Gemeenteraad van 26 juni 2019

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE 1540 HERNE

Vergadering van 26 juni 2019

Aanwezig: Kris Degroote, Voorzitter van de gemeenteraad
Kris Poelaert, Burgemeester
Lieven Snoeks, Sandra Dero, Schepenen
Patrick De Vos, Vanessa Van Hende, Paulette Debock, Eric Eeckhoudt, Nicky
D'Hantschotter, Brent Roobaert, Frank Nevens, An Deleye, Paul Beyl, Ivan Van Hassel,
Gemeenteraadsleden
Ann Naert, Algemeen Directeur
Verontschuldigd: Carina Ricour, Lieven Vandenneucker, Schepenen
Lieven Vandenbroeck, Gemeenteraadslid
Openbaar
Algemeen bestuur en interne organisatie
1. Goedkeuring notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 22 mei
2019.
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De algemeen directeur legt de notulen voor van de vergadering van de gemeenteraad van
22 mei 2019.
Bevoegdheid
Artikel 32 van het decreet lokaal bestuur
Juridische gronden
Ontwerpnotulen van 22 mei 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 22 mei 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. Kennisname zittingsverslag van de vergadering van de gemeenteraad van
22 mei 2019.
De gemeenteraad,
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Aanleiding en doel
De algemeen directeur legt het zittingsverslag voor van de vergadering van de
gemeenteraad van 22 mei 2019.
Bevoegdheid
Artikel 32 decreet lokaal bestuur
Juridische gronden
Zittingsverslag van 22 mei 2019

Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het zittingsverslag, zoals
voorgelegd door de algemeen directeur.

Besluit: Ter kennis genomen met eenparigheid van stemmen.

Artikel 1 : De gemeenteraad neemt kennis van het zittingsverslag van 22 mei 2019.
Artikel 2 : Deze beslissing zal voor passend gevolg overgemaakt worden aan de dienst
secretariaat.

3. Jaarlijkse rapportering klachtenbehandelingssysteem - Kennisgeving
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De gemeenteraad keurde in vergadering van 27 maart 2013 het reglement met betrekking tot
het klachtenbehandelingsysteem goed.
Artikel 5 van het reglement bepaalt dat er van de behandelde klachten jaarlijks een verslag
wordt opgemaakt en aan de gemeenteraad gerapporteerd.
Bevoegdheid
Artikel 5 van het reglement klachtenbehandeling
Artikel 56 van het decreet lokaal bestuur
Juridische gronden
Artikel 302 en 303 van het decreet lokaal bestuur

Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om akte te nemen van het verslag.

Besluit: Ter kennis genomen met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: De gemeenteraad neemt kennis van de rapportering van het
klachtenbehandelingsysteem
Artikel 2: Dit besluit wordt bekendgemaakt conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
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4. Rapportering aanbevelingen Audit Vlaanderen
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
In het najaar van 2017 werd in de gemeentediensten een thema-audit rond
informatiebeveiliging uitgevoerd.
Conform artikel 7 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern
verzelfstandigd agentschap “Audit Vlaanderen” en tot wijziging van diverse besluiten werd
het rapport meegedeeld aan de gemeenteraad.
Tijdens een audit formuleert Audit Vlaanderen aanbevelingen over de belangrijkste
verbeterpunten. Het management van het geauditeerd lokaal bestuur moet aangeven hoe
het met deze aanbevelingen aan de slag wil gaan en tegen wanneer. Dit engagement wordt
opgenomen in het auditrapport.
Het is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van het lokaal bestuur zelf om periodiek de
aanbevelingen op te volgen en hierover te rapporteren aan het politieke niveau. Dit is een
element van een degelijke organisatiebeheersing. Ook Audit Vlaanderen gaat de realisatie
van de aanbevelingen na.

Bevoegdheid
artikel 42 van het decreet lokaal bestuur
Juridische gronden
Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap
“Audit Vlaanderen”
Besluit van de gemeenteraad van 28 februari 2018 houdende de Audit informatiebeveiliging eindrapport - kennisname

Advies en motivering
Het rapport over de opvolging van de aanbevelingen wordt ter kennisgeving meegedeeld
aan de gemeenteraad.

Besluit: Ter kennis genomen met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: De gemeenteraad neemt kennis van het rapportering ivm de aanbevelingen van
het Auditopdracht 1706 063 Thema-audit informatiebeveiliging
artikel 2: Dit besluit wordt meegedeeld aan Audit Vlaanderen
Artikel 3: Dit besluit wordt overeenkomstig artikel 285 ev van het decreet lokaal bestuur

5. Huishoudelijk reglement gemeenteraad - vaststelling
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad moet door de raad bij aanvang van de
zittingsperiode opnieuw worden aangenomen (artikel 38 DLB); idem voor de OCMW-raad
(art. 76 Decreet Lokaal Bestuur - DLB);
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Bevoegdheid
artikel 56 decreet lokaal bestuur

Advies en motivering
Aan de raad voorgesteld om het huishoudelijk reglement voor de gemeenteraad goed te
keuren.

Besluit: Met 13 stemmen voor (Kris Degroote, Kris Poelaert, Lieven Snoeks, Sandra Dero,
Patrick De Vos, Vanessa Van Hende, Paulette Debock, Eric Eeckhoudt, Nicky
D'Hantschotter, Brent Roobaert, Frank Nevens, An Deleye, Paul Beyl), 1 onthouding (Ivan
Van Hassel)
Artikel 1 : De raad keurt het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad goed volgens de
tekst gevoegd bij dit besluit.
Artikel 2 : Dit besluit word bekend gemaakt conform de bepalingen in het decreet lokaal
bestuur.
Raadslid Van Hassel motiveert zijn onthouding door het feit dat de oppositie de
gemeenteraad niet kan bijeenroepen wegens het ontbreken van het vereiste quorum.

