Gemeenteraad van XX/XX/XXXX

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE 1540 HERNE

Vergadering van 28 november 2018

Aanwezig: Kris Degroote, voorzitter van de gemeenteraad
Kris Poelaert, burgemeester
Lieven Vandenneucker, Carina Ricour, Marie Louise Devriese, Lieven Snoeks, Patrick De
Vos, schepenen
Lieven Vandenbroeck, Sandra Dero, Jordi Cornet, Michaël Schoukens, Paulette Debock,
Eric Eeckhoudt, Vanessa Van Hende, Sonja Van De Bossche, gemeenteraadsleden
Ann Naert, algemeen directeur
Afwezig: Thierry Deblander, gemeenteraadslid
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
24 oktober 2018.
Bevoegdheid
Artikel 33 van het gemeentedecreet
Juridische gronden
Ontwerpnotulen van 24 oktober 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 24 oktober 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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2. Afsluiten van een overeenkomst “exclusieve dienstverlening” tussen
Gemeente X en Haviland intercommunale IgSv (verder: ”Haviland”) m.b.t.
terbeschikkingstelling van een Data Protection Officer (DPO) die zal
optreden als informatie-veiligheidsconsulent in de zin van het decreet van
18 juli 2008 en als functionaris voor gegevensbescherming in de zin van de
Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement
en de Raad Betreffende de bescherming van natuurlijke personen in
verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije
verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG
(Algemene Verordening Gegevensbescherming)
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De algemene verordening Gegevensbescherming is op 24 mei 2016 in werking getreden en
is overeenkomstig haar artikel 99,2 met ingang van 25 mei 2018 effectief van toepassing
zijn.
Deze verordening legt de verplichting op in hoofd van de gemeente Herne om,
overeenkomstig artikel 37,1°,a) van de AVG in haar hoedanigheid van overheidsinstantie,
over te gaan tot de aanduiding van een functionaris voor gegevensbescherming.
Bevoegdheid
Artikel 42 van het gemeentedecreet
Juridische gronden
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 42 en 43
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad en inzonderheid artikels 248 tot en met
264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
De bepalingen vervat in de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke
motiveringsplicht van bestuurshandelingen en latere wijzigingen;
Het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het
administratief toezicht;
De bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking;
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer,
zoals gewijzigd bij decreet van 17 december 2009;
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende de
veiligheidsconsulenten, vermeld in artikel 9 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het
elektronische bestuurlijke gegevensverkeer;
De Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van
Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
De statuten van Haviland zoals gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad d.d. 6
juni 2017;

