Gemeenteraad van 27 maart 2019

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE 1540 HERNE

Vergadering van 27 maart 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, Paul Beyl, Ivan Vanhassel,
Gemeenteraadsleden
Ann Naert, Algemeen Directeur
Verontschuldigd: An Deleye, Gemeenteraadslid
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
27 februari 2019.
Bevoegdheid
Artikel 33 van het gemeentedecreet
Juridische gronden
Ontwerpnotulen van 27 februari 2019

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

Besluit: Met 15 stemmen voor (Kris Degroote, Carina Ricour, Lieven Vandenneucker,
Lieven Snoeks, Sandra Dero, Lieven Vandenbroeck, Vanessa Van Hende, Paulette Debock,
Eric Eeckhoudt, Nicky D'Hantschotter, Brent Roobaert, Frank Nevens, Paul Beyl, Ivan
Vanhassel, Ann Naert), 2 stemmen tegen (Kris Poelaert, Patrick De Vos)
Artikel 1 : De notulen van 27 februari 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.
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2. Goedkeuring zittingsverslag van de vorige vergadering van de
gemeenteraad
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De algemeen directeur legt het zittingsverslag voor van de vergadering van de
gemeenteraad van 27 februari 2019.
Bevoegdheid
Artikel 32 decreet lokaal bestuur
Juridische gronden
Zittingsverslag van 27 februari 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.
Artikel 1 : Het zittingsverslag van 27 februari 2019 wordt goedgekeurd.
Artikel 2 : Deze beslissing zal voor passend gevolg overgemaakt worden aan de dienst
secretariaat.

3. Goedkeuring gedragscode gebruik e-notulen
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Naar aanleiding van de audit informatiebeveiliging stelde audit Vlaanderen vast dat: "Hoewel
de organisatie een sterk wachtwoordbeleid invoerde, brachten de tests van Audit Vlaanderen
aan het licht dat dit beleid bij het centrale gebruikersbeheer en bij de software voor het
notulenbeheer niet altijd wordt toegepast.
Daarom werd de volgende aanbeveling geformuleerd.
"De organisatie werkt voor het toekennen, herzien en intrekken van de toegangs- en
gebruikersrechten de in ontwikkeling zijnde gestandaardiseerde aanpak verder uit en wijst de
bijhorende rollen en verantwoordelijkheden toe. Op die manier krijgen enkel gemachtigde
medewerkers toegang tot vertrouwelijke informatie en gevoelige functionaliteiten."
Bevoegdheid
Artikel 56 van het decreet lokaal bestuur

Advies en motivering
In de schoot van de informatieveiligheidscel werd een ontwerp van gedragscode opgesteld
voor het gebruik van e-notulen voor alle mandatarissen die toegang hebben tot e-notulen.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de gedragscode goed te keuren.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
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Artikel 1: De gemeenteraad keurt de gedragscode gebruik e-notulen goed mits het
vervangen van de benaming e-policy door gedragscode.
Artikel 2: De gedragscode wordt ter ondertekening voorgelegd aan alle mandatarissen die
toegang hebben tot de software notulenbeheer. (= e-notulen).
Artikel 3: Dit besluit wordt meegedeeld aan het secretariaat en de ict-dienst.

4. Presentatie GDPR/Informatieveiligheid voor de mandatarissen
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Op advies van de informatieveiligheidscel besliste het college van burgemeester en
schepenen om de DPO/veiligheidsconsulent een toelichting GDPR/informatieveiligheid te
laten geven aan de raadsleden. De toelichting wordt ter zitting gegeven door de heer
Roman Deschrijver DPO/veiligheidsconsulent voor de gemeente en het OCMW.
Bevoegdheid
artikel 41 decreet lokaal bestuur
Juridische gronden
Verordening (EU) 2016/79 van het Europees Parlement en de raad van 27 april 2016
betreffende de bescherming van de 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).

Besluit:
Artikel 1: De leden van de raad nemen kennis van de toelichting GDPR/informatieveiligheid
die tijdens de gemeenteraad door de heer Roman Deschrijver DPO/veiligheidsconsulent
voor de gemeente en het OCMW wordt gegeven.