DSH
6. DIENSTEN-Service Herne vzw – Jaarrekening en balans 2018 – 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 en Algemene vergadering van DSH vzw van 29 april 2019 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
Balans en jaarrekening, zoals goedgekeurd in de Algemene Vergadering van DSH dd. 29
april 2019

4

Gemeenteraad van 26 juni 2019

Advies en motivering
Vermits de renteloze lening nog niet volledig is terugbetaald worden de jaarrekening en
balans 2018 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: Ter kennis genomen met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 : Akte te nemen van de jaarrekening en balans 2018 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.
Erediensten
7. Kerkfabrieken O.L.V. Kokejane, Sint-Niklaas Herfelingen, Sint-Petrus en
Paulus Herne, Sint-Pieter Sint-Pieters-Kapelle - Jaarrekeningen 2018 –
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 30 april 2019.
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 08/03/2019
• Besluit van de kerkraad van Sint-Niklaas Herfelingen van 07/03/2019
• Besluit van de kerkraad van Sint-Petrus en Paulus van 14/02/2019
• Besluit van de kerkraad van Sint-Pieter van 28/02/2019

Advies en motivering
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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
Besluit: Met 12 stemmen voor (Kris Degroote, Kris Poelaert, Lieven Snoeks, Sandra Dero,
Patrick De Vos, Vanessa Van Hende, Paulette Debock, Eric Eeckhoudt, Nicky
D'Hantschotter, Brent Roobaert, Frank Nevens, An Deleye), 2 onthoudingen (Paul Beyl, Ivan
Van Hassel)
Artikel 1: Verleent een gunstig advies over de jaarrekeningen 2018 van de kerkfabrieken van
Herne met volgend resultaat:

Overschot/tekort
exploitatie
O.L.V Kokejane
Sint-Niklaas
Herfelingen
Sint-Petrus en Paulus
Herne
Sint-Pieter, SintPieters-Kapelle

3.451,24 €

Globaal resultaat
jaarrekening
2018
0€
3.451,24 €

Overschot/tekort
investeringen

7.355,91 €

-7.317,27 €

38,64 €

48.584,80 €

0€

48.584,80 €

32.030,26 €

0€

32.030,26 €

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 bekendgemaakt conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.

Motivering onthouding van Kwadrant Plus: het behoort niet tot een bestuurlijke taak, het is
een materie die deze geloofsgemeenschap zelf moet financieren.
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8. Kerkfabriek Sint Petrus & Paulus Herne – budgetwijziging 2019 – Advies
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Vanwege het centraal kerkbestuur ontvingen we de budgetwijziging 2019 van de kerkfabriek
Sint Petrus & Paulus, naar aanleiding van de dringende herstellingen aan het dak
(vochtproblemen).
De gekoppelde investeringstoelage werd reeds op de gemeenteraad van 22 mei 2019
goedgekeurd.
De opname van de extra investeringsuitgave impliceert dat het totaal van de uitgaven van
één van de hoofdfuncties van de investeringen wordt vermeerderd. Volgens artikel 13 van
het BVR houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de
erkende erediensten dient in dat geval eveneens het meerjarenplan aangepast te worden.
Bevoegdheid
Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking 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.
• Beslissing van de Kerkraad van de kerkfabriek Sint Petrus & Paulus van 14 februari
2019 waarbij het gewijzigde budget 2019 werd vastgesteld.
• Gemeenteraadsbeslissing van 22 mei 2019 tot goedkeuring facturen en
investeringstoelage
Externe adviezen
Niet van toepassing
Advies en motivering
Overeenkomstig het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking
van de erkende erediensten dient de gemeenteraad de budgetwijziging goed te keuren,
wanneer deze niet binnen de grenzen blijft van het bedrag opgenomen in het goedgekeurde
meerjarenplan.
Vermits de voorgelegde budgetwijziging niet binnen de meerjarenplanning blijft, dient de
budgetwijziging normaliter goedgekeurd te worden door de gemeenteraad. De termijn die de
gemeenteraad heeft om zich uit te spreken over de budgetwijziging is 50 dagen. Deze is
reeds verstreken, waardoor een impliciete goedkeuring werd gegeven.
Er werden volgende opmerkingen vastgesteld:
- De facturen en de gekoppelde investeringstoelage werden reeds op de gemeenteraad van
22 mei 2019 voorgelegd en goedgekeurd. Hieruit blijkt evenwel dat het totaal bedrag hoger is
dan het bedrag voorzien in de budgetwijziging.
- Er dient in principe een meerjarenplaanpassing opgemaakt te worden, volgens art 13 van
het reglement. Hierin dient dan ook het bedrag verhoogd te worden.
Uit overleg met het Agentschap van Binnenlands Bestuur blijkt echter dat er kan afgesproken
worden om de aanpassingen mee op te nemen bij de opmaak van het meerjarenplan 20202025.
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Hieruit volgend wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om een negatief advies te verlenen
voor de budgetwijziging van de kerkfabriek Sint Petrus & Paulus.

