Gemeenteraad van 23 januari 2019

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE 1540 HERNE

Vergadering van 23 januari 2019

Aanwezig: Kris Degroote, Voorzitter van de gemeenteraad
Kris Poelaert, Burgemeester
Carina Ricour, Lieven Vandenneucker, Lieven Snoeks, Sandra Dero, Schepenen
Patrick De Vos, Lieven Vandenbroeck, Vanessa Van Hende, Paulette Debock, Eric
Eeckhoudt, Nicky D'Hantschotter, Brent Roobaert, Frank Nevens, An Deleye, Paul Beyl, Ivan
Vanhassel, Gemeenteraadsleden
Ann Naert, Algemeen Directeur

Openbaar
Algemeen bestuur en interne organisatie
1. Goedkeuring notulen van de vorige vergadering van de gemeenteraad
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De algemeen directeur legt de notulen voor van de vergadering van de gemeenteraad van 2
januari 2019.
Bevoegdheid
Artikel 33 van het gemeentedecreet
Juridische gronden
Ontwerpnotulen van 2 januari 2019

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

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 : De notulen van 2 januari 2019 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.

2. Goedkeuring zittingsverslag van de vorige vergadering van de
gemeenteraad
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
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De algemeen directeur legt het zittingsverslag voor van de vergadering van de
gemeenteraad van 2 januari 2019.
Bevoegdheid
Artikel 32 decreet lokaal bestuur
Juridische gronden
Zittingsverslag van 2 januari 2019

Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het zittingsverslag, zoals voorgelegd door de
algemeen directeur, goed te keuren.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
met x stemmen voor, x stemmen tegen en x onthoudingen.
Artikel 1 : Het zittingsverslag van 2 januari 2019 wordt goedgekeurd.
Artikel 2 : Deze beslissing zal voor passend gevolg overgemaakt worden aan de dienst
secretariaat.
3. 17 doelstellingen, 17 gemeenteraadsleden…
Een voorstel in verband met de ‘Sustainable Development Goals’ (SDGs)
en de Gemeenteraad van Herne
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Met de ‘Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen’ hebben de Verenigde Naties de bedoeling
om van Duurzame Ontwikkeling een wereldwijde en actieve dynamiek te maken. Maar
daarbij wordt vooral gekeken naar het ‘lokale’ niveau wanneer het gaat om daadkracht en
dus actie.
De SDG's zijn:
1. einde aan de armoede
2. einde aan de honger
3. gezondheid en welzijn
4. goed onderwijs
5. vrouwen en mannen gelijk
6. schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen
7. duurzame en betaalbare energie
8. fatsoenlijke banen en economische groei
9. innovatie en duurzame infrastructuur
10. minder ongelijkheid
11. veilige en duurzame steden
12. duurzame consumptie en productie
13. klimaatverandering aanpakken
14. bescherming van zeeën en oceanen
15. herstel ecosystemen en behoud biodiversiteit
16. vrede, veiligheid en rechtvaardigheid
17. partnerschappen voor de doelen
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Bevoegdheid
Artikel 40 en 41 van het decreet lokaal bestuur
Juridische gronden
Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties

Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om ieder gemeenteraadslid van Herne peter/meter
te maken van één SDG waarbij de respectieve peters en meters zo goed mogelijk trachten
op te volgen wat er op vlak van hun pete/mete-SDG gebeurt in de wereld, in de buurt, … en
vervolgens kijken we wat we zelf in onze gemeente zouden kunnen doen.
Dat zou een ‘vast’ agendapunt kunnen zijn van de maandelijkse gemeenteraad; waarbij niet
noodzakelijk telkens alle 17 aan bod moeten komen. Geen verplichting dus, of ‘om ter
meest’; maar wel een oproep tot een gedeeld engagement, dat we ook kunnen laten
afstralen op de Hernenaren (er wordt sowieso door de lokale pers verslag gegeven van de
gemeenteraad; dergelijke duurzaamheidsissues kunnen dat misschien nog
rijker/aantrekkelijker maken). Er is trouwens ook een warme oproep én ondersteuning vanuit
VVSG om met de SDGs concreet aan de slag te gaan (inclusief voorbeeld-acties en
inspiratiemateriaal voor opname van SDGs in gemeentelijke beleidsplannen).
Indien er bij de gemeenteraad draagvlak is voor het idee, wordt voorgesteld om de wijze van
de ‘verdeling’ van de SDG te bespreken.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: De gemeenteraad stemt in met het voorstel om ieder gemeenteraadslid van Herne
peter/meter te maken van één 17 SDG's waarbij de respectieve peters en meters zo goed
mogelijk trachten op te volgen wat er op vlak van hun pete/mete-SDG gebeurt in de wereld,
in de buurt, … en vervolgens onderzoekt het bestuur wat we zelf in onze gemeente zouden
kunnen doen.
Artikel 2: De gemeenteraad bespreekt de toewijzing van de SDG's aan de raadsleden en
kiest voor lottrekking.
De lottrekking levert volgend resultaat op:
1. einde aan de armoede: meterschap voor Nicky D’Handschotter
2. einde aan de honger: meterschap voor Sandra Dero
3. gezondheid en welzijn: peterschap voor Lieven Vandenneucker
4. goed onderwijs: meterschap voor Vanessa Van Hende
5. vrouwen en mannen gelijk: peterschap voor Lieven Van Den Broeck
6. schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen: meterschap voor An Deleye
7. duurzame en betaalbare energie: peterschap voor Ivan Van Hassel
8. fatsoenlijke banen en economische groei: peterschap voor Brent Roobaert
9. innovatie en duurzame infrastructuur: peterschap voor Paul Beyl
10. minder ongelijkheid: meterschap voor Paulette Debock
11. veilige en duurzame steden: peterschap voor Kris Poelaert
12. duurzame consumptie en productie: peterschap voor Eric Eeckhoudt
13. klimaatverandering aanpakken: peterschap voor Kris Degroote
14. bescherming van zeeën en oceanen: peterschap voor Patrick Devos
15. herstel ecosystemen en behoud biodiversiteit: peterschap voor Frank Nevens
16. vrede, veiligheid en rechtvaardigheid: meterschap voor Carina Ricour
17. partnerschappen voor de doelen: peterschap voor Lieven Snoeks
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Artikel 3: Dit besluit wordt meegedeeld aan het secretariaat.

4. Vaststellen presentiegelden gemeenteraadsleden
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Gemeenteraadsleden hebben recht op een presentiegeld voor het bijwonen van de
raadsvergaderingen en vergaderingen van bestuursorganen waarvan de lijst is bepaald door
de Vlaamse Regering. De gemeenteraad bepaalt het bedrag van het presentiegeld, zij het
binnen het minimum- en het maximumbedrag vastgesteld door de Vlaamse Regering. Zij
ontvangen geen wedde voor de uitoefening van hun mandaat.Het presentiegeld is een
vergoeding voor de tijd en de kosten die het raadslid besteedt aan de uitoefening van zijn
mandaat. Daar de burgemeester en de schepenen buiten hun wedde geen aanvullende
vergoedingen en presentiegelden mogen genieten ten laste van de gemeente, kunnen zij
geen aanspraak maken op presentiegeld. Indien de voorzitter van de raad niet de
burgemeester is, heeft hij wel recht op presentiegeld.
OCMW-raadsleden ontvangen alleen presentiegeld voor hun aanwezigheid op de
vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn als die vergadering niet aansluit op de
vergadering van de gemeenteraad.
Bevoegdheid
Artikel 40 van het Decreet Lokaal Bestuur
Juridische gronden
Artikel 17, § 2 van het decreet over het lokaal bestuur
Artikel 18 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2018 houdende het statuut van
de lokale mandataris
Artikel 153 van het decreet lokaal bestuur
Artikel 107 decreet lokaal bestuur

Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om het presentiegeld voor de gemeenteraadsleden
vast te leggen op €175,00 per vergadering van de gemeenteraad.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om het presentiegeld voor de leden van de raad
voor maatschappelijk welzijn vast te leggen op €175,00 per vergadering van de raad voor
maatschappelijk welzijn voor zover die vergadering niet aansluit op de vergadering van de
gemeenteraad.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om het presentiegeld voor de voorzitter van de
gemeenteraad én de raad voor maatschappelijk welzijn vast te leggen op €350,00 per
vergadering van de gemeenteraad en per vergadering van de raad voor maatschappelijk
welzijn die niet aansluit op de vergadering van de gemeenteraad.
Financieel advies en visum
De nodige budgetten zijn voorzien onder artikel 0100-00/6200001
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 : Het presentiegeld voor de gemeenteraadsleden wordt vastgesteld op €175,00 per
vergadering van de gemeenteraad.
Artikel 2 : Het presentiegeld voor de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn wordt
vastgesteld op €175,00 per vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn die niet
aansluit op de vergadering van de gemeenteraad.
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Artikel 3: Het presentiegeld voor de voorzitter van de gemeenteraad die tevens voorzitter is
van de raad voor maatschappelijk welzijn wordt vastgelegd op €350,00 per vergadering van
de gemeenteraad en per vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn die niet
aansluit op de vergadering van de gemeenteraad.
DSH
5. DIENSTEN-Service Herne vzw – Jaarrekening en balans 2017 –
Gedeeltelijke terugbetaling renteloze lening – Kennisname
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Bij besluit van 23 november 2011 keurde de gemeenteraad de toekenning van een renteloze
lening van €75.000 aan DIENSTEN-Service Herne vzw goed.
Omtrent de terugbetaling werd het volgende beslist:
“De terugbetaling van deze renteloze lening gebeurt in principe in een periode van 8 jaar, in
jaarlijkse schijven van maximaal 10.000 €, afhankelijk van de grootte van het batig saldo van
DIENSTEN-Service Herne vzw in het boekjaar dat loopt telkens van 1 januari tot 31
december.
De jaarrekening en balans van de afdeling DIENSTEN-Service Herne vzw worden zolang de
lening niet volledig is terugbetaald aan de Gemeente ter kennisgeving voorgelegd aan de
gemeenteraad.”
Op de Raad van Bestuur van DSH vzw van 20 december 2018 werd beslist een bedrag van
€10.000,00 terug te betalen.
Bevoegdheid
Artikel 40 van het decreet lokaal bestuur
Besluit van de gemeenteraad van 23 november 2011
Juridische gronden
Besluit van de gemeenteraad van 23 november 2011
Balans en jaarrekening, zoals goedgekeurd in de Algemene Vergadering van DSH dd. 20
december 2018.

Advies en motivering
Vermits de renteloze lening nog niet volledig is terugbetaald worden de jaarrekening en
balans 2017 aan de gemeenteraad ter kennisname voorgelegd.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akte te nemen van deze documenten.
Tevens wordt aan de gemeenteraad gevraagd kennis te nemen van de terugbetaling van
€10.000,00.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 : Akte te nemen van de jaarrekening en balans 2017 van DIENSTEN-Service Herne
vzw.
Artikel 2 : Akte te nemen van de betaling van €10.000 in het kader van de terugbetaling van
de renteloze lening aan DSH Herne vzw.
Artikel 3 : Dit besluit wordt bekendgemaakt conform het decreet lokaal bestuur.
Financiën
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6. OCMW - Budget 2019 - Goedkeuring
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Op de gemeenteraad van 19 december 2018 werd het budget van het OCMW voor
kennisgeving aangenomen.
De regelgeving voorziet dat het budget door de gemeenteraad niet moet goedgekeurd
worden indien het budget 2019 past binnen het meerjarenplan.
De gemeentelijke bijdrage in het OCMW budget daalt, wegens overdracht van budgetten van
het OCMW budget naar het gemeentebudget omwille van de inkanteling van het OCMW.
De toezichthoudende overheid is van oordeel dat in dit geval het OCMW budget niet past in
het meerjarenplan en dat de gemeenteraad bijgevolg het OCMW budget 2019 dient goed te
keuren i.p.v. er kennis van te nemen.
Bevoegdheid
Art 146 ev van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Juridische gronden
Art 270 ev van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn
Art 146 ev van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus
van de gemeenten, de provincies en de OCMW’s, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse
Regering van 26 november 2012.
Ministerieel besluit van 26 november 2012 tot wijziging van het 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.
Ministerieel besluit van 9 juli 2013 betreffende de digitale rapportering.
Besluit van de OCMW-raad van 10 december 2018.
Besluit van de gemeenteraad van 19 december 2018
Externe adviezen
Verslag MAT 26 november 2018
Advies en motivering
De totale gemeentelijke bijdrage in het budget 2019 van het OCMW bedraagt € 861.623,00
Het budget 2019 van het OCMW past niet meer binnen de meerjarenplanning 2014-2019
van het OCMW. Bijgevolg dient de gemeenteraad het OCMW budget 2019 goed te keuren.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 : Keurt het budget 2019 van het OCMW goed.
Artikel 2 : Deze beslissing wordt bekendgemaakt conform het decreet van 22 december
2017 over het lokaal bestuur.
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7. Belasting op de huis-aan-huis verspreiding van reclamedrukwerk Aanpassing
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Op de gemeenteraad van 22/02/2017 werd de aangifteplicht afgeschaft, omdat deze
verplichting niet steeds nageleefd werd door de belastingsplichtige, waardoor een aantal
administratieve verrichtingen vereist waren. Dit werkte inefficiënt en zorgde voor
administratieve overlast, waardoor het aangewezen was om de aangifteplicht af te schaffen
(er werd hiervoor advies bij VVSG gevraagd, die aangaven dat het mogelijk was om de
aangifteplicht af te schaffen).
Naar aanleiding van een klacht werd het principe "aanslag van ambtswege" in combinatie
met géén aangifteplicht herbekeken. Er werd hiervoor ook opnieuw advies gevraagd bij
VVSG en bij Advocaat De Rouck:
in artikel 7 van het decreet van 30/05/2008 staat opgenomen dat er een aanslag van
ambtswege kan plaatsvinden als er wordt voorzien in een aangifteverplichting.
Als er geen aangifteplicht is, kan er dus ook geen aanslag van ambtswege plaatsvinden. Dit
betekent dat de belasting onterecht zou zijn.

