vastgesteld.
• Besluit van de kerkraad van O.L.V Kokejane van 07/02/2018
• Besluit van de kerkraad van Sint-Niklaas Herfelingen van 06/02/2018
• Besluit van de kerkraad van Sint-Petrus en Paulus van 08/02/2018
• Besluit van de kerkraad van Sint-Pieter van 06/03/2018
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.
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
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Besluit: Definitieve agenda met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: Verleent een gunstig advies over de jaarrekeningen 2017 van de kerkfabrieken van
Herne met volgend resultaat:
Overschot/tekort
exploitatie

Overschot/teko Globaal resultaat jaarrekening
rt investeringen
2017

9.377,04 €

0€

Sint-Niklaas Herfelingen

13.631,78 €

-13.599,95 €

Sint-Petrus en Paulus
Herne

54.277,03 €

0€

Sint-Pieter, Sint-PietersKapelle

31.185,05 €

0€

O.L.V Kokejane

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

Intergemeentelijke samenwerking
3. Buitengewone algemene vergadering Haviland - statutenwijziging
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De gemeente Herne is aangesloten bij Haviland Intercommunale. Haviland Intercommunale
werd opgericht op 24 maart 1965 (oprichtingsakte verschenen in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van 16 april 1965 onder het nummer 8226).
Haviland Intercommunale is als intergemeentelijk samenwerkingsverband voor de ruimtelijke
ordening en de economisch sociale expansie van het arrondissement Halle-Vilvoorde een
dienstverlenende vereniging die wordt beheerst door het Decreet Lokaal Bestuur;
De algemene vergadering van 10 november 2003 beperkte de duurtijd van Haviland
Intercommunale tot achttien jaar, ingaand op de datum van inwerkingtreding van het Decreet
intergemeentelijke samenwerking, zijnde 10 november 2001, om te eindigen op 10
november 2019;
Op 12 december 2018 organiseert Haviland een buitengewone algemene vergadering.
De agenda omvat volgende punt: Voorstel statutenwijziging : goedkeuring
De gemeentelijke afgevaardigden werden eerder aangeduid voor de volledige legislatuur.
ln uitvoering van art¡kel 39 van de statuten van HAVILAND moet over bovenvermelde
statutenwijziging voorafgaandelijk door de gemeenteraad worden beraadslaagd en beslist
uiterlijk 90 dagen te rekenen vanaf de datum van de toezending van de brief van HAVILAND
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aan de gemeente waarbij de buitengewone vergadering werd aangekondigd zijnde 18
september 2018.
Bevoegdheid
Artikel 43 van het gemeentedecreet
Artikel 39 van de statuten van Haviland
Juridische gronden
Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
Artikel 432 van het Decreet lokaal bestuur

Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het voorstel van statutenwijziging goed te keuren
en de gemeentelijke vertegenwoordiger te mandateren om het voorstel van statutenwijziging
op de buitengewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale dd. 12 december
2018 goed te keuren;

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: De gemeenteraad keurt het voorstel van statutenwijziging goed.
Artikel 2: De vertegenwoordiger van de gemeente is gemandateerd om het voorstel van
statutenwijziging op de buitengewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale
dd. 12 december 2018 goed te keuren;
Artikel 3: Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gelast met de uitvoering van
dit besluit.

4. Buitengewone algemene vergadering Intradura - statutenwijziging
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De gemeente Herne is aangesloten bij Intradura die werd opgericht op 27 april 2017.
Als de intergemeentelijke opdrachthoudende vereniging wordt Intradura beheerst door het
Decreet Lokaal Bestuur;
Intradura organiseert op 19 december 2018 een buitengewone algemene vergadering. Op
de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Intradura staat een voorstel van
statutenwijziging.
ln uitvoering van artikel 38 van de statuten van lntradura moet over bovenvermelde
statutenwijzigingen voorafgaandelijk door de gemeenteraad worden beraadslaagd en beslist,
uiterlijk 90 dagen te rekenen vanaf de datum van de toezending van de brief van lntradura
waarbij de buitengewone algemene vergadering wordt aangekondigd, zijnde 19 september
2018.

Bevoegdheid
Artikel 43 van het gemeentedecreet
Statuten van Intradura
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Juridische gronden
Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
Decreet lokaal bestuur

Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het voorstel van statutenwijziging goed te keuren
en de gemeentelijke vertegenwoordiger te mandateren om het voorstel van statutenwijziging
op de buitengewone algemene vergadering van Intradura dd. 19 december 2018 goed te
keuren.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: Het voorstel van statutenwijziging wordt goedgekeurd.
Artikel 2: De vertegenwoordiger van de gemeente is gemandateerd om het voorstel van
statutenwijziging op de buitengewone algemene vergadering van Intradura dd. 19 december
2018 goed te keuren.
Artikel 3: Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gelast met de uitvoering van
dit besluit.