Besluit: Met 12 stemmen voor (Kris Degroote, Kris Poelaert, Lieven Snoeks, Sandra Dero,
Patrick De Vos, Vanessa Van Hende, Paulette Debock, Eric Eeckhoudt, Nicky
D'Hantschotter, Brent Roobaert, Frank Nevens, An Deleye), 2 onthoudingen (Paul Beyl, Ivan
Van Hassel)
Artikel 1 : De gemeenteraad geeft een negatief advies voor de budgetwijziging van de
kerkfabriek Sint Petrus & Paulus, volgend uit de opmerkingen opgenomen in “advies en
motivering”.
Artikel 2 : De investeringstoelage ten belope van 14.090 EUR zal uitbetaald worden, na
opname in de eerstvolgende budgetwijziging van de gemeente.
Artikel 3: De aanpassing in de investeringen (uitgave en toelage) dient in rekening gebracht
te worden bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025.
Artikel 4: Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan het centraal kerkbestuur, de
kerkfabriek in kwestie, het erkend representatief orgaan en de gouverneur.
Artikel 5: Dit besluit wordt bekendgemaakt conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
9. Kerkfabriek Sint Pieter (Sint-Pieters-Kapelle) – budgetwijziging 2019 –
Advies
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Vanwege het centraal kerkbestuur ontvingen we de budgetwijziging 2019 van de kerkfabriek
Sint Pieter, naar aanleiding van de herstelling van het torenuurwerk en vernieuwing van het
brandalarm.
De opname van de extra investeringsuitgave impliceert dat het totaal van de uitgaven van
één van de hoofdfuncties van de investeringen wordt vermeerderd. Volgens artikel 13 van
het BVR houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de
erkende erediensten dient in dat geval eveneens het meerjarenplan aangepast te worden.
Artikel 14 daarentegen geeft aan dat in afwijking van artikel 13 de verschuiving van een
investeringsuitgave geen aanleiding geeft tot een wijziging van het meerjarenplan. De
verschuiving moet wel worden opgenomen in en toegelicht bij de budgetwijziging van het
financieel boekjaar waarnaar de kredieten worden verschoven.
De uitgave voor de herstelling van het torenuurwerk betreft een verschuiving vanuit vorig
boekjaar, maar de vernieuwing van het brandalarm is een extra investeringsuitgave. Dit
impliceert dat het totaal van de uitgaven van één van de hoofdfuncties van de investeringen
wordt vermeerderd, waardoor er eveneens een meerjarenplanaanpassing nodig is.
Bovendien werd in de budgetwijziging van 2019 enkel een ontvangst geregistreerd
(investeringstoelage gemeente Herne), maar de uitgave zelf voor het torenuurwerk en het
brandalarm werd niet geregistreerd.
Bevoegdheid
Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten
Juridische gronden
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•
•
•
•

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.
Beslissing van de Kerkraad van de kerkfabriek Sint Pieter van 28 februari 2019
waarbij het gewijzigde budget 2019 werd vastgesteld

Advies en motivering
Overeenkomstig het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking
van de erkende erediensten dient de gemeenteraad de budgetwijziging goed te keuren,
wanneer deze niet binnen de grenzen blijft van het bedrag opgenomen in het goedgekeurde
meerjarenplan.
De voorgelegde budgetwijziging blijft binnen de meerjarenplanning, aangezien er geen
verhoging is van de uitgaven van één van de hoofdfuncties van de investeringen (de
geplande investeringsuitgave werd namelijk verkeerdelijk niet geregistreerd).
De termijn die de gemeenteraad heeft om zich uit te spreken over de budgetwijziging is 50
dagen. Deze is reeds verstreken, waardoor een impliciete goedkeuring werd gegeven.
Er werden volgende opmerkingen vastgesteld:
- De ontvangst, zijnde de investeringstoelage, werd geregistreerd in de budgetwijziging. De
uitgave daarentegen niet.
- Er dient in principe een meerjarenplaanpassing opgemaakt te worden, volgens art 13 van
het reglement. Hierin dient dan ook het bedrag verhoogd te worden.
Uit overleg met het Agentschap van Binnenlands Bestuur blijkt echter dat er kan afgesproken
worden om de aanpassingen mee op te nemen bij de opmaak van het meerjarenplan 20202025.
Hieruit volgend wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om een negatief advies te verlenen
voor de budgetwijziging van de kerkfabriek Sint Pieter.

Besluit: Met 12 stemmen voor (Kris Degroote, Kris Poelaert, Lieven Snoeks, Sandra Dero,
Patrick De Vos, Vanessa Van Hende, Paulette Debock, Eric Eeckhoudt, Nicky
D'Hantschotter, Brent Roobaert, Frank Nevens, An Deleye), 2 onthoudingen (Paul Beyl, Ivan
Van Hassel)
Artikel 1 : De gemeenteraad geeft een negatief advies voor de budgetwijziging van de
kerkfabriek Sint Pieter, volgend uit de opmerkingen opgenomen in “advies en motivering”.
Artikel 2: De aanpassing in de investeringen (uitgave en toelage) dient in rekening gebracht
te worden bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025.
Artikel 3: Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan het centraal kerkbestuur, de
kerkfabriek in kwestie, het erkend representatief orgaan en de gouverneur.
Artikel 4: Dit besluit wordt bekendgemaakt conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
Financiën
10. Jaarrekening 2018 - Vaststelling
De gemeenteraad,
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Aanleiding en doel
In uitvoering van artikel 176 van het decreet lokaal bestuur ging de financieel directeur over
tot de opmaak van de jaarrekening 2018.
Het ontwerp van jaarrekening 2018 bevat:
- de jaarrekening 2018 en de bijhorende toelichting
- het advies van het managementteam over de jaarrekening 2018
Bevoegdheid
Artikel 41,3° van het decreet lokaal bestuur
Juridische gronden
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 (en
latere wijzigingen)
Artikelen 260 tot en met 262 van het decreet lokaal bestuur
Externe adviezen
Advies van het managementteam dd 04/06/2019
Advies en motivering
Uit de bijgevoegde documenten blijkt dat het algemeen begrotingsresultaat er als volgt
uitziet:
Exploitatiebudget
Investeringsbudget
Andere
Resultaat op kasbasis