Bevoegdheid
artikel 41 van het decreet lokaal bestuur
Juridische gronden
Artikel 170 § 4 van de Grondwet
Decreet 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari
2012
De meerjarenplanning
Gemeenteraadsbeslissing van 22 december 2007
Gemeenteraadsbeslissing van 24 april 2013
Gemeenteraadsbeslissing van 22 februari 2017
Gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2018

Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om het gewijzigde belastingsreglement (met
wijziging van artikel 6, zie hieronder) goed te keuren.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 :
Er wordt voor de dienstjaren 2019 tot en met 2024 een gemeentebelasting geheven op de
voor de inwoners kosteloze verspreiding aan huis van niet-geadresseerde drukwerken met
handelskarakter en daarmee gelijkgestelde producten.
Artikel 2 :
In het kader van dit reglement wordt het volgende verstaan onder :
• Drukwerk met handelskarakter : elke publicatie die er toe strekt bekendheid te geven aan
commerciële activiteiten, handelszaken, merknamen en andere elementen, en die erop
gericht is de potentiële klant er toe te bewegen gebruik te maken van de diensten en/of
producten van de adverteerder.
• Gelijkgestelde producten : de stalen of reclamedragers van gelijk welke aard die aanzetten
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tot gebruik of verbruik van het aangeprezen product of de aangeboden dienst.
• Verspreiding aan huis : het op het grondgebied van de gemeente (of een deel daarvan )
achterlaten van drukwerk zonder adressering in de brievenbussen en zonder initiatief van de
bestemmeling.
Artikel 3 :
De belasting is verschuldigd door de verantwoordelijke uitgever. De drukker en de verdeler
zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting. Wanneer de verantwoordelijke
uitgever, drukker en verdeler niet gekend zijn, is de belasting verschuldigd door de
natuurlijke of rechtspersoon onder wiens naam, handelsnaam, logo of embleem de reclame
wordt gevoerd.
Artikel 4 :
De belasting wordt vastgesteld, met een minimum van 20 euro per bedeeld drukwerk, op :
- 0,02 euro per bedeeld exemplaar van drukwerk met handelskarakter waarvan de totale
bedrukbare oppervlakte niet groter is dan 1247,4 cm²( = 2 bladzijden A4-formaat).
- 0,05 euro per bedeeld exemplaar van drukwerk met handelskarakter waarvan de totale
bedrukbare oppervlakte groter is dan 1247,4 cm²(meer dan 2 bladzijden A4-formaat).
Artikel 5 :
Van de belasting zijn vrijgesteld :
• drukwerken waarvan de bedrukte oppervlakte voor 50 % of meer wordt ingenomen door
algemene informatie(tekst en/of foto’s) zonder handelskarakter.
• drukwerken uitgaande van binnen de gemeente erkende verenigingen.
Artikel 6 :
De belastingplichtige is gehouden minstens 24 uren op voorhand aan het gemeentebestuur
de voor de aanslag noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen.
Voor de periodieke verspreiding mag de aangifte op voorhand gedaan worden voor een
periode van hoogstens 6 maanden.
Bij gebreke van een aangifte of bij onvolledige aangifte wordt de belastingplichtige van
ambtswege belast volgens de gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt,
onverminderd het recht van bezwaar en beroep.
Vooraleer over te gaan tot ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het college van
burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige de motieven om gebruik te maken
van deze procedure, de elementen waarop deze procedure wordt gebaseerd en de wijze van
bepalen van de elementen, alsook het bedrag van de belasting.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen, volgend op de verzending
van de betekening, om bewijzen van tegendeel schriftelijk mee te delen. Zoniet wordt de
belasting vastgesteld op basis van het aantal brievenbussen bij de vastgestelde bedeling per
deelgemeente. Het aantal brievenbussen wordt opgevraagd bij de Post en wordt vastgesteld
door het college van burgemeester en schepenen in het eerste kwartaal van elk dienstjaar.
De ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag kan slechts geldig worden ingeschreven
op het kohier gedurende een periode van 3 jaar volgend op 1 januari van het dienstjaar. De
termijn wordt met 2 jaar verlengd bij overtreding van de belastingverordening met het
oogmerk te bedriegen of de bedoeling schade te berokkenen.
Artikel 7 :
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier opgesteld en uitvoerbaar
