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Vergadering van 23 oktober 2019

Aanwezig: Kris Degroote, Voorzitter van de gemeenteraad
Kris Poelaert, Burgemeester
Carina Ricour, Lieven Vandenneucker, Lieven Snoeks, Sandra Dero, Schepenen
Patrick De Vos, Vanessa Van Hende, Paulette Debock, Eric Eeckhoudt, Frank Nevens, An
Deleye, Paul Beyl, Ivan Van Hassel, Gemeenteraadsleden
Ann Naert, Algemeen Directeur
Verontschuldigd: Lieven Vandenbroeck, Nicky D'Hantschotter, Brent Roobaert,
Gemeenteraadsleden
Leen De Luyck, Algemeen Directeur wnd.
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
25 september 2019.
Bevoegdheid
Artikel 32 van het decreet lokaal bestuur
Juridische gronden
Ontwerpnotulen van 25 september 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 25 september 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 vorige vergadering van de gemeenteraad
De gemeenteraad,
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Aanleiding en doel
De algemeen directeur legt het zittingsverslag voor van de vergadering van de
gemeenteraad van 25 september 2019.
Bevoegdheid
Artikel 32 decreet lokaal bestuur
Juridische gronden
Zittingsverslag van 25 september 2019

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

Besluit:
Artikel 1 : De gemeenteraad neemt kennis van het zittingsverslag van 25 september 2019.
Artikel 2 : Deze beslissing zal voor passend gevolg overgemaakt worden aan de dienst
secretariaat.

3. Audit informatiebeveiliging - opvolging -rapportering
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Op 18/01/2018 leverde Audit Vlaanderen een auditrapport op over de thema-audit
informatiebeveiliging bij gemeente Herne (auditopdracht 1706 063). Dit rapport bevatte een
aantal aanbevelingen, waarvoor het management een streefdatum, een verantwoordelijke en
een actieplan heeft bepaald.
De aanbevelingen zijn de belangrijkste verbeterpunten uit een audit. De implementatie ervan
is de verantwoordelijkheid van het management. Daarnaast dient het management ook een
manier te ontwikkelen waarop het politieke niveau de realisatie van de aanbevelingen kan
opvolgen, bijvoorbeeld via de verplichte jaarlijkse rapportering over organisatiebeheersing.
Audit Vlaanderen heeft de realisatie van de geformuleerde aanbevelingen via een steekproef
opgevolgd. Daarnaast evalueerde Audit Vlaanderen hoe de organisatie de aanbevelingen uit
de audit opvolgt. Doel is om de gedetecteerde risico’s zo op termijn tot een minimum te
kunnen beperken.
Bevoegdheid
artikel 221 van het decreet lokaal bestuur

Advies en motivering
Als bijlage vindt u het rapport van Audit Vlaanderen met de conclusies. Overeenkomstig
artikel 221 van het decreet lokaal bestuur moet dit rapport aan de leden van de
gemeenteraad worden meegedeeld.
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Besluit:
Artikel 1: De gemeenteraad neemt kennis van het opvolgingsrapport van Audit Vlaanderen.
Artikel 2: Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 285 ev decreet lokaal
bestuur.
Financiën
4. Lokale Politie - Belasting op tussenkomsten van de politiezone Pajottenland
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Overwegende dat de politiediensten frequent moeten interveniëren in aangelegenheden die
eerder het particulier dan het algemeen belang dienen; Dat deze tussenkomsten ingevolge
overlast dan ook voor heel wat bijkomende kosten zorgen.
Overwegende dat de noodzaak bestaat om de gemaakte kosten te laten vergoeden van het
vervoer van bestuurlijk aangehouden personen, dronken personen of van personen die
gedragingen stelden die de levenskwaliteit van de inwoners kunnen beperken op een manier
die de normale druk van het sociale leven overschrijdt, waardoor de normale last die het
leven in de samenleving onvermijdelijk met zich meebrengt, wordt overschreden. Dat tevens
de noodzaak bestaat de gemaakte kosten bij het vervoer van overlast berokkenende
minderjarigen te laten vergoeden, gezien de frequentie van de tussenkomsten. Dat tot slot
tevens overlast veroorzaakt wordt met verhoogde werkdruk tot gevolg door het nodeloos
alarmeren van de politie door middel van inbraakalarminstallaties en door loslopende dieren.
Dergelijk vervoer of tussenkomsten verzwaren de werklast van het politiepersoneel
aanzienlijk waardoor andere taken in het gedrang kunnen komen, o.a. aanwezigheid in de
straat niettegenstaande deze aanwezigheid van groot belang is om het veiligheidsgevoel van
de burger te ondersteunen.
Overwegende dat wordt begrepen onder overlast: gedragingen die de levenskwaliteit van de
inwoners kunnen beperken op een manier die de normale druk van het sociale leven
overschrijdt, waardoor de normale last die het leven in de samenleving onvermijdelijk met
zich meebrengt, wordt overschreden.
Bevoegdheid
Artikel 40 en 41 van het Decreet Lokaal Bestuur
Juridische gronden
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie-en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreet van 28 mei
2010 en 17 februari 2012;
Gelet op de Omzendbrief BB 2011/01 betreffende de coördinatie van de onderrichtingen van
de gemeentefiscaliteit;
Gelet op artikel 170 §4, artikel 41 en artikel 162 van de Grondwet