5. PBE - Buitengewone algemene vergadering - 23 november 2018
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De gemeente Herne is aangesloten bij de opdrachthoudende vereniging PBE. We ontvingen
een uitnodiging van de PBE tot de buitengewone algemene vergadering van 23 november
2018.
De agenda omvat volgende punten :
Begroting 2019
Te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie
Uittreding provincie Vlaams-Brabant en vergoeding
Oprichting toekomstfonds PBE
Ontslag van bestuurders
Statutaire benoemingen (onder voorbehoud)
De afgevaardigden werden eerder aangeduid voor de volledige legislatuur.
PBE vraagt om over de agendapunten te beraadslagen en te beslissen in de gemeenteraad
alsook om het mandaat te willen bepalen van de volmachtdrager op de buitengewone
algemene vergadering.
De gemeenteraad heeft haar volmachtdragers voor de algemene vergaderingen van de PBE
reeds aangeduid tot het einde van de lopende legislatuur.

Bevoegdheid
Artikel 43 van het gemeentedecreet
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Juridische gronden
Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd te beraadslagen en te beslissen over de
agendapunten en om het mandaat te willen bepalen van de volmachtdrager op de
buitengewone algemene vergadering.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: De punten van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 23
november 2018 inhoudelijk goed te keuren:
1. Begroting 2019
2. Te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie
3. Uittreding provincie Vlaams-Brabant en vergoeding
4. Oprichting toekomstfonds PBE
5. Ontslag van bestuurders
6. Statutaire benoemingen (onder voorbehoud)
Artikel 2: De volmachtdrager mandaat te verlenen om op genoemde buitengewone
algemene vergadering te handelen en te beslissen conform de beslissingen van deze
gemeenteraad.
Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de
hierbij genomen beslissingen en hiervan kennis van te geven aan de PBE, Diestsesteenweg
126 te 3210 Lubbeek, ter attentie van mevrouw Inez Brasseur.
Artikel 4 : Dit besluit wordt gecommuniceerd aan de dienst secretariaat.

6. Riobra - Jaarvergadering van 30 november 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 30 november 2018 organiseert Riobra haar buitengewone algemene vergadering.
De agenda omvat volgende punten :
1. Toelichting financieel overzicht kalenderjaar 2018
2. Bespreking strategie en activiteiten 2019 + goedkeuring begroting boekjaar 2019
3. Notariële formalisering transactie inbreng en toetreding Sint-Pieters-Leeuw
4. Diversen/rondvraag
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
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Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de agendapunten van de vergadering van Riobra van
30 november 2018 goed te keuren. Tevens dienen de vertegenwoordigers van onze
gemeente gemandateerd te worden om de agendapunten van de buitengewone algemene
jaarvergadering goed te keuren.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 : De agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Riobra dd. 30
november 2018, zoals opgenomen in de uitnodiging van 16 oktober 2018, 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 buitengewone algemene vergadering van
Riobra van 30 november 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
7. Aanvraag tot gedeeltelijke afschaffing van voetweg 27 te Herne op
kadastraal perceel Herne, afdeling 1, sectie E, nr. 279K
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
In het kader van het opstarten van een concessie in een gedeelte van het voormalige
Dominicanessenklooster in de H. Geeststraat te Herne, wenst de concessionaris een
bijgebouw op te trekken, dienstig als bakkerij. Naar aanleiding daarvan werd nagekeken of er
zich stedenbouwkundige onregelmatigheden voordoen.
Bij nazicht van de toestand van het perceel kadastraal gekend als Herne, Afdeling 1, Sectie
E, nr. 277 H bleek het bezwaard te zijn met een voetweg.
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.
Externe adviezen
Akkoord met dossiersamenstelling per e-mail van de heer Danny Nilens, dienst mobiliteit van
de provincie van 12 maart 2018.
Advies en motivering
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Voetweg 27 is opgenomen in de Atlas der Buurtwegen van gemeente Herne. Bij het
optrekken van het huidige kloostergebouw - voleindigd in 1948 - werd geen rekening
gehouden met de aanwezigheid van de voetweg. Voetweg 27 werd bijgevolg overbouwd.
Ten zuidwesten van het voormelde perceel treffen we spoorlijn 123 aan, die de verbinding
tussen Edingen en Geraardsbergen vormt. Deze spoorlijn is geopend op 5 januari 1867.
In bovenstaande elementen zien we sterke argumenten om voetweg 27 af te schaffen op
basis van de dertigjarige verkrijgende verjaring. Het college gaf in zitting van 19 juli 2017
opdracht de administratieve procedure voor gedeeltelijke afschaffing van voetweg 27 op te
starten.
Het college gaf in zijn zitting van 7 maart 2018 opdracht aan een landmeter om het dossier
op te maken (toegevoegd als bijlage).
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd te beraadslagen over het afschaffen van het gedeelte
van voetweg 27 op kadastraal perceel Herne, afdeling 1, sectie E, nr. 279K en het college
van burgemeester en schepenen opdracht te geven het onderzoek de commodo et
incommodo te organiseren. Als de gemeenteraad positief besluit wordt een landmeter-expert
aangesteld voor opmaak van het proces-verbaal van schatting.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: Positief te beslissen omtrent het voornemen tot gedeeltelijke afschaffing
van voetweg 27 te Herne, gelegen op kadastraal perceel Herne, afdeling 1, sectie E, nr.
279K.
Artikel 2: Opdracht te geven aan het college van burgemeester en schepenen het onderzoek
de commodo et incommodo te organiseren.
Artikel 3: Opdracht te geven een landmeter-expert aan te stellen voor opmaak van het
proces-verbaal van schatting.
Artikel 4: Dit besluit op te nemen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.
Artikel 5: Deze beslissing bekend te maken aan dienst mobiliteit.