Advies en motivering
De overeenkomst “exclusieve dienstverlening” tussen Gemeente X en Haviland
intercommunale IgSv (verder: ”Haviland”) m.b.t. terbeschikkingstelling van een Data
Protection Officer (DPO) die zal optreden als informatie-veiligheidsconsulent in de zin van
het decreet van 18 juli 2008 en als functionaris voor gegevensbescherming in de zin van de
Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad
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Betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking
vanpersoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking
van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) werd reeds
goedgekeurd door de gemeenteraad op 28/3/2018.
Omdat de oorspronkelijk aangestelde DPO (Ronny Cornelis) vervangen werd door de heer
Roman De Schrijver moet een nieuwe overeenkomst afgesloten worden.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de nieuwe overeenkomst goed te keuren
overeenkomstig de modaliteiten zoals beschreven in de in bijlage toegevoegde
overeenkomst.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: De overeenkomst "terbeschikkingstelling van een Data Protection Officer die zal
optreden als informatie-veiligheidsconsulent in de zin van het decreet van 18 juli 2008 en als
functionaris voor gegevensbescherming in de zin van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming wordt goedgekeurd.
Artikel 2: De uitvoering van deze exclusieve diensten gebeurt overeenkomstig de in bijlage
toegevoegde overeenkomst.
Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met het uitvoeren van
huidige beslissing.
Artikel 4 : Deze beslissing wordt opgenomen op de overzichtslijst, conform artikel 252 van
het gemeentedecreet
Burgerzaken
3. Woonwijk Hernekouter - Straatnaamgeving – voorlopige aanvaarding door
de gemeenteraad.
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De trage verbinding tussen de Frans Minnaertstraat en de Hernekouter moet een naam
krijgen. Volgens het decreet tot bescherming van de namen van de openbare wegen en
pleinen moet bij voorkeur geput worden uit gegevens van de plaatselijke geschiedenis, het
kunst- en cultuurleven, de toponymie en de volkskunde. De naam van een nog levende
persoon mag niet gebruikt worden.
Het decreet tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen bepaalt dat
de gemeenteraad bevoegd is om de naam van een openbare weg of plein vast te stellen of
te wijzigen.
De volgende procedure moet gevolgd worden:
1. Vaststellen van noodzaak van naam van een straat
2. Overmaken van vraag aan de gemeentelijke cultuurraad. (facultatief)
3. College beslist over voorlopige naam
4. Voorlopige aanvaarding van naam door gemeenteraad
5. Organiseren van openbaar onderzoek (30 dagen) door:
1. aanplakking en
2. adviesvraag aan gemeentelijke cultuurraad en
3. (facultatief) de Koninklijke Vlaamse Commissie voor Advies voor
Plaatsnaamgeving. (K CAP)
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6. Behandelen van de bezwaren
7. Definitieve beslissing door gemeenteraad
8. Informeren van de bevoegde diensten (bvp, kadaster(AAPD), brandweer, politie,
rijksregister, nutsmaatschappijen
Waar moet worden aangeplakt is niet geregeld. Het is logisch dat dit gebeurt op een
aanplakbord aan het gemeentehuis én hetzij op andere gebruikelijke locaties, hetzij op een
‘logische’ locatie in de buurt van de nieuwe straat of bijvoorbeeld in het wijkcentrum van de
wijk waarin de nieuwe straat zicht situeert. Het openbaar onderzoek heeft tot doel mensen
kennis te laten nemen van de voorgestelde naam en er eventuele opmerkingen over te
kunnen maken.
Bevoegdheid
Artikel 1 van het decreet van 28.01.1977 tot bescherming van de namen van de openbare
wegen en pleinen (B.S. 07.04.1977), gewijzigd bij decreet van 01/07/1987, decreet van
04/02/1997 tot wijziging van het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen
van de openbare wegen en pleinen, B.S. 25/02/1997 en decreet van 29/11/200
Juridische gronden
• Decreet van 28.01.1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en
pleinen (B.S. 07.04.1977), gewijzigd bij decreet van 01/07/1987, decreet van
04/02/1997 tot wijziging van het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de
namen van de openbare wegen en pleinen, B.S. 25/02/1997 en decreet van
29/11/2002
• Omzendbrief 4 mei 1988 (over reclame op naamborden), B.S. 3 juni 1988
Advies en motivering
Het college van burgemeester en schepenen besliste op 14 juni 2017 om de bevolking te
betrekken bij de keuze van een straatnaam. Er stond een oproep in het infoblad, met een
foto van de straat.
De cultuurraad behandelde de binnen gestuurde voorstellen en adviseerde op 8 maart 2018
om aan de gemeenteraad de volgende naam voor te stellen: Twaalf Bunderweg.
De indiener van het voorstel motiveerde dit als volgt: “Twaalf Bunderweg” is een oude
plaatsnaam in de buurt van de weg en is een typisch Vlaams toponiem. Oude landbouwers
kennen zeker nog de “boender” zoals ze hier zeggen.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de straatnaam voorlopig vast te stellen.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
artikel 1: De gemeenteraad gaat akkoord om de naam voor de trage verbinding tussen de
Frans Minnaertstraat en de Hernekouter voorlopig vast te stellen als “Twaalf Bunderweg”.
artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de organisatie van
het openbaar onderzoek.
Artikel 3: Dit besluit wordt meegedeeld aan het secretariaat, de dienst vrije tijd en de
mobiliteitsambtenaar.
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Financiën
4. Budgetwijziging 2018-02
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De gemeenteraad keurde in vergadering van 20/12/2017 de meerjarenplanaanpassing 20142019 en budget 2018 goed.
Een eerste budgetwijziging werd op de gemeenteraad van 04/07/2018 goedgekeurd.
Het college keurde in de zitting van 14/11/2018 het voorontwerp van budgetwijziging 201802 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 betreffende de meerjarenplannen 2014-2019 en budgetten 2017.
Omzendbrief BB 2017/3 betreffende de meerjarenplannen 2014-2019 en budgetten 2018.
Externe adviezen
Gunstig advies managementteam dd 16/11/2018
Advies en motivering
Gezien de wijziging in uitgaven en ontvangsten in het lopend boekjaar (naar aanleiding van
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 investeringsenveloppe Schema BW 2 Indien gewijzigd
Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Schema BW 3 Indien
5