901.796,81
347.075,74
-458.488,74
2.756.980,03

Kosten
Opbrengsten
Overschot van het boekjaar

8.536.566,07
8.742.947,16
206.381,09

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de jaarrekening vast te stellen.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: De jaarrekening 2018 wordt vastgesteld met de volgende saldi:
Exploitatiebudget
Investeringsbudget
Andere
Resultaat op kasbasis

901.796,81
347.075,74
-458.488,74
2.756.980,03

Artikel 2: De balans en resultatenrekening 2018 worden vastgesteld.
Artikel 3: Dit besluit wordt bekendgemaakt conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.

11. Jaarrekening 2018 - AGB Herne
De gemeenteraad,
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Aanleiding en doel
Op 22 december 2008 richtte de gemeente het autonoom gemeentebedrijf op.

Artikel 243 van het decreet lokaal bestuur bepaalt het volgende:
de raad van bestuur spreekt zich uit over de vaststelling van de jaarrekening, de
gemeenteraad brengt advies uit bij de jaarrekening (tenzij de gemeenteraad ervoor gekozen
heeft om alle leden van de gemeenteraad te benoemen als lid van de raad van bestuur) en
de toezichthoudende overheid keurt de jaarrekening goed.

Vanaf 01/01/2019 wordt het Decreet Lokaal Bestuur van kracht en is decretaal de controle
door een commissaris-revisor niet meer verplicht voor de BBC-jaarrekening.
Vanaf 01/01/2019 zal een AGB enkel een commissaris-revisor moeten aanstellen voor de
NBB-jaarrekening (fiscale jaarrekening) wanneer het wetboek vennootschappen dit oplegt,
nl. wanneer het een statutaire opdracht vervult van commerciële, financiële of industriële
aard en voor zover het een grote vennootschap betreft (art. 15 W.Venn.). Aangezien AGB
Herne niet onder deze voorwaarden valt, is er geen verplichte controle meer door een
commissaris-revisor. Bovendien was de 3-jaarlijkse periode van de overeenkomst met de
commissaris-revisor afgelopen in 2018.
--> Hieruit werd beslist om niet langer beroep te doen op de externe controle door een
commissaris-revisor. De statuten werden ook in die zin aangepast (geen verplichte controle
meer door een commissaris-revisor).
Bevoegdheid
Artikel 243 van het decreet lokaal bestuur
Juridische gronden
- De artikelen 231 tot 244 van het decreet lokaal bestuur;
- Beheersovereenkomst tussen de gemeente Herne en het autonoom gemeentebedrijf
Herne;
- Art 21 en 27 van de statuten van het autonoom gemeentebedrijf Herne dd 26 juni 2019.