5. Voorzitter gemeenteraad - vervanging bij afwezigheid - kennisname
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Bij besluit van de gemeenteraad van 2 januari 2019 werd de heer Kris Degroote aangesteld
als voorzitter van de gemeenteraad.
In het kader van een goede werking van de gemeenteraad en een vlotte besluitvorming is
het wenselijk opnieuw een regeling vast te leggen in geval de voorzitter van de
gemeenteraad tijdelijk afwezig is of omwille van een bepaalde betrokkenheid bij een dossier
niet aanwezig kan zijn bij de stemming van dit dossier op de gemeenteraad.
Artikel 7 decreet lokaal bestuur regelt wat er moet gebeuren bij tijdelijke afwezigheid van de
voorzitter van de gemeenteraad.
De regeling ziet er als volgt uit:
1° als de voorzitter zijn bevoegdheid schriftelijk heeft opgedragen aan een
gemeenteraadslid, neemt dat gemeenteraadslid het voorzitterschap waar;
2° als de voorzitter zijn bevoegdheid niet heeft opgedragen aan een gemeenteraadslid
overeenkomstig punt 1°, neemt het gemeenteraadslid met de hoogste rang het
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voorzitterschap waar. Als dat raadslid de voorzitter niet kan vervangen, wordt het
voorzitterschap waargenomen door een ander gemeenteraadslid in volgorde van rang.
Bevoegdheid
artikel 7 decreet lokaal bestuur
Juridische gronden
artikel 7 decreet lokaal bestuur
Advies en motivering
De heer Kris Degroote voorzitter van de gemeenteraad heeft bij schrijven van 19 februari
2019 de heer Kris Poelaert, burgemeester hiervoor aangeduid. De gemeenteraad dient
kennis te nemen van deze aanduiding.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 : De gemeenteraad neemt kennis van de aanduiding van de heer Kris Poelaert,
gemeenteraadslid en burgemeester, tot voorzitter van de gemeenteraad indien de heer Kris
Degroote tijdelijk afwezig is in toepassing van artikel 7§5, 3 de lid van het decreet lokaal
bestuur.
Artikel 2: Dit besluit wordt bekendgemaakt conform artikel 285 van het decreet lokaal
bestuur.

AGB
6. Prijssubsidiereglement AGB Herne - 2019
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Aangezien het, om economisch leefbaar te zijn, nodig is dat het AGB Herne vanwege de
Gemeente Herne prijssubsidies ontvangt als vergoeding voor het recht van toegang tot de
sportinfrastructuur, werd een prijssubsidiereglement opgemaakt. Dit reglement legt de
toekenning van prijssubsidies vast voor 2019.
Bevoegdheid
artikel 41 decreet lokaal bestuur
artikel 231 ev van het decreet lokaal bestuur
Juridische gronden
Gemeenteraadsbeslissing dd. 10 september 2008 houdende de goedkeuring van de
oprichting en de vaststelling van de statuten van het autonoom gemeentebedrijf Herne