Gemeenteraad van XX/XX/XXXX

gewijzigd
Wijziging van het liquiditeitenbudget Schema BW 4 Indien gewijzigd
Het budget 2018 wordt, na budgetwijziging, vastgesteld als volgt:
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
Exploitatie
7.925.184,52
8.398.373,60 473.189,08
Investering
2.111.766,43
1.277.586,77 -834.179,66
Liquiditeiten
659.240,00
163.723,00 -495.527,00
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de voorgestelde budgetwijziging 2018-02 goed te
keuren.
Financieel advies en visum
De financiële nota 2018 blijft na de aanpassingen in evenwicht. De autofinancieringsmarge
blijft positief in 2019.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: De gemeenteraad keurt de budgetwijziging 2018-02 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.

Intergemeentelijke samenwerking
5. Haviland - Buitengewone Algemene vergadering van 12/12/2018 goedkeuring agenda en bepaling mandaat afgevaardigde
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De gemeente Herne is aangesloten bij Haviland Intercommunale die werd opgericht op 24
maart 1965 bij oprichtingsakte verschenen in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16
april 1965 onder het nummer 8226;
Haviland Intercommunale is 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 van 6 juli 2001 (het
Decreet) houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Bevoegdheid
Artikel 44 van het gemeentedecreet
Juridische gronden
Artikel 44 van het Decreet intergemeentelijke samenwerking
Advies en motivering
Bij beslissing van de algemene vergadering van 10 november 2003 werd de duurtijd van
Haviland Intercommunale beperkt tot achttien jaar, ingaand op de datum van
inwerkingtreding van het Decreet, zijnde 10 november 2001, om te eindigen op 10 november
2019;
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De agenda van de buitengewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale die
zal gehouden worden op 12 december 2018 omvat de volgende agendapunten:
1. notulen van de algemene vergadering van 20 juni 2018: goedkeuring
2. de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie + begroting 2019 (art. 35):
goedkeuring;
3. voorstel statutenwijzigingen: goedkeuring;
4. verlenen volmacht aan notaris Frederika Lens om over te gaan tot de coördinatie van
de statuten: goedkeuring;
5. toetreding autonome gemeentebedrijven (art. 8): goedkeuring;
6. varia.
Gelet op het voorstel van de raad van bestuur van Haviland Intercommunale;
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de agendapunten goed te keuren en de
gemeentelijke afgevaardigden te mandateren om deze agendapunten goed te keuren.

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

6. Infrax West - Buitengewone algemene vergadering van 3 december 2018 Goedkeuring agenda + bepalen mandaat van de afgevaardigde en de
plaatsvervanger
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De gemeente Herne is deelnemer van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Infrax
West.
Op 23 oktober 2018 ontving ons bestuur een schrijven met de agenda van de buitengewone
algemene vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Infrax West van 3
december 2018 die de volgende agendapunten bevat :
1. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams Decreet houdende de
intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie
voor het boekjaar 2019, alsook van de door de Raad van Bestuur opgestelde begroting
2019.
2. Statutaire benoemingen
3. Statutaire mededelingen

Bevoegdheid
Artikel 57 van het gemeentedecreet
Juridische gronden
Omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet van
6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
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Omzendbrief BA 2003/09 betreffende de toepassing van artikel 11 van het decreet van 6 juli
2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
Artikel 33 van de statuten van Infrax West