Advies en motivering
De jaarrekening wordt vastgesteld met een balanstotaal van € 65.341,90.
De resultatenrekening sluit af met een overschot van € 7.734,81.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een gunstig advies te verlenen over de
jaarrekening van 2018 en de winst ten bedrage van € 7.734,81 uit te keren als dividend aan
de gemeente.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: De gemeenteraad verleent een gunstig advies over de jaarrekening 2018 van het
autonoom gemeentebedrijf Herne, vastgesteld door de raad van bestuur van het autonoom
gemeentebedrijf Herne op 21 mei 2019.
Artikel 2: De winst ten bedrage van € 7.734,81 wordt uitgekeerd aan de gemeente.
Artikel 3: Dit besluit wordt meegedeeld aan het AGB.
Artikel 4: Dit besluit wordt bekendgemaakt conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
11
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12. Overheveling aandeel gemeentefonds OCMW naar Gemeente
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Het gemeentefonds draagt in belangrijke mate bij tot de algemene financiering van de
gemeenten. Voor de bestuursperiode van 2019-2025 beschikt ABB over nieuwe prognoses.
Op basis van de voorlopig gekende gegevens kunnen de besturen nagaan hoeveel de
hoofddotatie wellicht zal bedragen.
De gemeente en het OCMW kunnen in onderling overleg bepalen welk aandeel van het
Gemeentefonds rechtstreeks aan het OCMW wordt gestort. Als beide raden daarover geen
expliciete beslissing genomen hebben, krijgt het OCMW automatisch 8%. Gemeenten en
OCMW's die voor 2020 een nieuwe verdeling van het aandeel
wensen, moeten hun beslissingen daarover bezorgen aan fondsen@vlaanderen.be, uiterlijk
tegen 30 juni 2019.
Bevoegdheid
artikel 41 Decreet lokaal bestuur
Juridische gronden
Art 12 van het Decreet van 5/07/2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de
verdeling van het Vlaams Gemeentefonds
Art 274 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017
Advies en motivering
Naar aanleiding van de inwerkingtreding van het Decreet Lokaal Bestuur, waarbij de verdere
integratie van het OCMW in de gemeente wordt nagestreefd, is het opportuun het financieel
management, en het thesaurie beheer in het bijzonder, te centraliseren.
Gezien de verplichting van de gemeente om er voor te zorgen dat het OCMW steeds zijn
financiële verplichtingen kan nakomen, heeft deze beslissing verder geen financiële
gevolgen voor het OCMW.
Er wordt voorgesteld om vanaf 2020 het aandeel van de gemeente Herne in het Vlaams
Gemeentefonds volledig (100%) te centraliseren en volledig over te maken aan de
gemeente. Er wordt in dat geval geen deel meer aan het OCMW gestort.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: de gemeenteraad beslist om vanaf 2020 het aandeel van de gemeente Herne in
het Vlaams Gemeentefonds volledig (100%) over te maken aan de gemeente. Er wordt in
dat geval geen deel meer aan het OCMW gestort.
Artikel 2: dit besluit wordt overgemaakt aan fondsen@vlaanderen.be voor 30 juni 2019.
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Intergemeentelijke samenwerking
13. Beslissing houdende het bestendigen van de deelname in de Interlokale
Vereniging “Woonwinkel Pajottenland”, de goedkeuring van het
subsidiedossier 2020 – 2025 en een kennisname van de verwachte subsidies
vanuit de Vlaamse overheid en de Provincie Vlaams-Brabant.
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De taken binnen het beleidsdomein wonen worden steeds omvangrijker. Het is de taak van
de gemeente als lokaal bestuur om de woningkwaliteit te bewaken op haar grondgebied,
woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden te ondersteunen met hun woonvragen, sociale
woonprojecten te stimuleren, het bindend sociaal objectief op te volgen,… Om dit efficiënt
aan te pakken ondersteunt Woonwinkel Pajottenland de gemeenten Bever, Galmaarden,
Gooik, Herne, Lennik en Pepingen bij het uitwerken van een doordacht woonbeleid. Hiertoe
werd de Interlokale Vereniging “Woonwinkel Pajottenland” opgericht.
De intergemeentelijke samenwerking Woonwinkel Pajottenland ging van start op d.d. 01
november 2008. De subsidieperiode werd intussen drie keer verlengd (nl. 01/11/2011,
01/11/2014, 01/11/2017). De huidige subsidieperiode loopt thans ten einde op d.d. 31
december 2019.
Het voortzetten van dit intergemeentelijk samenwerkingsverband is voor de deelnemende
gemeenten zeer belangrijk om hun woonbeleid op een financieel efficiënte wijze te voeren en
een maximale dienstverlening aan de bevolking te verzekeren.
Op 16 november 2018 keurde de Vlaamse Regering het besluit over het lokaal woonbeleid
definitief goed. Dat besluit is op 1 januari 2019 in werking getreden en omschrijft de nieuwe
subsidieregeling voor IGS-projecten lokaal woonbeleid voor de periode 2020-2025. Met deze
Vlaamse subsidie wil de Vlaamse regering de gemeenten ondersteunen in hun regisseursrol
en hen stimuleren om intergemeentelijk samen te werken met het oog op de realisatie van
de drie Vlaamse beleidsprioriteiten voor het lokaal woonbeleid:
• De gemeente zorgt voor een divers en betaalbaar woonaanbod afhankelijk van de
woonnoden
• De gemeente werkt aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de
woonomgeving
• De gemeente informeert, adviseert en begeleidt inwoners met vragen over wonen
De Vlaamse beleidsprioriteiten werden vertaald in een aantal verplichte activiteiten. Artikelen
13-15 van het bovenvermeld besluit bevatten voor elk van de drie Vlaamse
beleidsprioriteiten een aantal verplichte activiteiten die elk IGS-project zonder onderscheid
moet uitvoeren.
Desgewenst kan het intergemeentelijk samenwerkingsverband ook inzetten op een aantal
aanvullende activiteiten. Woonwinkel Pajottenland stelt voor 9 aanvullende activiteiten uit te
voeren. In het in te dienen subsidiedossier staan deze 9 aanvullende activiteiten
omschreven. Bij de uitvoering van het project moeten de gemeenten voor elk van de drie
Vlaamse beleidsprioriteiten voor het lokaal woonbeleid bijzondere aandacht besteden aan de
meest woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden.
De bepalingen betreffende de subsidiëring van het intergemeentlijk project worden
omschreven in artikel 18 van het besluit. Het subsidiebedrag voor de verplichte activiteiten
wordt berekend op basis van een puntensysteem. Het intergemeentelijk project kan rekenen
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op 8 subsidiepunten oftewel 96.000 euro. Daarenboven kan het intergemeentelijk project
rekenen op een subsidie voor de realisatie van de goedgekeurde aanvullende activiteiten.
Deze subsidie is goed voor 5% van het basissubsidiebedrag voor elke aanvullende activiteit.
Het regelgevend kader wat betreft de provinciale subsidiëring werd thans nog niet
goedgekeurd. Vermoedelijk zou dit gaan over 60% van de basissubsidie van de Vlaamse
overheid (Wonen Vlaanderen).
De gemeenteraadsbeslissing aangaande goedkeuring van het subsidiedossier van elke
deelnemende gemeente dienen bijgevoegd te worden bij de subsidieaanvraag, alsook een
ondertekend exemplaar van de statuten. Uiterlijk op 30 juni 2019 dient Woonwinkel
Pajottenland zijn subsidieaanvraag voor de periode 2020-2025 in te dienen.