Advies en motivering
Aan het college wordt voorgesteld om kennis te nemen van dit prijssubsidiereglement en het
ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: De gemeenteraad keurt het prijssubsidiereglement AGB Herne 2019 volgens de
tekst gevoegd bij dit besluit.
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Artikel 2: De gemeenteraad machtigt het college van burgemeester en schepenen om dit
reglement passend uit te voeren.
Artikel 3: Dit besluit wordt meegedeeld aan de financieel beheerder en de secretaris van het
AGB Herne.
Artikel 4: Dit besluit wordt bekend gemaakt volgens de bepalingen van artikel 285 van het
decreet lokaal bestuur.
7. AGB – aanduiding vertegenwoordigers gemeenteraadsleden in raad van
bestuur
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Ingevolge de nieuwe legislatuur moet de samenstelling van de Raad van Bestuur van het
AGB Herne aangepast worden.
Artikel 7 van de statuten van het AGB bepaalt immers:
"Alle mandaten vallen samen met de duur van een gemeentelijke legislatuur. Na de volledige
vernieuwing van de gemeenteraad wordt tot volledige vernieuwing van de Raad van Bestuur
overgegaan. In dat geval blijven de leden van de Raad van Bestuur in functie tot de nieuwe
gemeenteraad tot hun vervanging is overgegaan."
Het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de leden van de raad van bestuur van het AGB
moeten benoemd worden door de gemeenteraad.
Er zijn er 2 mogelijkheden:
1. de regeling van artikel 235,§2 van het decreet lokaal bestuur:
“Het aantal leden van de raad van bestuur bedraagt ten hoogste de helft van het aantal
gemeenteraadsleden, maar met een absoluut maximum van twaalf. Ten hoogste twee derde
van de leden van de raad van bestuur is van hetzelfde geslacht.”
Ofwel
2. de regeling van artikel 235,§3 van het decreet lokaal bestuur
“De gemeenteraad kan er ook voor kiezen alle leden van de gemeenteraad te benoemen als
lid van de raad van bestuur. In dat geval is het eerste lid van paragraaf 2 niet van toepassing
en mogen er geen presentiegelden worden toegekend voor de vergaderingen van de raad
van bestuur.
In de statuten van het AGB (besluit gemeenteraad van 22/06/2016 ) werd er gekozen voor
de eerste optie (zie artikel 6 van de statuten)
"De Raad van Bestuur is samengesteld uit maximaal de helft van het aantal
gemeenteraadsleden, met een absoluut maximum van 12 leden, die door de gemeenteraad
worden benoemd. Ten hoogste twee derde van de leden van de Raad van Bestuur is van
hetzelfde geslacht.
Elke fractie kan minstens één lid van de Raad van Bestuur voordragen en dit voordrachtrecht
waarborgt elke fractie een vertegenwoordiging in de Raad van Bestuur. Het
gemeenteraadslid of de gemeenteraadsleden die op eenzelfde lijst verkozen zijn, vormen
één fractie. Indien de gewaarborgde vertegenwoordiging evenwel afbreuk zou doen aan de
mogelijkheid voor de fracties die vertegenwoordigd zijn in het college van burgemeester en
schepenen om minstens de helft van de leden van de Raad van Bestuur voor te dragen,
wordt er gewerkt met gewogen stemrecht binnen de groep van door de fracties
voorgedragen bestuurders. Voor het bepalen van een politieke fractie wordt gekeken naar
de laatste verkiezing.
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Zowel gemeenteraadsleden als niet-gemeenteraadsleden kunnen tot de Raad van Bestuur
toetreden."
Bij besluit van het college van burgemeester en schepenen van 6 februari 2019 werd beslist
om een oproep tot kandidaatstelling te doen naar de politieke fracties van de gemeenteraad.
Bevoegdheid
Artikel 56 van het decreet lokaal bestuur
Juridische gronden
• Gemeenteraadsbesluit dd. 10 september 2008 houdende de goedkeuring van de
oprichting en de vaststelling van de statuten van het autonoom gemeentebedrijf
Herne
• Decreet lokaal bestuur inzonderheid artikel 231 tot artikel 244
• Ministerieel besluit houdende de goedkeuring van de oprichting en van de statuten
van het autonoom gemeentebedrijf Herne
• Artikel 6 van de statuten van het AGB ( laatste goedkeuring: gemeenteraad van
22/06/2016 )

Advies en motivering
De fracties van de gemeenteraad dienden de volgende kandidaten voor:
CD&V fractie:
• Lieven Vandenneucker (Voorzitter)
• Lieven Snoeks
• Patrick De Vos
• Vanessa Van Hende
• Nicky D’Handschotter
• An Deleye
• Mario Vandervelde
KWADRANT Plus fractie:
• Andre Tiels

Besluit: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1: De gemeenteraad wijst volgende gemeenteraadsleden aan als vertegenwoordiger
van de politieke groepering in de Raad van Bestuur van het autonoom gemeentebedrijf
Herne:
Voor de CD&V-fractie
• Lieven Vandenneucker
• Lieven Snoeks
• Patrick De Vos
• Vanessa Van Hende
• Nicky D’Handschotter
• An Deleye
• Mario Vandervelde
Voor de KWADRANT Plus fractie:
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•

Andre Tiels

Artikel 2 : Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 285 van het decreet
lokaal bestuur

Artikel 3 : Dit besluit wordt meegedeeld aan het AGB en aan de toezichthoudende overheid.