Advies en motivering
Artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene
vergadering. Tevens dienen ook de agendapunten van de buitengewone algemene
vergadering van 3 december 2018 goedgekeurd te worden.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 : De agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Infrax West
van 3 december 2018, zoals opgenomen in de uitnodiging van 23 oktober 2018, worden
goedgekeurd.
Artikel 2 : Aan de effectieve volmachtdrager en in voorkomend geval de plaatsvervangende
volmachtdrager wordt mandaat verleend om op de buitengewone algemene vergadering van
3 december 2018 te handelen en te beslissen conform de beslissingen van de
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 Infrax West, tav Isabel Debuck van het secretariaat,
Noordlaan 9 te 8820 Torhout of via secretariaat.torhout@infrax.be

7. PBE - Buitengewone algemene vergadering - 14 december 2018 Goedkeuring van de agenda en de bepaling van het mandaat
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De gemeente Herne is bij PBE aangesloten. Ons bestuur ontving een aangetekende brief op
25 oktober 2018, waarbij de uitnodiging voor de buitengewone algemene vergadering werd
toegezonden.
Op 14 december 2018 organiseert PBE haar buitengewone algemene vergadering.
De agenda omvat volgende punten
1. Voorstel van fusie door overneming van Intergas door PBE
a. Vaststelling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de
fusieoperatie
b. Kennisneming van het voorstel tot fusie door overneming van Intergas door PBE
c. Kennisneming van het bijzonder verslag van de raad van bestuur en van het verslag
van de commissaris
d.Goedkeuring van de fusie door overneming van Intergas door PBE en goedkeuring
van de overeenkomstige kapitaalverhoging
e.Overeenkomstige aanpassing van het register van de deelnememers
f. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de
desbetreffende machtiging
g.Verlenen van de machtiging om de beslissingen bij authentieke akte te doen
vaststellen
2. Statutaire benoemingen
3. Statutaire mededelingen
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De afgevaardigden werden eerder aangeduid voor de volledige legislatuur. De bepaling van
het mandaat moet voor iedere algemene vergadering worden herhaald.
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 14
december 2018 goed te keuren. Tevens dienen de vertegenwoordigers van onze gemeente
gemandateerd te worden om de agendapunten van de jaarvergadering van PBE goed te
keuren.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1:
De punten van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 14 december
2018 inhoudelijk goed te keuren:
1. Voorstel van fusie door overneming van Intergas door PBE
a. Vaststelling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de
fusieoperatie
b. Kennisneming van het voorstel tot fusie door overneming van Intergas door PBE
c. Kennisneming van het bijzonder verslag van de raad van bestuur en van het verslag van
de commissaris
d. Goedkeuring van de fusie door overneming van Intergas door PBE en goedkeuring van de
overeenkomstige kapitaalverhoging
e. Overeenkomstige aanpassing van het register van de deelnemers
f. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de
desbetreffende machtiging
g. Verlenen van de machtiging om de beslissingen bij authentieke akte te doen vaststellen
2. Statutaire benoemingen
3. Statutaire mededelingen
Artikel 2:
Zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde fusie door overneming van de
opdrachthoudende vereniging Intergas door de opdrachthoudende vereniging PBE met