Bevoegdheid
artikel 41 en 42 van het decreet lokaal bestuur
Juridische gronden
• Het decreet lokaal bestuur;
• Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, inzonderheid op artikel
28, paragraaf 2, gewijzigd bij decreten van 19 maart 2004, 24 maart 2006, 29 juni
2007 en alle latere aanpassingen;
• Decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid;
•
•

Besluit van de Vlaamse Regering van 16 november 2018, houdende de subsidiëring
van projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid;
Besluit van de gemeenteraad van 22 juni 2011, 26 februari 2014 en 23 maart
2017 houdende het bestendigen van de deelname in de Interlokale vereniging
“Woonwinkel Pajottenland”.

Advies en motivering
Het project “Woonwinkel Pajottenland” ging van start ging op 1 november 2008 en de
subsidieperiode werd reeds drie maal hernieuwd op 1 november 2011, 1 november 2014 en
1 november 2017 ;
De werking en de resultaten van het project zijn positief;
Het huidige project loopt ten einde op 31 december 2019 en een vernieuwing van het
samenwerkingsverband is mogelijk vanaf 1 januari 2020;
De subsidiëringsperiode zal gelijklopen met de gemeentelijke beleids- en beheerscyclus,
namelijk van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025;
Het project verhoogt de concrete personeelsinvulling t.e.m. 4,2 VTE;
De gemeentelijke bijdrage werd begroot voor de periode 2020-2025;
De noodzaak van de realisatie van de drie Vlaamse beleidsprioriteiten werden vertaald in
verplichte activiteiten;
De noodzaak van de realisatie van de aanvullende activiteiten werd omschreven in het
subsidiedossier;
Het college van burgemeester en schepenen verleende op 15 mei 2019 een principieel
akkoord voor verder zetting van het project
Aan de gemeenteraad voorgesteld om
- in te stemmen met de deelname van de Interlokale vereniging “Woonwinkel Pajottenland”
- in te stemmen met de nieuwe statuten
- in te stemmen met het hernieuwen van een subsidieaanvraag voor de woonwinkel
Pajottenland
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- kennis te nemen van de voorlopige begroting, de mogelijke subsidies vanuit Vlaanderen en
de Provincie Vlaams-Brabant
- de nodige kredieten te voorzien in de begrotingsjaren 2020 t.e.m. 2025 voor de
gemeentelijke bijdragen verbonden aan de werking van de Interlokale Vereniging
“Woonwinkel Pajottenland

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: De gemeente wenst deel uit te maken van de Interlokale Vereniging “Woonwinkel
Pajottenland” en wenst het bijgevoegd subsidiedossier integraal goed te keuren.
Artikel 2: De gemeente keurt de nieuwe statuten goed van de Interlokale vereniging
“Woonwinkel Pajottenland”, dewelke in werking treedt op 1 januari 2020.
Artikel 3 : De gemeente neemt kennis van de voorlopige begroting, de mogelijke subsidies
vanuit Vlaanderen en de Provincie Vlaams-Brabant en voorziet de nodige kredieten in de
begrotingsjaren 2020 t.e.m. 2025 voor de gemeentelijke bijdragen verbonden aan de werking
van de Interlokale Vereniging “Woonwinkel Pajottenland”. Dit ter verwezenlijking van de
gestelde woonbeleidsdoelstellingen.
Artikel 4: Dit besluit wordt meegedeeld aan de Woonwinkel.
Artikel 5: Dit besluit wordt bekendgemaakt volgens de bepalingen van artikel 285 e.v van het
decreet lokaal bestuur.

14. Infrax West - Vervanging kandidaat-lid voor het Regionaal Bestuurscomité
Vlaams-Brabant - Aanpassing beslissing van 27 februari 2019
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
In vergadering van 27 februari 2019 werd Kris Degroote aangesteld als kandidaat-lid voor
het Regionaal Bestuurscomité Vlaams-Brabant. Gezien Kris Degroote, omwille van
professionele redenen, deze vergaderingen zelden kan bijwonen, wenst hij afstand te doen
van zijn mandaat.
Bevoegdheid
Artikel 40 van het Decreet Lokaal Bestuur
Juridische gronden
Gemeenteraadsbeslissing van 27 februari 2019

Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een nieuwe vertegenwoordiger aan te duiden voor de
volledige legislatuur.