Financiën
8. Retributie voor het recyclagepark 2019
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Op de gemeenteraad van 19 december 2018 werd de retributie voor het recyclagepark 2019
goedgekeurd.
Door Agentschap Binnenlands Bestuur, afdeling Personeel en Organisatie, werden een
aantal opmerkingen gemaakt.
Bevoegdheid
Artikel 40 van het decreet lokaal bestuur
Juridische gronden
Schrijven van ABB dd. 8 februari 2019

Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om het reglement aan te passen aan de
opmerkingen van Agentschap Binnenlands Bestuur.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: Voor het aanslagjaar 2019 wordt de retributie voor het recyclagepark als volgt
vastgesteld :
- Voor de verkoop van :
Compostvaten : voorstel € 20,00 per stuk ( € 15,00 in 2017).
Compostbak : voorstel € 30,00 per stuk ( € 20,00 in 2017).
Er kan slechts 1 compostvat of -bak besteld worden per gezin aan het voordelige tarief. Extra
vaten of bakken kunnen aangekocht worden aan inkoopprijs.
- Recyclagepark :
Categorie 1 : Gratis fracties (KGA, PMD, papier en karton, glas, vlak glas, afgedankte
elektrische en elektronische apparaten, inktpatronen, dierlijke en plantaardige keukenoliën
en vetten, dierlijke en plantaardige harde keukenvetten, motorolie, oude metalen, plastiek,
piepschuim, autobanden, textiel ) : € 0/ kg
Categorie 2 : Bouw- en sloopafval, onbehandeld hout, geverfd, gelakt of verlijmd hout en
groenafval : € 0,08 / kg
Categorie 3 : Grofvuil, asbest (asbestcementgolfplaten en asbestleien = een kleine
hoeveelheid wordt één keer per jaar/per gezin gratis aanvaard (een kleine hoeveelheid = 8
zakken van 25 kg (totaal 200 kg) of 10 cementgolfplaten van 109x122 cm)) en gipsplaten : €
0,16 / kg
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Voor de zelfstandigen gelden dezelfde tarieven, behalve voor motorolie ( €0,40/liter), plastiek
( € 20,00/m³) en piepschuim (€ 5,00 per zak ( max. 1500liter) en € 3,33/m³)
Zelfstandigen die een toegangsbewijs wensen op naam van hunh firma dienen te beschikken
over een toegangsbadge op naam. Deze badge kan aangevraagd worden op het
gemeentehuis ( prijs € 5,00 /stuk ). Een duplicaat kan bekomen worden tegen de kostprijs
van €10,00/ stuk.
Artikel 2 : De retributieplichtige zijn de natuurlijke personen die inwoner zijn in Herne en de
rechtspersonen die hun maatschappelijke zetel in Herne hebben en die gebruik willen maken
van de diensten van het recyclagepark.
Artikel 3 : Deze retributie wordt onmiddellijk contant betaald (tegen afgifte van een
ontvangstbewijs) of na toezending van een factuur of schuldvordering.
Artikel 94 °2 van het gemeentedecreet bepaalt dat met het oog op de invordering van nietbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen de financieel beheerder een
dwangbevel kan uitvaardigen. Het dwangbevel wordt betekend bij de deurwaardersexploot.
Artikel 4 : Deze beslissing wordt bekend gemaakt conform de bepalingen van het decreet
lokaal bestuur

Omgeving
9. Ruimtelijke Ordening - reglement samenstelling GECORO
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening of Gecoro adviseert de
gemeenteraad bij het opmaken van een ruimtelijk structuurplan en de ontwikkeling van
concrete uitvoeringsplannen. Verder verstrekt ze advies over stedenbouwkundige
verordeningen en bezwaarschriften. Tenslotte kan de Gecoro advies geven over
vergunningsaanvragen en, meer in het algemeen, over alles wat in verband staat met
ruimtelijke ordening, dit zowel op vraag van de gemeente als uit eigen beweging.
Conform artikel 1.3.3 VCRO wordt er in elke gemeente een gemeentelijke commissie voor
ruimtelijke ordening (GECORO) opgericht. De gemeenteraad van gemeenten met 10.000
inwoners of minder kunnen volgens §11 van artikel 1.3.3 een gemotiveerd verzoek richten
aan de Vlaamse Regering om vrijgesteld te worden van de verplichting om een GECORO op
te richten.
Bevoegdheid
Artikel 40 van het decreet lokaal bestuur
Juridische gronden
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening dd. 01/09/2009 en uitvoeringsbesluiten