ingang van 1 april 2019 onder opschortende voorwaarde dat de buitengewone algemene
vergadering van Intergas van 14 december 2018 deze fusie ook goedkeurt.
Artikel 3:
De volmachtdrager mandaat te verlenen om op genoemde buitengewone algemene
vergadering te handelen en te beslissen conform de beslissingen van deze gemeenteraad.
Artikel 4:
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij
genomen beslissingen en hiervan kennis te geven aan de PBE, Diestsesteenweg 126 te
3210 Lubbeek, ter attentie van de heer Stefan Vandevenne.
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8. Intergas - Buitengewone algemene vergadering van 14 december 2018 Goedkeuring van de agenda en de bepaling van het mandaat
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De gemeente Herne is aangesloten bij de opdrachthoudende verenging Intergas.
Op 14 december 2018 organiseert Intergas haar buitengewone algemene vergadering.
De agenda omvat volgende punten :
1. Voorstel van fusie door overneming van Intergas door PBE
a. Vaststelling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de
fusieoperatie
b. Kennisneming van het voorstel tot fusie door overneming van Intergas door PBE
c. Kennisneming van het bijzonder verslag van de raad van bestuur en van het verslag van
de commissaris
d. Goedkeuring van de fusie door overneming van Intergas door PBE en goedkeuring van de
overeenkomstige kapitaalverhoging
e. Overeenkomstige aanpassing van het register van de deelnemers
f. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de
desbetreffende machtiging
g. Verlenen van de machtiging om de beslissingen bij authentieke akte te doen vaststellen
2. Statutaire benoemingen
3. 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 14
december 2018 goed te keuren. Tevens dienen de vertegenwoordigers van onze gemeente
gemandateerd te worden om de agendapunten van de algemene vergadering van Intergas
goed te keuren.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1:
De punten van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 14 december
2018 inhoudelijk goed te keuren:
1. Voorstel van fusie door overneming van Intergas door PBE
a. Vaststelling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de
fusieoperatie
b. Kennisneming van het voorstel tot fusie door overneming van Intergas door PBE
c. Kennisneming van het bijzonder verslag van de raad van bestuur en van het verslag van
de commissaris
d. Goedkeuring van de fusie door overneming van Intergas door PBE en goedkeuring van de
overeenkomstige kapitaalverhoging
e. Overeenkomstige aanpassing van het register van de deelnemers
f. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de
desbetreffende machtiging
g. Verlenen van de machtiging om de beslissingen bij authentieke akte te doen vaststellen
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2. Statutaire benoemingen
3. Statutaire mededelingen
Artikel 2:
Zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde fusie door overneming van de
opdrachthoudende vereniging Intergas door de opdrachthoudende vereniging PBE met
ingang van 1 april 2019 onder opschortende voorwaarde dat de buitengewone algemene
vergadering van Intergas van 14 december 2018 deze fusie ook goedkeurt.
Artikel 3:
De volmachtdrager mandaat te verlenen om op genoemde buitengewone algemene
vergadering te handelen en te beslissen conform de beslissingen van deze gemeenteraad.
Artikel 4:
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij
genomen beslissingen en hiervan kennis te geven aan de PBE, Diestsesteenweg 126 te
3210 Lubbeek, ter attentie van de heer Stefan Vandevenne.