Besluit: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 : Mevrouw An Deleye, Grotestraat 13, 1540 Herne aan te duiden als kandidaat-lid
voor het Regionaal Bestuurscomité (RBC) vanaf heden tot het einde van de huidige
legislatuur.
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Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van de
hierbij genomen beslissing
Artikel 3: Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 285 e.v van het decreet
lokaal bestuur
Omgeving
15. Opgewekt Pajottenland - Ambitiekader 1.0
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Vanuit een brede analyse van het landschap, het energiesysteem en de draagkracht bij de
lokale bevolking heeft het team van de landschapsstudie van de provincie Vlaams-Brabant
10 gedragen ambities rond hernieuwbare energie en klimaat in de regio Pajottenland
geïdentificeerd. Deze 10 ambities werden samengebracht in een ‘Ambitiekader 1.0 –
Opgewekt Pajottenland’ voor de regio Pajottenland. U vindt dit document in bijlage.
Dit ambitiekader is een gezamenlijke engagementsverklaring van de lokale besturen na het
eerste projectjaar van het strategisch project. Het schetst een gemeenschappelijk begrip en
engagement van de doelstellingen waar alle betrokkenen samen naartoe werken. Het vormt
de basis voor een ambitieus (boven)lokaal energie- en klimaatbeleid. Op deze manier biedt
dit document een antwoord op de vraag van de lokale besturen en de kerngroep om
duidelijke ambities en doelstellingen naar voor te schuiven. Het ambitiekader stelt naar
analogie met het Klimaatbeleidsplan van de provincie Vlaams-Brabant 2040 voor als
tijdshorizon waar naartoe gewerkt wordt. In de loop van het proces kunnen er eveneens
tussentijdse doelstellingen geformuleerd worden.
Momenteel bevindt de landschapsstudie zich aan het einde van fase 1. Zoals vooropgesteld
werd in deze ambitiefase een brede waaier aan mogelijke stakeholders betrokken, zoals
lokale actoren, gemeentebesturen, bewoners, experten, landbouwers en ondernemers. Dit
gebeurde door middel van diepte-interviews en vier workshops. Ook het projectteam
verzamelde tussen 1 oktober 2018 en 13 maart 2019 informatie over ambities voor het
Pajottenland, onder andere door middel van workshops, individuele gesprekken en
groepsgesprekken met lokale ambtenaren en bestuurders, individuele gesprekken en
groepsgesprekken met klankbordleden, en overleg met interne diensten van de provincie
Vlaams-Brabant.
Bevoegdheid
Artikel 40 van het Decreet Lokaal Bestuur
Juridische gronden
Ambitiekader 1.0 - Opgewekt Pajottenland
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het Ambitiekader 1.0 van Opgewekt Pajottenland
goed te keuren.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 : Het Ambitiekader 1.0 Opgewekt Pajottenland van de Provincie Vlaams-Brabant
wordt goedgekeurd.
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Artikel 2 : Deze beslissing zal voor passend gevolg overgemaakt worden aan de betrokken
diensten met de vraag om de gemeenteraadsleden systematisch uit te nodigen op de
workshops en infomomenten.
Politie en veiligheid
16. Aanvullend reglement betreffende de Frans Minnaertstraat
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Herziening van onderhavig aanvullend reglement met als doel op te kunnen tegen het
foutparkeren.
Advies en motivering
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk
besluit van 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare
weg;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens
worden bepaald;
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen
op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de
verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;
Overwegende dat het aanvullend reglement enkel gemeentewegen betreft.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: Op de Frans Minnaertstraat, begrensd door het kruispunt met de Lorengstraat,
geldt:
• het (woon)erf wordt afgebakend. Het begin van het (woon)erf wordt aangeduid;
• ook het einde van het (woon)erf wordt aangeduid.
Dit wordt gesignaleerd door:
• verkeersborden F12a
• verkeersborden F12b
Artikel 2: Op de Frans Minnaertstraat van het kruispunt met de Lorengstraat tot het kruispunt
met de Lorengstraat geldt:
• de toegang is verboden in beide richtingen, voor iedere bestuurder;
• de maatregel geldt niet voor plaatselijk verkeer.
Dit wordt gesignaleerd door:
• verkeersborden C3
• de verkeersborden worden aangevuld met onderborden Type IV
Artikel 3: Op de Frans Minnaertstraat ter hoogte van het kruispunt met de Lorengstraat geldt:
• de bestuurders moeten voorrang verlenen;
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•

de plaats waar de bestuurders, zo nodig, moeten stoppen om voorrang te verlenen,
wordt aangeduid.
Dit wordt gesignaleerd door:
• verkeersborden B1
• wegmarkeringen overeenkomstig art.76.2 van de wegcode
Artikel 4: Op de Frans Minnaertstraat ter hoogte van huisnummers 1-1G geldt:
• het parkeren is toegelaten;
• het parkeren is voorbehouden voor de voertuigen die gebruikt worden door personen
met een handicap.
Dit wordt gesignaleerd door:
• verkeersborden E9a
• de verkeersborden worden aangevuld met onderborden Type VIId
Artikel 5: Volgende aanvullende reglementen worden opgeheven:
• het aanvullend reglement betreffende de Frans Minnaertstraat d.d. 21 december
2016
Artikel 6: Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling
Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid.
Vrije tijd
17. Definitieve bevestiging voor deelname werkingen Cultuurregio Pajottenland
& Zennevallei – aanlevering beleidsplan bovenlokaal cultuurbeleid
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Op 17 april 2019 besliste het college om voorlopig te bevestigen dat ze zowel intekenen op
het bovenlokaal cultuurbeleid, de intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst als de werking
van de Erfgoedcel. Nu het beleidsplan van de bovenlokale cultuurwerking uitgeschreven is,
wordt een definitieve bevestiging van deelname gevraagd.
Bevoegdheid
Artikel 40 van het decreet lokaal bestuur
Juridische gronden
Het Cultureel erfgoeddecreet van 24 februari 2017;
Het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en het onroerenderfgoedbesluit van 1
januari 2015;
Het decreet bovenlokale Cultuurwerking van 1 januari 2019;
De statuten van de Projectvereniging Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei;
Het lidmaatschap van de gemeente van de Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei,
waarbij zij 0,2 euro per inwoner per jaar bijdraagt voor de Cultureel erfgoedwerking;
De Regiobib, waarvan de gemeente deel uitmaakt en die is ondergebracht onder de
Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei;
De Samenwerkingsnota van 16 maart 2018 tussen de Cultuurregio Pajottenland &
Zennevallei en de gemeentes betreffende de Regiobibwerking;
De bijdrage die de gemeente reeds voorziet voor de regionale bibliotheekwerking van
0,15 euro per inwoner;
De bijdrage die de gemeente reeds voorziet voor de regionale werking van Cultuur- en
gemeenschapscentra;
Het Memorandum van Regionaal Cultuurbeleid 2018-2019 van 25 mei 2019 gericht aan
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Gemeenteraad van 26 juni 2019