verklaard door het college van burgemeester en schepenen (decreet van 30 mei 2008).
Artikel 8 :
De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei
2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen.
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Artikel 9 :
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de toezending van het
aanslagbiljet.
Artikel 10 :
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op
straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf
de derde werkdag volgend op de datum van de verzending van het aanslagbiljet of vanaf de
kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning.
Artikel 11 :
Verwijl- en moratoriumintresten zijn op deze belasting toepasselijk zoals inzake
rijksbelastingen op de inkomsten. Vanaf de tweede aanmaning zal een forfait van 15 euro
administratiekosten worden aangerekend.
Artikel 12 :
Dit besluit wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
Intergemeentelijke samenwerking
8. Wijk-werken” binnen het Vlaams activeringsbeleid – aangaan van een
intergemeentelijk samenwerkingsverband voor de organisatie van wijkwerken en dit met ingang vanaf 1/1/2018.
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Bij besluit van de gemeenteraad van 25 oktober 2017 werd beslist om met ingang van 1
januari 2018 toe te treden tot een intergemeentelijk samenwerkingsverband voor de
organisatie van wijk-werken en de intercommunale Haviland, aan te duiden als organisator
van het ‘Wijk-Werk” voor onze gemeente.
Bevoegdheid
Artikel 40 en 41 van het decreet lokaal bestuur
Juridische gronden
Decreet ‘Wijk-Werken’ van 7 juli 2017
Besluit van de Vlaamse Regering omtrent ‘Wijk-Werken’ van 29 september 2017
Besluit van de gemeenteraad van oktober 2017 - Hervorming van het PWA-stelsel naar een
nieuw instrument “wijk-werken” binnen het Vlaams activeringsbeleid – Goedkeuring
principebeslissing om toe te streken tot een intergemeentelijk samenwerkingsverband voor
de organisatie van wijk-werken en dit met ingang vanaf 1/1/2018.

Advies en motivering
Ingevolge de vernieuwing van de legislatuur moet een gemeentelijke vertegenwoordiger
aangeduid worden.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1. : De gemeente duidt de heer Kris Degroote, Rendries 16, 1540 Herne aan als
vertegenwoordiger namens de gemeente in de stuurgroep “Wijk-Werk en mandateert
hem/haar om de organisatie van het werk op te volgen en de operationele vragen / aspecten
op het college van burgemeester en schepenen te bespreken
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Artikel 2. : Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan Stephan Verwee, directeur
Haviland en Marleen Wynant, coördinator wijkwerken.
Omgeving
9. Verbreding erfdienstbaarheid op perceel, 1e afdeling, sectie I nr.337W
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Op 20/12/2017 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een handelsruimte,
vier appartementen en twee woningen na sloop van bestaande bebouwing te 1540 Herne,
Centrum 18-19.
In het verslag van de brandweer dd.30/11/2017 wordt een minimale breedte van de
toegangsweg geëist van 4m.
Hiertoe wordt een verbreding gevraagd van de bestaande erfdienstbaarheid met 1m tot een
breedte van 4m op perceel, 1e afdeling, sectie I nr.337w.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de bestaande erfdienstbaarheid aan te passen.
Het is de gemeenteraad die beslist over het verlenen of verkrijgen van een
erfdienstbaarheid. Het gaat immers over het vervreemden of verwerven van een onroerend
zakelijk
recht, ander dan het eigendomsrecht. Een erfdienstbaarheid vestigen is een daad van
beschikking.
Na de voorbereiding van het dossier beslist de raad in openbare vergadering over de
voorwaarden voor het verlenen van voornoemd recht, met inbegrip van de jaarlijks/eenmalig
verschuldigde vergoeding. Tevens vermeldt de raad de kadastrale ligging en de oppervlakte
van de onroerende goederen ten voor of ten nadele waarvan de erfdienstbaarheid gevestigd
wordt.
Voor de loutere vestiging van een erfdienstbaarheid is geen bodemattest vereist. Dit is wel
het geval wanneer de vestiging van de erfdienstbaarheid gepaard gaat met een verkoop van
een deel van een perceel.
Wegens de tegenstelbaarheid aan derden zal een authentieke akte moeten worden
opgesteld die zal worden overgeschreven op het hypotheekkantoor.