8. 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.
Op 28 februari 2017 werd door de vrederechter de dertigjarige verjaring van de
publiekrechtelijke erfdienstbaarheid van doorgang uitgesproken.
De gemeenteraad nam op 4 juli 2018 kennis van de aanvraag en het vonnis en gaf het
college van burgemeester en schepenen opdracht het openbaar onderzoek te organiseren.
Inmiddels is het openbaar onderzoek afgerond en werd een landmeter-expert aangesteld
voor opmaak van een proces-verbaal van schatting.
Bevoegdheid
Artikel 43 van het gemeentedecreet.
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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.
Besluit van de gemeenteraad van 4 juli 2018 houdende de aanvraag tot gedeeltelijke
afschaffing van voetweg 93 te Herne op kadastraal perceel Herne, afdeling 1, sectie E, nr.
15G.
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 18 juli 2018 houdende het
openbaar onderzoek in het kader van de aanvraag tot gedeeltelijke afschaffing van voetweg
93 te Herne op kadastraal perceel Herne, afdeling 1, sectie E, nr. 15G.
Proces-verbaal van opening van het onderzoek op 30 juli 2018.
Proces-verbaal van sluiting van het onderzoek op 28 augustus 2018.
Proces-verbaal van schatting in het kader van de gedeeltelijke afschaffing van voetweg nr.
93 te Herne op kadastraal perceel Herne, afdeling 1, sectie E, nr. 15G opgemaakt en
ondertekend door Nico Vanderlinden, landmeter-expert, op 5 oktober 2018.

Advies en motivering
Gelet op het vonnis van de vrederechter van 28 februari 2017;
Gelet op de eerste beraadslaging van de gemeenteraad op 4 juli 2018;
Gelet op het proces-verbaal van schatting opgemaakt door Nico Vanderlinden, landmeterexpert, op 5 oktober 2018;
Overwegende dat het vonnis van de vrederechter van 28 februari 2017 betekend werd door
Johan Vandevelde, gerechtsdeurwaarder, op 24 maart 2017;
Overwegende dat het geen klachten werden ontvangen tijdens het openbaar onderzoek;
Overwegende dat, in het geval de gemeenteraad positief beslist, zij in haar beraadslaging de
te betalen meerwaarde dient te vermelden;
Adviseert dienst mobiliteit de gemeenteraad in naleving van het vonnis de gedeeltelijke
afschaffing van voetweg 93 te Herne op kadastraal perceel Herne, afdeling 1, sectie E, nr.
15G, voor te leggen aan de bestendige deputatie.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
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Artikel 1: Aan de deputatie voor te stellen, in naleving van het in kracht van gewijsde gegane
vonnis, het gedeelte van voetweg 93 te Herne gelegen op kadastraal perceel Herne, afdeling
1, sectie E, nr. 15G af te schaffen.
Artikel 2: De verkrijgers zullen geen som, zoals blijkt uit het proces-verbaal van schatting, in
de gemeentekas storten als vergoeding voor de bekomen meerwaarde van de eigendom.
Artikel 3: Dit besluit op te nemen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.
Artikel 4: Deze beslissing en het dossier onverwijld over te maken aan de dienst mobiliteit
van de provincie Vlaams-Brabant.