Advies en motivering
Overwegende dat het dan ook billijk is sommige kosten die worden gemaakt ingeval van
tussenkomst van de lokale politie terug te vorderen;
Aangezien de politiezone niet gemachtigd is zelf belastingen vast te stellen, moet de
belasting vastgesteld worden door de gemeenteraden en verloopt de inning ook via de
gemeentelijke administratie;
Overwegende de vraag in het Politiecollege om deze belasting enkel in te voeren bij
herhaling;
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Overwegende dat een vast bedrag beter de bedoeling van een belasting beklemtoont dan
wanneer met gedifferentieerde tarieven wordt gewerkt :
Vanuit het politiecollege worden volgende bedragen voorgesteld :
Het nodeloos alarmeren van de politie door middel van
150 €
inbraakalarminstallaties (zoals bepaald in het KB dd. 28/05/91). De
belastingplichtige is de eigenaar van het onroerend goed waarop de
inbraakalarminstallatie is geplaatst. Indien de eigenaar het
onroerend goed niet zelf bewoont of het niet zelf exploiteert, is de
bewoner of de exploitant de belastingplichtige.
Het vervoer van dronken personen of personen die zich in een 150 €
soortgelijke toestand bevinden ten gevolge van het gebruik van
verdovende of hallucinatie verwekkende middelen en personen die
door hun gedrag overlast veroorzaken, naar huis, naar een
verpleeginstelling of naar een politiekantoor.
De belastingplichtige is de vervoerde persoon, in voorkomend geval
de voor hem burgerlijk verantwoordelijke persoon.
Het vervoer van bestuurlijk aangehouden personen naar het 150 €
politiekantoor of naar een andere eindbestemming die naargelang
het geval meer aangewezen zou kunnen zijn (thuis,
verpleeginstelling, bij de meerderjarige die het ouderlijke gezag of
feitelijk toezicht uitoefent) en personen die door hun gedrag overlast
veroorzaken.
De belastingplichtige is de vervoerde persoon, in voorkomend geval
de voor hem burgerlijk verantwoordelijke persoon.
Ophalen ronddolende dieren op de openbare weg of domein. 150 €
De belastingplichtige is de eigenaar van het dier.
(Extra artikel) Het vervoer van overlast berokkenende
150 €
minderjarigen die door hun gedrag gezocht/opgehaald en/of
teruggebracht dienen te worden naar hun verblijfplaats. De
belastingplichtige is de vervoerde persoon, in voorkomend geval de
voor hem burgerlijk verantwoordelijke persoon die het ouderlijk
gezag of het feitelijk toezicht uitoefent.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 : Er wordt voor een termijn met ingang van 1 januari 2020 en eindigend op 31
december 2022 een contante belasting gevestigd op sommige tussenkomsten van de lokale
politie.
Het nodeloos alarmeren van de politie door middel van
150 €
inbraakalarminstallaties (zoals bepaald in het KB dd. 28/05/91). De
belastingplichtige is de eigenaar van het onroerend goed waarop de
inbraakalarminstallatie is geplaatst. Indien de eigenaar het
onroerend goed niet zelf bewoont of het niet zelf exploiteert, is de
bewoner of de exploitant de belastingplichtige.
Het vervoer van dronken personen of personen die zich in een 150 €
soortgelijke toestand bevinden ten gevolge van het gebruik van
verdovende of hallucinatie verwekkende middelen en personen die
door hun gedrag overlast veroorzaken, naar huis, naar een
verpleeginstelling of naar een politiekantoor.
De belastingplichtige is de vervoerde persoon, in voorkomend geval
de voor hem burgerlijk verantwoordelijke persoon.
Het vervoer van bestuurlijk aangehouden personen naar het 150 €
politiekantoor of naar een andere eindbestemming die naargelang
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het geval meer aangewezen zou kunnen zijn (thuis,
verpleeginstelling, bij de meerderjarige die het ouderlijke gezag of
feitelijk toezicht uitoefent) en personen die door hun gedrag overlast
veroorzaken.
De belastingplichtige is de vervoerde persoon, in voorkomend geval
de voor hem burgerlijk verantwoordelijke persoon.
Ophalen ronddolende dieren op de openbare weg of domein. 150 €
De belastingplichtige is de eigenaar van het dier.
(Extra artikel) Het vervoer van overlast berokkenende
150 €
minderjarigen die door hun gedrag gezocht/opgehaald en/of
teruggebracht dienen te worden naar hun verblijfplaats. De
belastingplichtige is de vervoerde persoon, in voorkomend geval de
voor hem burgerlijk verantwoordelijke persoon die het ouderlijk
gezag of het feitelijk toezicht uitoefent.
Vrijgesteld van deze belasting is het vervoer van prsonen met een politievoertuig in het kader
van een gerechtelijke aanhouding in de zin van de wet van 20 juli 1990 betreffende de
voorlopige hechtenis.
Artikel 2 : De belasting zal verschuldigd zijn vanaf de tweede tussenkomst binnen de twaalf
maanden voor gelijkaardige feiten.
Artikel 3 : De belasting wordt contant aan de politie betaald op het ogenblik van de
tussenkomst en tegen afgifte van een betalingsbewijs. Bij gebreke van contante betaling,
wordt de belasting van ambtswege via de gemeente ingekohierd en wordt een
kohierbelasting geheven.
Artikel 4 : De belastingschuldige kan een bezwaar indienen tegen deze belasting volgens de
modaliteiten van het geldende gemeenteraadsbesluit inzake de bezwaren tegen
gemeentelijke belastingen.
Artikel 5 : Afschrift van dit besluit wordt aan de toezichthoudende overheid, de korpschef van
de lokale politie, de voorzitter van het Politiecollege en de financieel beheerder toegezonden.