Juridische gronden
Het Burgerlijk Wetboek, artikel 637 en volgende.

Advies en motivering
Gelet op het advies van de brandweer dd. 30/11/2017 is het verantwoord de gevraagde
verbreding van de bestaande erfdienstbaarheid goed te keuren mits de bestaande haag her
aan te planten op kosten van de aanvrager van de verbreding.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1. De gemeenteraad gaat akkoord met de verbreding van de bestaande
erfdienstbaarheid met 1m tot een totale breedte van 4m op het perceel, 1e afdeling, sectie I
nr. 337w.
Artikel 2. De in artikel 1 vermelde erfdienstbaarheid wordt verleend mits heraanplant van de
bestaande haag op kosten van de aanvrager van de verbreding.
10

Gemeenteraad van 23 januari 2019

10. Aanvraag tot gedeeltelijke afschaffing van voetweg 27 te Herne op
kadastraal perceel Herne, afdeling 1, sectie E, nr. 279K (tweede
beraadslaging)
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
In zitting van 24 oktober 2018 gaf de gemeenteraad opdracht aan het college van
burgemeester en schepenen om het openbaar onderzoek te organiseren in het kader van de
aanvraag tot gedeeltelijke afschaffing van voetweg 27 te Herne op kadastraal perceel Herne,
afdeling 1, sectie E, nr. 279K.
Bevoegdheid
Artikel 40 en 41 van het decreet lokaal bestuur.
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.
Besluit van de gemeenteraad van 24 oktober 2018 houdende de aanvraag tot gedeeltelijke
afschaffing van voetweg 27 te Herne op kadastraal perceel Herne, afdeling 1, sectie E, nr.
279K.
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 7 november 2018 houdende de
organisatie van het openbaar onderzoek in het kader van voormelde aanvraag.
Openbaar onderzoek in het kader van voormelde aanvraag.
Proces-verbaal van opening van het openbaar onderzoek van 7 november 2018.
Proces-verbaal van schatting opgemaakt en ondertekend door landmeter-expert Nico
Vanderlinden van 7 december 2018 (toegevoegd als bijlage aan dit besluit).
Proces-verbaal van sluiting van het openbaar onderzoek van 12 december 2018.

Advies en motivering
Het openbaar onderzoek vond plaats van 12 november 2018 tot en met 11 december 2018.
Bij het sluiten van het openbaar onderzoek zijn geen bezwaren ontvangen.
Proces-verbaal van schatting werd opgemaakt door landmeter-expert Nico Vanderlinden 7
december 2018 (toegevoegd als bijlage aan dit besluit).
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd gunstig te beslissen omtrent de aanvraag tot
gedeeltelijke afschaffing van voetweg 27 te Herne op kadastraal perceel Herne, afdeling 1,
sectie E, nr. 279K.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: Positief te beslissen omtrent de aanvraag tot gedeeltelijke afschaffing van voetweg
27 te Herne, gelegen op kadastraal perceel Herne, afdeling 1, sectie E, nr. 279K.
Artikel 2: Dat de te betalen meerwaarde conform het proces-verbaal van schatting
opgemaakt en ondertekend door landmeter-expert Nico Vanderlinden op 7 december 2018 €
0 bedraagt.

11

Gemeenteraad van 23 januari 2019

Artikel 3: Dit besluit op te nemen op de overzichtslijst conform artikel 330 van het decreet
lokaal bestuur.
Artikel 4: Deze beslissing bekend te maken aan de dienst mobiliteit en de deputatie van de
provincie Vlaams-Brabant.