9. Intradura - Buitengewone algemene vergadering - 19 december 2018
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De gemeente Herne is aangesloten bij Intradura die werd opgericht op 27 april 2017.
Intradura is een intergemeentelijke opdrachthoudende vereniging die wordt beheerst door
het decreet van 6 juli 2001 (het Decreet) houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Op 19 december 2018 vindt de buitengewone algemene vergadering van Intradura plaats.
Op de agenda staan de volgende agendapunten:
1. Notulen van de bijzondere algemene vergadering van 27 juni 2018: goedkeuring
2. De te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie + begroting 2019 (art. 40):
goedkeuring
3. Voorstel statutenwijziging: goedkeuring
4. Verlenen volmacht aan notaris Hendrik Schavemaker om over te gaan tot de
coördinatie van de statuten: goedkeuring
5. Varia
De gemeenteraad dient de agenda voor deze buitengewone algemene vergadering goed te
keuren.
Het voorstel van statutenwijziging werd reeds goedgekeurd door de gemeenteraad van 24
oktober 2018.
Bevoegdheid
artikel 57 van het gemeentedecreet
Juridische gronden
decreet intergemeentelijke samenwerking
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om De agendapunten van de buitengewone
algemene vergadering van Intradura dd. 19 december 2018 goed te keuren en om de
vertegenwoordiger van de gemeente te mandateren om de agendapunten op de
buitengewone algemene vergadering van Intradura dd. 19 december 2018 goed te keuren.
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Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: De agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Intradura dd.
19 december 2018 worden goedgekeurd.
Artikel 2: De vertegenwoordiger van de gemeente is gemandateerd om de agendapunten op
de buitengewone algemene vergadering van Intradura dd. 19 december 2018 goed te
keuren.
Artikel 3: Dit besluit wordt meegedeeld aan Intradura.
10. Intergemeentelijk samenwerkingsverband Havi-Gis in vereffening –
Sluitingsvergadering van 19 december 2018
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De gemeente Herne is deelnemer van Havi-Gis en is vertegenwoordigd in de algemene
vergadering van Havi-Gis.
De algemene vergadering van Havi-Gis besliste op 12 juni 2006 om het intergemeentelijk
samenwerkingsverband te ontbinden en in vereffening te stellen.
Op 19 december 2018 zal de algemene vergadering van Havi-Gis beslissen over de sluiting
van de vereffening. Hiertoe ontving de gemeente op 13 november 2018 een oproepingsbrief
voor het bijwonen van deze algemene vergadering.
Voor elke algemene vergadering moet het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger
worden vastgesteld;
De agenda van deze sluitingsvergadering luidt als volgt :
1. Kennisname van het vereffeningsplan, stavingsstukken en verslag van het College
van Vereffenaars met betrekking tot de vereffeningsrekeningen
2. Kennisname van de goedkeuring door de Rechtbank van Koophandel te Brussel van
het verdelingsplan
3. Afsluiting van de vereffening
4. Kwijting aan de vereffenaars
5. Aanduiding van plaats van bewaring van boeken en bescheiden.
6. Verlenen van volmacht
Een afschrift van het vereffeningsplan, de vereffeningsbalans en het ontwerp van de op 19
december a.s. te nemen besluiten zijn toegevoegd als bijlagen bij dit besluit.
Bevoegdheid
artikel 43 van het gemeentedecreet
Juridische gronden
Artikel 162 van de Grondwet;
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 2, § 2;
Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 195 en artikel 196;
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Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, in het bijzonder
artikel 37 en artikel 44, derde en vierde lid;
Statuten van Havi-Gis, in het bijzonder artikel 36 en artikel 50 en volgende
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de agenda van de algemene vergadering goed te
keuren en het mandaat vast te stellen voor de afgevaardigde van de gemeente en de
eventuele plaatsvervanger.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan de agendapunten van de algemene
vergadering van Havi-Gis van 19 december 2018.
Artikel 2. Mevrouw Marie-Louise Devriese, Romeinse Baan 28, 1540 Herne wordt
afgevaardigd om het gemeentebestuur te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene
vergadering van Havi-Gis van 19 december 2019
Artikel 3. Mevrouw Marie-Louise Devriese wordt opdracht gegeven om op de algemene
vergadering haar stemgedrag bij de geagendeerde voorstellen af te stemmen op de
beslissingen genomen door de gemeenteraad.
Artikel 3. Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar:
1° Havi-Gis;
2° de vertegenwoordiger van het gemeentebestuur.