9. Definitieve vaststelling van het gemeentelijk rooilijnplan van de
Steyvekaitse (buurtweg 22 Sint-Pieters-Kapelle)
Dit punt wordt verdaagd.

10. Intrekking gemeenteraadsbeslissing dd. 26/09/2018 aflevering van
planologisch attest op naam van SDS Verandabouw, Steenweg Asse 200,
1540 Herne.
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Op 26/09/2018 werd door de gemeenteraad een gunstig planologisch attest afgeleverd op
naam van SDS Verandabouw, Steenweg Asse 200, 1540 Herne.
Bij nazicht is gebleken dat er ingevolge van artikel 2.2.18 en volgende van de Vlaamse
Codex Ruimtelijke Orde dd.01/09/2009 advies diende gevraagd te worden aan de deputatie
en het departement.
De beslissing van de gemeenteraad houdende aflevering van een gunstig planologisch attest
op naam van SDS Verandabouw, Steenweg Asse 200, 1540 Herne dd.26/09/2018 dient om
die reden te worden ingetrokken.

Juridische gronden
Besluit van de Vlaamse Regering dd.04/06/2004 over het planologisch attest.
Artikel 2.2.18 en volgende van de VCRO dd.01/09/2009.

Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de intrekking van het eerder genomen besluit door
de gemeenteraad dd.26/09/2009 betreffende het planologisch attest op naam van SDS
Verandabouw, Steenweg Asse 200, 1540 Herne goed te keuren.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 : De gemeenteraad gaat akkoord met de intrekking van het eerder genomen besluit
door de gemeenteraad van 26/09/2009 betreffende het planologisch attest op naam van
SDS Verandabouw, Steenweg Asse 200, 1540 Herne.
Artikel 2 : Dit besluit wordt overgemaakt aan de dienst omgeving.
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11. Aanvraag tot gedeeltelijke verlegging van voetweg nr. 40 te Herne met
inbegrip van een rooilijnplan op kadastrale percelen Afdeling 1, Sectie K,
nrs. 252G, 252H, 252M, 252L, 252N, 252K, 252D, 253B, 253C, 253D, 259B,
262A, 263A, 264B, 265A, 264C, 261A, 260A, 259A, 258G, 258B, 258A, 255 en
254.
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Aanvraag van de heer Ludo Bresseleers, Ertbrandstraat 51 te 2950 Kapelllen, tot
gedeeltelijke verlegging van voetweg nr. 40 te Herne met inbegrip van een rooilijnplan op
kadastrale percelen Afdeling 1, Sectie K, nrs. 252G, 252H, 252M, 252L, 252N, 252K, 252D,
253B, 253C, 253D, 259B, 262A, 263A, 264B, 265A, 264C, 261A, 260A, 259A, 258G, 258B,
258A, 255 en 254.
Bevoegdheid
Artikel 42 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.
Externe adviezen
Akkoord met dossiersamenstelling per e-mail van de heer Danny Nilens, dienst mobiliteit van
de provincie Vlaams-Brabant op 24 november 2017.
Advies en motivering
Gelet op de aanvraag van de heer Ludo Bresseleers van 14 november 2017;
Overwegende dat de aanvrager eigenaar is van alle getroffen percelen van het te wijzigen
tracé en van het gewenste tracé;
Overwegende dat het college van burgemeester in zitting van 3 oktober 2018 opdracht geeft
een landmeter-expert aan te stellen voor opmaak van een proces-verbaal van schatting als
de gemeenteraad positief besluit omtrent het voornemen tot wijziging van de voetweg;
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd te beraadslagen over het voornemen tot gedeeltelijke
verlegging van voetweg nr. 40 te Herne met inbegrip van een rooilijnplan op kadastrale
percelen Afdeling 1, Sectie K, nrs. 252G, 252H, 252M, 252L, 252N, 252K, 252D, 253B,
253C, 253D, 259B, 262A, 263A, 264B, 265A, 264C, 261A, 260A, 259A, 258G, 258B, 258A,
255 en 254, en het college van burgemeester en schepenen opdracht te geven het
onderzoek de commodo et incommodo te organiseren.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: Positief te beslissen omtrent het voornemen tot gedeeltelijke verlegging van
voetweg nr. 40 te Herne met inbegrip van een rooilijnplan op kadastrale percelen Afdeling 1,
Sectie K, nrs. 252G, 252H, 252M, 252L, 252N, 252K, 252D, 253B, 253C, 253D, 259B, 262A,
263A, 264B, 265A, 264C, 261A, 260A, 259A, 258G, 258B, 258A, 255 en 254.
Artikel 2: Opdracht te geven aan het college van burgemeester en schepenen het onderzoek
de commodo et incommodo te organiseren.
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Artikel 3: Dit besluit op te nemen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.
Artikel 4: Dit besluit bekend te maken aan dienst mobiliteit en de aanvrager.