de lokale besturen waarin het onderzoekstraject van de bovenlokale cultuurwerking wordt
uitgelegd;
De informatie verstrekt op de informatiemomenten over de bovenlokale cultuurwerking
van 19 en 21 februari;
De informatie verstrekt op de informatiemomenten over de huidige Cultuurregiowerking
van 14, 25, 27 en 28 februari;
De voorbereiding voor een subsidieaanvraag voor het decreet bovenlokale
cultuurwerking voor de beleidsperiode 2020-2025;
De vernieuwing van de bestaande cultureel-erfgoedconvenantswerking voor de
beleidsperiode 2021-2026;
De mogelijkheid om toe te treden tot de IOED-werking voor de beleidsperiode 20212026;
De decretale verschuiving met betrekking tot de perssoonsgebonden materies en de
mogelijkheden die daaruit voorkomen voor intergemeentelijke samenwerking;
De vraag van de Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei waarin de geëvolueerde
werking wordt toegelicht en waarin een financieel scenario is uitgewerkt voor de
verschillende deelwerkingen;
De strikte timing die dient gehanteerd te worden;
De beperkte instapmomenten die er zijn voor de verschillende deelwerkingen;
Het voorliggende beleidsplan voor de bovenlokale cultuurwerking voor de
beleidsperiode 2020-2025 zoals aangeleverd door de projectvereniging;

Advies en motivering
Zie bijlagen, vooral voor het uitgewerkte beleidsplan rond de bovenlokale cultuurwerking.
Er wordt aan de gemeenteraad gevraagd om definitief te beslissen om voor de werking van
de Cultureel Erfgoedcel 0,4 euro per inwoner te voorzien binnen de gemeentelijke
meerjarenbegroting voor de beleidsperiode 2021-2026, voor de Onroerend Erfgoedwerking
0,2 euro per inwoner te voorzien binnen de gemeentelijke meerjarenbegroting voor de
beleidsperiode 2021-2026, in te tekenen op de Bovenlokale Cultuurwerking en 0,4 euro per
inwoner te voorzien binnen de gemeentelijke meerjarenbegroting voor de beleidsperiode
2020-2025.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: De gemeenteraad gaat akkoord om voor de werking van de Cultureel Erfgoedcel
0,4 euro per inwoner te voorzien binnen de gemeentelijke meerjarenbegroting voor de
beleidsperiode 2021-2026;
Artikel 2: De gemeenteraad beslist om voor de Onroerend Erfgoedwerking 0,2 euro per
inwoner te voorzien binnen de gemeentelijke meerjarenbegroting voor de beleidsperiode
2021-2026;
Artikel 3: De gemeenteraad beslist om in te tekenen op de Bovenlokale Cultuurwerking en
0,4 euro per inwoner te voorzien binnen de gemeentelijke meerjarenbegroting voor de
beleidsperiode 2020-2025.
Artikel 4: Dit besluit wordt bekendgemaakt volgens de bepalingen van artikel 285 van het
decreet lokaal bestuur.
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Schriftelijke en mondelinge vragen
18. Schriftelijke en mondelinge vragen
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
1. Oproep van raadslid B Roobaert gericht aan de burgemeester om samen met de andere
burgemeesters in het burgemeestersoverleg te pleiten om bijkomende middelen te voorzien
voor de plattelandsgemeenten.
2. Oproep van raadslid F. Nevens om tijdens de vakantie na te denken over het peter- en
meterschap van de SDG's en de mogelijk te ondernemen acties.

Besluit:
1. De burgemeester bevestigt dat hij het pleidooi om meer middelen te voorzien voor te
plattelandsgemeenten zeker onderschrijft en ook de nodige acties zal ondernemen. Hij
verwijst naar de cijfers die bv. steden als Antwerpen per inwoners uit het gemeentefonds
ontvangen t.o.v. het bedrag dat de plattelandsgemeente krijgen.
2. De burgemeester meldt dat bij de opmaak van het nieuwe beleidsplan systematisch zal
verwezen worden naar de SDG's waaruit ook zal blijken dat de SDG's geen ver van mijn
bed zaak zijn maar wel degelijk ook lokale maatregelen vergen.

19. Winnaar fotowedstrijd 2018
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Op 25 oktober 2019 wordt o.a. de winnaar van de fotowedstrijd van het infoblad voor 2018
bekendgemaakt.
Bevoegdheid
Artikel 56 van het decreet lokaal bestuur
Advies en motivering
De genomineerden zijn:
- winter: Luc Roobaert
- lente: Edgard Hanssens:
- zomer: Jolien Schoonooghe:
- herfst: Baaike Jacobs:
De foto's zijn ter inzage in bijlage.

Besluit:
Artikel 1: De gemeenteraad gaat over tot de keuze van de winnaar. Het resultaat wordt
meegedeeld bij de uitreiking van de cultuurprijzen.
Artikel 2: Dit besluit wordt meegedeeld aan de cultuurbeleidscoördinator.
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Gemeenteraad van 26 juni 2019

Namens de gemeenteraad

Ann Naert
gemeentesecretaris

Kris Degroote
voorzitter van de gemeenteraad
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