Omgeving
11. Retributie voor prestaties geleverd voor de opmaak van ruimtelijke
uitvoeringsplannen
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening dient de gemeente RUP's op te maken
wanneer gunstige planologische attesten en principiële akkoorden worden afgeleverd.
De opmaak van deze plannen gaat gepaard met aanzienlijke kosten.
Bevoegdheid
Artikel 43 van het gemeentedecreet
Juridische gronden
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening dd. 01/09/2009
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de kosten voor de opmaak van ruimtelijke
uitvoeringsplannen in kader van gunstige planologische attesten en principiële akkoorden
vanaf heden door te rekenen aan de aanvrager van de planologische attesten en principiële
akkoorden.
Financieel advies en visum
Deze retributie is noodzakelijk voor het behoud van een gezonde financiële toestand van de
gemeente.
13

Gemeenteraad van XX/XX/XXXX

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 : Vanaf heden worden de kosten voor de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen
in kader van gunstige planologische attesten en principiële akkoorden doorgerekend aan de
aanvrager van de planologische attesten en principiële akkoorden.
Artikel 2: dit besluit wordt meegedeeld aan de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening en
aan de financieel directeur.

Vrije tijd
12. Overeenkomst kunstuitleen
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De beheerraad van het gemeenschapscentrum wenst het Dominicanessenklooster
decoratief in te kleden d.m.v. de ophangsystemen die aanwezig zijn. Daardoor krijgen
kunstenaars ook de kans om hun werk te promoten.
Bevoegdheid
Artikel 43 van het gemeentedecreet
Juridische gronden
Gebruikersreglement gemeentelijke infrastructuur, goedgekeurd door de gemeenteraad op
23 september 2015
Externe adviezen
Extern advies werd nagevraagd via de Cultuurraad en VVC (Vereniging Vlaamse
Cultuurcentra).
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om bijgevoegde Overeenkomst kunstuitleen goed te
keuren.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: De gemeenteraad keurt de Overeenkomst kunstuitleen goed.
Artikel 2: Dit besluit wordt meegedeeld aan de cultuurbeleidscoördinator.
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Besloten
Omgeving
13. Advies inzake de aanvraag tot principieel akkoord voor perceel, 1e
afdeling, sectie I nr.516g.
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
In reservegebied voor woonwijken kan een omgevingsvergunning voor het bouwen van een
woning eerst worden afgeleverd, indien de aanvrager beschikt over een principieel akkoord
van de bestendige deputatie.
De bestendige deputatie wint daaromtrent het voorafgaand advies van de gemeenteraad in.

Juridische gronden
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 24 oktober 2018
Externe adviezen
Artikel 5.6.6 van de VCRO dd.01/09/2009.
Advies en motivering
Advies van de omgevingsambtenaar :
Dossier D’haeye-Zoetardt
Het richtinggevend gedeelte van het GRS Herne stelt dat de mogelijkheden van het
reservegebied voor woonwijken dienen behouden te blijven.
De zone langsheen de Ninoofsesteenweg wordt behouden ten behoeve van het sociaal
woongebeleid (gewenste structuur kern Herne-GRS).
Het restperceel is gelegen aan de rand van het reservegebied voor woonwijken en de
verkaveling goedgekeurd op 22/04/1997, in de onmiddellijke omgeving van het Centrum van
Herne (hoofddorp).
Op het perceel stond een woning die gesloopt werd in 2004.
Het grootste deel van het reservegebied voor woonwijken is bebouwd middels een
verkaveling dd.20/04/1977.
Het realiseren van een woning op het perceel, 1e afdeling, sectie I nr.516G, ordent het
gebied en geeft samenhang aan de rest van het gebied. De verdere ontwikkeling van het
overige reservegebied komt niet in het gedrang.
Omwille van het feit dat op het perceel sinds 1850 tot 2004 een woning bestond;
Omwille van het feit dat de op te richten woning onmiddellijk aansluit bij de reeds aanwezige
bebouwing;
Omwille van het feit dat het perceel gelegen is aan een goed uitgeruste weg;
Wordt er gunstig advies gegeven voor het afleveren van een principieel akkoord door de
deputatie van de provincie Vlaams-Brabant mits volgende voorwaarden worden nageleefd :
- het perceel wordt niet gesplitst in twee loten. Enkel een ééngezinswoning wordt voorzien in
open verband.
- de garage wordt voorzien in het hoofdgebouw.
- in de tuinzone kan een bijgebouw worden opgericht met een maximum oppervlakte van
40m2 afgewerkt met een plat dak(hoogte : maximum 3.00m) en uitgevoerd in niet-herbruikt
hout of in hetzelfde materiaal als het hoofdgebouw.
- de bouwdiepte bedraagt 15m op het gelijkvloers en 15m op de verdieping.
- de kroonlijsthoogte bedraagt 3.00m(+/- 1.50m).
- de dakhelling ligt tussen de 25° en 45°.
- max.25% van de dakoppervlakte mag een afwijkende dakhelling hebben.
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Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om het advies van de omgevingsambtenaar te
volgen.

Besluit: Goedgekeurd mits aanpassing met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: De gemeenteraad sluit zich aan bij het advies van de omgevingsambtenaar inzake
het afleveren van een bouwvergunning voor het perceel, 1e afdeling, sectie I nr.516g
gelegen in reservegebied voor woonwijken.
Artikel 2: Dit advies wordt overgemaakt aan de bestendige deputatie.

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

Namens de gemeenteraad

Ann Naert
gemeentesecretaris

Kris Degroote
voorzitter van de gemeenteraad
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