12. Aanvraag tot afschaffing van voetweg 72 te Herfelingen op kadastrale
percelen Herne, afdeling 2, sectie D, nrs. 122/02A, 134D en 136N
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De heer Jo Vanderhaegen, Raseveldstraat 6 te 1540 Herfelingen, dient een aanvraag in tot
afschaffing van voetweg 72 te Herfelingen. De voetweg is gelegen op percelen waarvan hij
eigenaar is en die kadastraal gekend zijn als Herne, afdeling 2, sectie D, nrs. 122/02A, 134D,
136N.
Bevoegdheid
Artikels 42 en 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.
Externe adviezen
Akkoord met dossiersamenstelling per e-mail van de heer Danny Nilens, dienst mobiliteit van
de provincie van 23 augustus 2018.
Advies en motivering
Gelet op de aanvraag van de heer Jo Vanderhaegen van 20 augustus 2018;
Overwegende dat de aanvrager eigenaar is van de getroffen percelen van het te wijzigen
tracé en van het gewenste tracé;
Overwegende dat het college van burgemeester in zitting van 3 oktober 2018 opdracht geeft
een landmeter-expert aan te stellen voor opmaak van een proces-verbaal van schatting als
de gemeenteraad positief besluit omtrent het voornemen tot wijziging van de voetweg
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd te beraadslagen over het voornemen tot afschaffing
van voetweg 72 te Herfelingen op kadastrale percelen Herne, afdeling 2, sectie D, nrs.
122/02A, 134D en 136N en het college van burgemeester en schepenen opdracht te geven
het onderzoek de commodo et incommodo te organiseren.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: Positief te beslissen omtrent het voornemen tot afschaffing van voetweg 72
te Herfelingen op kadastrale percelen Herne, afdeling 2, sectie D, nrs. 122/02A, 134D en
136N.
Artikel 2: Opdracht te geven aan het college van burgemeester en schepenen het onderzoek
de commodo et incommodo te organiseren.
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Artikel 3: Dit besluit op te nemen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.
Artikel 4: Dit besluit bekend te maken aan dienst mobiliteit en de aanvrager.

13. Subsidieaanvraag voor de flankerende maatregelen van het Vlaams
Strategisch Gebied rond Brussel: Herne Centraal
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Aanvraagdossier voor het project "Herne Centraal" voor subsidies voor de flankerende
maatregelen van het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel (2018), opgemaakt door Bram
De Lameilleure van het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei.
Bevoegdheid
Artikel 42 en 43 van het gemeentedecreet.
Juridische gronden
Beleidsplan 2014-2019
Advies en motivering
Een aantal intenties van (boven)lokale spelers en opportuniteiten van hogere overheden
creëren een uniek momentum voor aankoop en inrichting van grond dat Herne op sportief,
recreatief, toeristisch, landschappelijk en natuurlijk vlak nog meer op de kaart zet in het
Pajottenland.
We zien kansen om in de dorpskern van Herne ruimte te maken op mensenmaat, voor
ontmoeting in een groen kader en dit voor zowel jong en oud. Nabijgelegen functies hebben
baat aan meer ruimte op mensenmaat: rusthuis, basisschool, jeugdbeweging,
speelpleinwerking, verenigingen en horeca.
Voorliggende ontwikkelingen dragen bij tot vervlechting van functies, versterking van de kern
en het aantrekken van jonge gezinnen. Daarnaast draagt de precieze inrichting van de
gronden bij tot het herstel van het landschap en behoud van inheemse soorten, zoals de
kamsalamander (Natura 2000, Europese natuurdoelen).
Het subsidiedossier is geënt op lopende initiatieven: project De Mark, het provinciaal fiets- en
wandelnetwerk (knooppunten met specifiek te Herne het Markpad en -route).
De gewenste ontwikkeling die in dit dossier is uitgewerkt valt uiteen in twee delen:
• aankoop van grond voor bosuitbreiding in het centrum van Herne (percelen achter StFelix, De Bloesem)
• inrichting van overstroombare speelnatuur in het valleilandschap van de Mark
Heden is er nog geen duidelijkheid over de eventuele aankoop van de gronden in het
centrum van Herne. Dit vormt geen belemmering voor het indienen van de
subsidieaanvraag.
Het dossier is toegevoegd als bijlage aan dit dossier.
Aan de gemeenteraad wordt gevraag zijn goedkeuring te hechten aan voorliggende
subsidieaanvraag.
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Financieel advies en visum
Het nodige budget wordt voorzien onder actie 513. Het gemeentelijke aandeel wordt
geraamd op circa 140.000 EUR.
Besluit: Met 13 stemmen voor (CD&V-fractie) en 1 onthouding (Thierry Deblander)
Artikel 1: Zijn goedkeuring te hechten aan de subsidieaanvraag voor de flankerende
maatregelen van het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel "Herne Centraal".
Artikel 2: Deze beslissing bekend te maken aan Bram De Lameilleure van het Regionaal
Landschap Pajottenland & Zennevallei.
Thierry Deblander verantwoordt zijn onthouding door te stellen dat hij het gevoel heeft dat de
kern van Herne verzwaard wordt. De burgemeester stelt dat het overstromingsgebied er toch
moet komen, dus kan men beter intekenen voor dergelijk project.