Advies en motivering
Ingevolge de vernieuwing van de gemeenteraad moet ook de GECORO vernieuwd worden.
De gemeenteraad moet opnieuw het aantal leden van de GECORO bepalen en moet
beslissen welke maatschappelijke geledingen binnen de gemeente worden opgeroepen om
één of meerdere vertegenwoordigers voor te dragen als lid van de GECORO.
Verder is ook aangewezen om het profiel van de leden vast te stellen en te omschrijven wat
onder de term deskundige wordt verstaan. De gemeenteraad mag immers niet willekeurig en
8

Gemeenteraad van 27 maart 2019

ongemotiveerd bepaalde kandidaten in de GECORO benoemen. Deze benoeming moet op
een deugdelijke grondslag berusten.
Om die reden is het aangewezen een reglement goed te keuren dat deze bepalingen bevat.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld in te stemmen met het ontwerp van reglement
houdende de samenstelling van de GECORO.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 : Het reglement houdende de samenstelling van de GECORO wordt vastgesteld
volgens de hierna volgende tekst.
Artikel 1 : Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 285 van het decreet
lokaal bestuur.

REGLEMENT SAMENSTELLING GECORO
Artikel 1 : Er wordt bij de gemeente een adviesraad voor ruimtelijke ordening opgericht welke
hierna de GECORO zal worden genoemd.
Artikel 2 : De GECORO zal bestaan uit in het totaal minimum 7 en maximum 9 leden,
waarvan er minstens 1/4 deskundig moet zijn op gebied van ruimtelijke ordening.
De leden worden benoemd door de gemeenteraad.
De andere leden moeten behoren tot de maatschappelijke geledingen in de gemeente.
De voorzitter die zal worden benoemd door de gemeenteraad en die zal worden
voorgedragen door het college moet behoren tot de categorie van deskundigen op gebied
van ruimtelijke ordening.
De vaste secretaris zal worden benoemd door de gemeenteraad op voordracht van het
college. De secretaris is niet begrepen in het ledenaantal en niet stemgerechtigd.
Behalve voor de voorzitter zal voor ieder ander effectief lid een plaatsvervanger worden
benoemd.
Minstens 1/3 van de leden moeten behoren tot het andere geslacht.
De leden van de GECORO alsmede de plaatsvervangers worden benoemd voor 6 jaar totdat
de Vlaamse Regering de benoeming van de leden van de nieuwe GECORO welke zal
worden gevormd door de nieuwe gemeenteraad als gevolg van de eerstvolgende
gemeenteraadsverkiezingen heeft goedgekeurd.
De leden en hun plaatsvervangers mogen geen gemeenteraadslid of schepen zijn of lid van
een adviescommissie inzake ruimtelijke ordening van een ander bestuursniveau.
Artikel 3 : De maatschappelijke geledingen binnen de gemeente welke zullen worden
opgeroepen worden als volgt vastgesteld :
Geleding van de werknemers
Geleding van de werkgevers, de vrije beroepen, de zelfstandigen en de handelaars
Geleding van de land- en tuinbouw, de lokale natuur- en milieuverenigingen
Artikel 4 : De hiernavolgende profielomschrijving voor een GECORO-lid zowel wat
deskundigen als wat vertegenwoordigers van maatschappelijke geledingen betreft wordt
goedgekeurd :
'Gecoro-leden moeten voeling hebben met wat in de gemeente leeft. Zij moeten voor een
bepaalde maatschappelijke geleding herkenbaar en aanvaardbaar zijn als
vertegenwoordiger. Zij moeten voldoende onafhankelijk zijn, zowel van politiek als van
drukkingsgroepen. Dat houdt in dat apolitiek of volledige ongebondenheid een absolute
voorwaarde is. Zij moeten vertrouwd zijn met de ruimtelijke ordening en zich een beeld
kunnen vormen van een bepaalde ruimtelijke problematiek.
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Artikel 5 : De GECORO vergadert minimaal 2 maal per jaar. De commissie stelt een
huishoudelijk reglement op.
In de gemeentebegroting zal een krediet worden voorzien voor de werkingsmiddelen van de
GECORO. In dit krediet zal er een presentiegeld en reisvergoedingen worden opgenomen
voor de voorzitter en de leden van de GECORO.
Aan de leden zal er een presentiegeld van 25 euro worden toegekend. Het presentiegeld van
de voorzitter is het dubbele van dit bedrag. De vast secretaris ontvangt eveneens het
dubbele van het bedrag van het presentiegeld indien hij/zij geen personeelslid is van de
gemeente Herne.
Artikel 6: De oproep tot kandidaatstelling voor deskundige zal gebeuren via de gemeentelijke
infokanalen (website en gemeentelijk infoblad).