11. Aanvraag tot afschaffing van voetweg 72 te Herfelingen op kadastrale
percelen Herne, afdeling 2, sectie D, nrs. 122/02A, 134D en 136N (tweede
beraadslaging)
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
In zitting van 24 oktober 2018 gaf de gemeenteraad opdracht aan het college van
burgemeester en schepenen om het openbaar onderzoek te organiseren in het kader van de
aanvraag in tot afschaffing van voetweg 72 te Herfelingen.
Bevoegdheid
Artikel 40 en 41 van het decreet lokaal bestuur.
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.
Besluit van de gemeenteraad van 24 oktober 2018 houdende de aanvraag tot afschaffing
van voetweg 72 te Herfelingen op kadastrale percelen Herne, afdeling 2, sectie D, nrs.
122/02A, 134D en 136N.
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 7 november 2018 houdende de
organisatie van het openbaar onderzoek in het kader van voormelde aanvraag.
Openbaar onderzoek in het kader van voormelde aanvraag.
Proces-verbaal van opening van het openbaar onderzoek van 7 november 2018.
Proces-verbaal van schatting opgemaakt en ondertekend door landmeter-expert Nico
Vanderlinden van 7 december 2018 (toegevoegd als bijlage aan dit besluit).
Proces-verbaal van sluiting van het openbaar onderzoek van 12 december 2018.

Advies en motivering
Het openbaar onderzoek vond plaats van 12 november 2018 tot en met 11 december 2018.
Bij het sluiten van het openbaar onderzoek zijn geen bezwaren ontvangen.
Proces-verbaal van schatting werd opgemaakt door landmeter-expert Nico Vanderlinden 7
december 2018 (toegevoegd als bijlage aan dit besluit).
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd gunstig te beslissen omtrent de aanvraag tot
afschaffing van voetweg 72 te Herfelingen op kadastrale percelen Herne, afdeling 2, sectie
D, nrs. 122/02A, 134D en 136N.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: Positief te beslissen omtrent de aanvraag tot afschaffing van voetweg 72 te
Herfelingen op kadastrale percelen Herne, afdeling 2, sectie D, nrs. 122/02A, 134D en 136N.
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Artikel 2: Dat de te betalen meerwaarde conform het proces-verbaal van schatting
opgemaakt en ondertekend door landmeter-expert Nico Vanderlinden op 7 december 2018 €
750 bedraagt.
Artikel 3: Dit besluit op te nemen op de overzichtslijst conform artikel 330 van het decreet
lokaal bestuur.
Artikel 4: Deze beslissing bekend te maken aan dienst mobiliteit, de aanvrager en de
deputatie van de provincie Vlaams-Brabant.

12. 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 (tweede beraadslaging)
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
In zitting van 24 oktober 2018 gaf de gemeenteraad opdracht aan het college van
burgemeester en schepenen om het openbaar onderzoek te organiseren in het kader van de
aanvraag 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.
Bevoegdheid
Artikel 40 en 41 van het decreet lokaal bestuur.
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.
Besluit van de gemeenteraad van 24 oktober 2018 houdende de aanvraag tot gedeeltelijke
verlegging van voetweg nr. 58 te Sint-Pieters-Kapelle met inbegrip van een rooilijnplan op
kadastrale percelen Herne 3de afdeling, sectie C, nummers 210C, 213H en 213K.
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 7 november 2018 houdende de
organisatie van het openbaar onderzoek in het kader van voormelde aanvraag.
Openbaar onderzoek in het kader van voormelde aanvraag.
Proces-verbaal van opening van het openbaar onderzoek van 7 november 2018.
Proces-verbaal van schatting opgemaakt en ondertekend door landmeter-expert Geert
Pletinckx.
Proces-verbaal van sluiting van het openbaar onderzoek van 12 december 2018.