14. Aanvraag tot gedeeltelijke afschaffing van voetweg 76 te Herne op
kadastrale percelen gekend als Herne, 1ste afdeling, Sectie H, nr. 221F2,
222A, 225K2, 225N4 en 225M4
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Aanvraag van Bremhove NV, Hille 184 te 8750 Zwevezele houdende de aanvraag tot
gedeeltelijke afschaffing van voetweg 76 te Herne op kadastrale percelen gekend als Herne,
1ste afdeling, Sectie H, nr. 221F2, 222A, 225K2, 225N4 en 225M4.
Bevoegdheid
Artikel 42 en 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 27 maart 2018 van het Vredegerecht van het kanton Herne - Sint-Pieters-Leeuw
met zetel te Herne houdende de dertigjarige verjaring van voetweg 76 te Herne op
kadastrale percelen gekend als Herne, 1ste afdeling, Sectie H, nr. 221F2, 222A, 225K2,
225N4 en 225M4.
Proces-verbaal van schatting in het kader van de aanvraag tot gedeeltelijke afschaffing van
voetweg 76 te Herne op kadastrale percelen gekend als Herne, 1ste afdeling, Sectie H, nr.
221F2, 222A, 225K2, 225N4 en 225M4 opgemaakt en ondertekend door Jos Demoulin,
landmeter-expert, op 7 mei 2018.
Besluit van de gemeenteraad van 4 juli 2018 houdende de aanvraag tot gedeeltelijke
afschaffing van voetweg 76 te Herne op kadastrale percelen gekend als Herne, 1ste
afdeling, Sectie H, nr. 221F2, 222A, 225K2, 225N4 en 225M4.
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 18 juli 2018 houdende het
openbaar onderzoek in het kader van de aanvraag tot gedeeltelijke afschaffing van voetweg
76 te Herne op kadastrale percelen gekend als Herne, 1ste afdeling, Sectie H, nr. 221F2,
222A, 225K2, 225N4 en 225M4.
Proces-verbaal van opening van het onderzoek op 30 juli 2018.
Proces-verbaal van sluiting van het onderzoek op 28 augustus 2018.
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Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 19 september 2018 houdende
berusting bij onderhandse akte (Ger. W. art. 1044 en 1045) in het kader van de aanvraag
tot gedeeltelijke afschaffing van voetweg 76 te Herne op kadastrale percelen gekend als
Herne, 1ste afdeling, Sectie H, nr. 221F2, 222A, 225K2, 225N4 en 225M4.
Advies en motivering
Gelet op het vonnis van de vrederechter van 27 maart 2018;
Gelet op de eerste beraadslaging van de gemeenteraad op 4 juli 2018;
Gelet op het proces-verbaal van schatting opgemaakt door Jos Demoulin, landmeter-expert,
op 7 mei 2018;
Overwegende dat het gemeentebestuur op 19 september 2018 uitdrukkelijk verklaarde te
berusten in voormeld vonnis;
Overwegende dat geen klachten werden ontvangen tijdens het openbaar onderzoek;
Overwegende dat, in het geval de gemeenteraad positief beslist, zij in haar beraadslaging de
te betalen meerwaarde dient te vermelden;
Adviseert dienst mobiliteit de gemeenteraad in naleving van het vonnis de gedeeltelijke
afschaffing van voetweg 76 te Herne op kadastrale percelen gekend als Herne, 1ste
afdeling, Sectie H, nr. 221F2, 222A, 225K2, 225N4 en 225M4 voor te leggen aan de
bestendige deputatie.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: Gelet op het vonnis en de akte van berusting, aan de deputatie voor te stellen het
gedeelte van voetweg 76 te Herne op kadastrale percelen gekend als Herne, 1ste afdeling,
Sectie H, nr. 221F2, 222A, 225K2, 225N4 en 225M4 af te schaffen.
Artikel 2: De verkrijgers zullen geen som, zoals blijkt uit het proces-verbaal van schatting, in
de gemeentekas storten als vergoeding voor de bekomen meerwaarde van de eigendom.
Artikel 3: Dit besluit op te nemen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.
Artikel 4: Deze beslissing en het dossier onverwijld over te maken aan de dienst mobiliteit
van de provincie Vlaams-Brabant.