Personeel
10. Deontologische code voor de personeelsleden
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Artikel 193 van het decreet lokaal bestuur bepaalt uitdrukkelijk dat de gemeenteraad een
deontologische code voor het gemeentepersoneel vaststelt. Deze bevoegdheid oefent de
gemeenteraad samen uit met de Raad voor Maatschappelijk Welzijn uit. Het betreft immers
een gezamenlijke deontologische code voor het personeel van de gemeente en van het
OCMW.
Deze deontologische code concretiseert een aantal rechten en verplichtingen die reeds zijn
ingeschreven in de artikelen 188 en met 192 van het decreet lokaal bestuur.
Het syndicaal overleg ging door op 4 maart 2019. Het desbetreffende protocol is gevoegd bij
dit besluit.
Bevoegdheid
Artikel 40 van het decreet lokaal bestuur
Juridische gronden
Artikel 188 tot en met 193 van het decreet lokaal bestuur

Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de deontologische code voor de personeelsleden,
zoals opgenomen in bijlage, goed te keuren.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 : De deontologische code, zoals opgenomen in bijlage, wordt goedgekeurd.
Artikel 2 : Dit dossier zal bekendgemaakt worden volgens de bepalingen van het decreet
lokaal bestuur.
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Vrije tijd
11. Reglement garageverkoop
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Op zondag 23 juni 2019 vindt de tweejaarlijkse garageverkoop plaats. De cultuurraad
adviseerde om een aanpassing aan het reglement door te voeren.
Bevoegdheid
Artikel 40 van het decreet lokaal bestuur
Artikel 41 van het decreet lokaal bestuur
Juridische gronden
Besluit van de gemeenteraad van 27 juni 2012 houdende de vaststelling van het reglement
voor de garageverkoop, gewijzigd bij besluit van de gemeenteraad van 26 juni 2013

Advies en motivering
Op de cultuurraad van 31 augustus 2017 werd gevraagd om in het reglement op te nemen
dat het verboden is om de dag voor- of nadien al garages open te zetten. Het college stelt
voor het advies op te volgen en een artikel in die zin toe te voegen aan het reglement (artikel
5).
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om deze aanpassing aan het reglement goed te
keuren.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: De gemeenteraad keurt de aanpassing van het reglement garageverkoop goed
volgens de tekst gevoegd bij dit besluit.

Artikel 2: Dit besluit wordt meegedeeld aan de cultuurbeleidscoördinator.

Artikel 3: Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 285 van het decreet lokaal
bestuur.

12. Hernieuwing samenwerkingsovereenkomst Jeugdregio Pajottenland
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Naar aanleiding van de nieuwe legislatuur dient de samenwerkingsovereenkomst voor
Jeugdregio Pajottenland (2019-2024) opnieuw goedgekeurd te worden. De nieuw
samenwerkingsovereenkomst zoals opgesteld door de jeugdregio is als bijlage gevoegd bij
dit besluit. Ten opzichte van de vorige overeenkomst zijn er geen grote wijzigingen
aangebracht.

Bevoegdheid
Artikels 41 en 42 van het decreet lokaal bestuur.
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Juridische gronden
artikel 388 e.v van het decreet lokaal bestuur.
Externe adviezen
Positief advies van de jeugddienst.
Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de nieuwe samenwerkingsovereenkomst 20192024 voor Jeugdregio Pajottenland goed te keuren volgens de tekst gevoegd bij dit besluit.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst van Jeugdregio
Pajottenland 2019-2024 goed volgens de tekst gevoegd bij dit besluit.
Artikel 2: Dit besluit wordt meegedeeld aan de jeugddienst en de jeugdregio.
Artikel 3: dit besluit wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 285 ev van het decreet
lokaal bestuur.

Schriftelijke en mondelinge vragen
13. Schriftelijke en mondelinge vragen

Namens de gemeenteraad

Ann Naert
gemeentesecretaris

Kris Degroote
voorzitter van de gemeenteraad
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