Advies en motivering
Het openbaar onderzoek vond plaats van 12 november 2018 tot en met 11 december 2018.
Bij het sluiten van het openbaar onderzoek zijn geen bezwaren ontvangen.
Proces-verbaal van schatting werd opgemaakt door landmeter-expert Geert Pletinckx.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd gunstig te beslissen omtrent de aanvraag tot
gedeeltelijke verlegging van voetweg nr. 58 te Sint-Pieters-Kapelle met inbegrip van een
rooilijnplan op kadastrale percelen Herne 3de afdeling, sectie C, nummers 210C, 213H en
213K (tweede beraadslaging).
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Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: Positief te beslissen omtrent de aanvraag tot afschaffing van voetweg 58 te SintPieters-Kapelle op kadastrale percelen Herne, afdeling 2, sectie D, nrs. 122/02A, 134D en
136N (tweede beraadslaging).
Artikel 2: Dat de te betalen meerwaarde conform het proces-verbaal van schatting
opgemaakt en ondertekend door landmeter-expert Geert Pletinckx € 1.100 bedraagt.
Artikel 3: Dit besluit op te nemen op de overzichtslijst conform artikel 330 van het decreet
lokaal bestuur.
Artikel 4: Deze beslissing bekend te maken aan dienst mobiliteit, de aanvrager en de
deputatie van de provincie Vlaams-Brabant.

13. Subsidieaanvraag in het kader van plattelandsontwikkeling PDPO III 20142020” - OKW investering
(= versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit op het platteland door
investeringen)
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Vlaanderen heeft voor de programmeringsperiode 2014- 2020 een nieuw Programma voor
Plattelandsontwikkeling(PDPO III) opgemaakt in toepassing van de verordening (EU)
nr.1305/2013. Dat programma is goedgekeurd door de Europese commissie op 13 februari
2015. Een wijziging werd goedgekeurd op 4 december 2015. Door de wijziging zijn er twee
maatregelen goedgekeurd:
- ‘versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen’, hierna
“OKW-inv.” genoemd
- ‘versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking’, hierna
“OKW-sw.”genoemd.
Beide maatregelen helpen bij het opstarten van waardevolle plattelandsprojecten door
inhoudelijke en financiële ondersteuning te bieden.
De VLM is beheersdienst van deze maatregel. De projecten moeten passen in het Europese
en Vlaamse kader (PDPO III) en de provinciale plattelandsbeleidsplannen. Goedgekeurde
projecten krijgen Europese, Vlaamse en provinciale subsidie.

Bevoegdheid
artikel 40 en 41 van het decreet lokaal bestuur
Juridische gronden
Reglement okw - investeringen (reglement versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit op het
platteland door investeringen (zie https://www.vlaamsbrabant.be/binaries/Reglement-OKWINV_tcm5-130622.pdf?tonsaiUri=)
Plattelandsbeleidsplan Provincie Vlaams-Brabant 2014-2020

Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om een subsidie aanvraag in te dienen voor de
verbouwing en inrichting van het oud gedeelte van het dominicanessenklooster met als doel
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een infrastructuur te creëren voor projecten die beleving op het platteland een kans geven
met respect voor de streekidentiteit.

Financieel advies en visum
uitgaven 250.000 € waarvan 200.000 € voor de hoofdpromotor, de gemeente Herne en
50.000 € voor partner Meegaan vzw
Kredieten zijn voorzien onder actie 504 BBC beleidsplan
Besluit: Goedgekeurd met 15 stemmen voor en 2 onthoudingen (Kwadrantplus-fractie)
Artikel 1: De gemeenteraad keurt het indienen van een subsidie aanvraag voor de
verbouwing en inrichting van het oud gedeelte van het dominicanessenklooster met als doel
een infrastructuur te creëren voor projecten die beleving op het platteland een kans geven
met respect voor de streekidentiteit te agenderen op de gemeenteraad.
Artikel 2: Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat

"De onthouding houdt, volgens gemeenteraadslid Paul Beyl, rechtstreeks verband met een
beleid en een beheer die het gemeenschapscentrum op deze locatie bestendigen. In het
kader van de veelbesproken "duurzaamheid" verdient het opnemen van onze gezamenlijke
denkoefening rond het lenigen van noden en behoeften opnieuw zijn plaats. Versterken van
de kernen voor plaatselijke noden en behoeften en inzetten op intergemeentelijke
samenwerking voor bovenlokale noden en behoeften in het licht van nakende fusies zijn
denkbare uitgangspunten. Samengevat: de locatie wordt in vraag gesteld, prioriteit moet
volgens ons gaan naar het versterken van de 4 dorpskernen mede in kader van de
toekomstige fusies die er zeker zullen komen."

Schriftelijke en mondelinge vragen
14. Schriftelijke en mondelinge vragen
De gemeenteraad,

Besluit:

Namens de gemeenteraad

Ann Naert
gemeentesecretaris

Kris Degroote
voorzitter van de gemeenteraad
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