15. Aanvraag tot gedeeltelijke verlegging van voetweg nr. 58 te Sint-PietersKapelle met inbegrip van een rooilijnplan op kadastrale percelen Herne 3de
afdeling, sectie C, nummers 210C, 213H en 213K
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
We ontvingen op 15 maart 2018 een aanvraag van de heer Thienpont namens NV CMT met
zetel in de Onderwijslaan 23 bus 4 te 9400 Ninove, tot gedeeltelijke verlegging van
de voetweg nr. 58 van de atlas der buurtwegen van Sint-Pieters-Kapelle, op de kadastrale
percelen Afdeling 3, sectie C, nummers 210C, 213H en 213K.
Het volledige dossier ligt ter inzage op de dienst mobiliteit.
Bevoegdheid
Artikel 42 en 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.
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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.
Externe adviezen
Mondeling akkoord met dossiersamenstelling van de heer Danny Nilens, dienst mobiliteit van
de provincie Vlaams-Brabant op 15 oktober 2018.
Advies en motivering
Gelet op de aanvraag van de heer Thienpondt van 15 maart 2018;
Overwegende dat de aanvrager eigenaar is van alle getroffen percelen van het te wijzigen
tracé en van het gewenste tracé;
Overwegende dat het bestaande tracé in ongebruik geraakt is en dat met het voorgestelde
tracé er opnieuw een verbinding ontstaat tussen Markstraaat en Brikstraat;
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd te beraadslagen over het voornemen tot gedeeltelijke
verlegging van voetweg nr. 58 in de Atlas der Buurtwegen van Sint-Pieters-Kapelle met
inbegrip van een rooilijnplan op de kadastrale percelen Afdeling 3, sectie C, nummers 210C,
213H en 213K, en het college van burgemeester en schepenen opdracht te geven het
onderzoek de commodo et incommodo te organiseren.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: Positief te beslissen omtrent het voornemen tot gedeeltelijke verlegging van
voetweg nr. 58 in de Atlas der Buurtwegen van Sint-Pieters-Kapelle met inbegrip van een
rooilijnplan op de kadastrale percelen Afdeling 3, sectie C, nummers 210C, 213H en 213K.
Artikel 2: Opdracht te geven aan het college van burgemeester en schepenen het onderzoek
de commodo et incommodo te organiseren.
Artikel 3: Dit besluit op te nemen op de overzichtslijst conform artikel 252 van het
gemeentedecreet.
Artikel 4: Dit besluit bekend te maken aan dienst mobiliteit en de aanvrager.

16. Principebesluit aankoop van een onroerend goed, gelegen te Sint-PietersKapelle, Roosbroekstraat, kadastrale ligging: 3e afdeling, sectie C, nr 425
en 426
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De hoeve gelegen in de Roosbroekstraat nr 1 is onmogelijk bereikbaar voor vrachtwagens,
komende vanuit de Markstraat. De hoeve is wel bereikbaar via de Donkerstraat, maar hierbij
heeft het transport een negatief effect op verkeersleefbaarheid en - veiligheid,
Daarom is het aangewezen om een deel van de onroerende goederen gelegen te SintPieters-Kapelle, Roosbroekstraat, kadastrale ligging: 3e afdeling, sectie C, nr 425 en 426
aan te kopen, en dit om de bocht plaatselijk te verbreden. De aankoop betreft het verwerven
van een strook grond van +/- 70m x 3m.
Aan de eigenaars (Fabrique d' Eglise Saint-Nicolas Enghien en Weverbergh-Decoster
Marcq) zal voorgesteld worden om over te gaan tot een onderhandse verkoop.
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Bevoegdheid
Artikel 43, § 2, 12° van het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Juridische gronden
Gelet op de omzendbrief BA-99/04 d.d. 18/05/1999 houdende toelichtingen bij de wijzigingen
die bij de twee decreten van 13/04/1999 en bij het decreet van 18/05/1999 werden
aangebracht aan het decreet van 28/04/1993 houdende regeling voor het Vlaamse Gewest
van het administratief toezicht op de gemeenten ;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen;
Gelet op de artikelen 248 tot en met 261 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005
houdende bestuurlijke toezicht;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld in te stemmen met de onderhandse aankoop van
het perceel en het college te machtigen met de uitvoering ervan.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: De Raad beslist principieel een deel van de onroerende goederen gelegen te SintPieters-Kapelle, Roosbroekstraat, kadastrale ligging: 3e afdeling, sectie C, nr 425 en 426
aan te kopen, en dit om de bocht plaatselijk te verbreden. De aankoop betreft het verwerven
van een strook grond van +/- 70m x 3m.
Het onroerend goed wordt onderhands aangekocht voor zover de prijs en de voorwaarden
aanvaardbaar zijn.
Artikel 2: Deze beslissing wordt opgenomen op de overzichtslijst conform art. 252 van het
gemeentedecreet.
Artikel 3: Dit besluit wordt meegedeeld aan de dienst grondgebiedszaken.

Onderwijs
17. Gemeentelijke Basisschool De Regenboog – Aanpassing schoolreglement
– Aktename
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De Gemeentelijke Basisschool De Regenboog legt het aangepaste schoolreglement voor het
schooljaar 2018-2019 voor.
Bevoegdheid
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikelen 42 en 43;
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, artikel 104 en 119
Juridische gronden
Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, artikelen 11 ter, 19, 27, 28, 31, 32,
33 en 37 zoals het laatst gewijzigd bij Onderwijsdecreet XXVI van 17 juni 2016
Externe adviezen
Gelet op het overleg in de schoolraad van 10/09/2018
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Advies en motivering
Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 15 mei 2014
betreffende overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering;
Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 10 augustus 2001
betreffende toelatingsvoorwaarden leerlingen in het gewoon basisonderwijs;
Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 8 februari 2002
betreffende informatie bij eerste inschrijving en schoolreglement;
Overwegende de aanpassingen aan het ministeriële omzendbrief van 22 juni 2007
betreffende kostenbeheersing in het basisonderwijs;
Overwegende de ministeriële omzendbrief van 15 mei 2014 betreffende screening niveau
onderwijstaal, taaltraject en taalbad in het gewoon lager onderwijs;
Overwegende de ministeriële omzendbrief van 15 mei 2014 betreffende preventieve
schorsing, tijdelijke en definitieve uitsluiting van leerlingen in het lager onderwijs vanaf 1
september 2014;
Overwegende dat een schoolbestuur voor elk van zijn basisscholen een schoolreglement
moet opstellen dat de betrekkingen tussen het schoolbestuur en de ouders en de leerlingen
regelt;
Overwegende dat het huidig schoolreglement gewoon basisonderwijs (inclusief de
infobrochure) goedgekeurd op 27/09/2018 aan actualisatie toe is;
Overwegende dat meer specifieke afspraken door het college van burgemeester en
schepenen, na overleg in de schoolraad, worden opgenomen in de infobrochure;
Gelet op het model van schoolreglement van het Onderwijssecretariaat van de Steden en
Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap;

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: Het bestaande schoolreglement gewoon basisonderwijs met inbegrip van de
infobrochure, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 27/09/2017 wordt
opgeheven.
Artikel 2: Het hierbij gevoegde schoolreglement wordt goedgekeurd.
Artikel 3: De meer specifieke regels en afspraken worden door het college van
burgemeester en schepenen opgenomen in de infobrochure.
Artikel 4: Het schoolreglement gewoon basisonderwijs en de infobrochure wordt bij elke
inschrijving van een leerling en nadien bij elke wijziging, ter beschikking gesteld (op papier of
via een elektronische drager) aan de ouders, die ondertekenen voor akkoord.

Vrije tijd
18. Internetdokters
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
In 2009 werden de internetdokters in het leven geroepen. In het toenmalige
cultuurbeleidsplan werd hier rond een doelstelling opgenomen.
Sinds vorig jaar hebben we geen personen meer actief die optreden als internetdokter. De
diensten en het bestuur krijgen op regelmatige basis een vraag hiernaar.
In het BBCbeleidsplan werd de werking van de internetdokter verder opgenomen onder
cultuur.
18

Gemeenteraad van 24 oktober 2018

Bevoegdheid
Artikel 43 van het gemeentedecreet
Juridische gronden
BBC-beleidsplan 2014-2019

Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de afspraken rond de internetdokters goed te
keuren volgens de tekst gevoegd bij dit besluit.
Financieel advies en visum
0739-00 overig kunst- en cultuurbeleid - Actie 413 -6479999
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: De gemeenteraad keurt de de afspraken rond de internetdokters 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 ter publicatie en uitvoering.

Schriftelijke en mondelinge vragen
19. Schriftelijke en mondelinge vragen
Er zijn geen schriftelijke en mondelinge vragen.

Namens de gemeenteraad

Leen De Luyck
gemeentesecretaris

Kris Degroote
voorzitter van de gemeenteraad
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