Intergemeentelijke samenwerking
5. Infrax West - Algemene vergadering van 9 december 2019 - Goedkeuring
agenda + bepalen mandaat van de afgevaardigde en de plaatsvervanger
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De gemeente Herne is deelnemer van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Infrax
West.
Ons bestuur ontving een aangetekende oproepingsbrief met de agenda van de algemene
vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Infrax West van 9 december
2019 die de volgende agendapunten bevat :
1. Statutenwijziging
a. Goedkeuring van de statutenwijzigingen
b. Verlenen van machtiging om de beslissing genomen in dit agendapunt bij authentieke akte
te doen vaststellen en de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
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2. Bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur van de te
ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2020 alsook van de door
de raad van bestuur opgestelde begroting 2020.
3. Trekkingsrechten OV – bekrachtiging.
4. Code goed bestuur.
5. Statutaire benoemingen.
6. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten / toetreding gemeenten voor
(neven)activiteiten.
7. Statutaire mededelingen.
De voorgestelde statutenwijzigingen vinden hun oorsprong in meerdere domeinen:
- Creatie Aov-aandelen en aanverwante bepalingen
- Naamswijziging Infrax West naar Fluvius West
- Aanvaarding vennoten / uitbreiding activiteiten
o Pittem – gemeenteraadsbeslissing dd. 2 september 2019
- Aanbrengen van statutaire verfijningen inzake de overname van het personeel en de
daarmee verband houdende kosten vermits er niet alleen contractuele maar ook statutaire
werknemers worden ingezet
- Overige statutaire bepalingen: update, aanvulling.
Bevoegdheid
Artikel 41 van het Decreet Lokaal Bestuur
Juridische gronden
Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur

Advies en motivering
Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald
wordt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden
herhaald voor elke algemene vergadering;

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 : Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Buitengewone Algemene
Vergadering van de opdrachthoudende vereniging Infrax West d.d. 9 december 2019:
1. Statutenwijziging
a. Goedkeuring van de statutenwijzigingen
b. Verlenen van machtiging om de beslissing genomen in dit agendapunt bij authentieke akte
te doen vaststellen en de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
2. Bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur van de te
ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2020 alsook van de door
de raad van bestuur opgestelde begroting 2020.
3. Trekkingsrechten OV – bekrachtiging.
4. Code goed bestuur.
5. Statutaire benoemingen.
6. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten / toetreding gemeenten voor
(neven)activiteiten.
7. Statutaire mededelingen.
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Artikel 2 : zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van de
opdracht-houdende vereniging Infrax West;
Artikel 3 : zijn goedkeuring te hechten aan de toetreding van de gemeente Pittem tot de
opdrachthoudende vereniging Infrax West voor de activiteit riolering;
Artikel 4 : De vertegenwoordiger van de gemeente/stad die zal deelnemen aan de
Buitengewone Algemene Vergadering van de opdrachthoudende vereniging Infrax West op 9
december 2019 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden),
op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de
gemeenteraad van heden inzake voormelde artikels 1, 2 en 3 van onderhavige beslissing;
Artikel 5 : Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van
voormelde be-slissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de
opdrachthoudende vereniging Infrax West, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie),
uitsluitend op het e-mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be .

6. Fluvius - Algemene vergadering op op 10 december 2019
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De gemeente Herne is aangesloten bij Fluvius Opdrachthoudende Vereniging;
Per aangetekend schrijven van 1 oktober 2019 werd de gemeente opgeroepen om deel te
nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van Fluvius Opdrachthoudende
Vereniging die op 10 december 2019 plaatsheeft te Hasselt met als agenda;
1. Bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur van de te
ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2020 alsook van
het door de Raad van Bestuur opgestelde budget 2020.
2. Code goed bestuur.
3. Statutaire benoemingen.
4. Statutaire mededelingen.

Bevoegdheid
Artikel 40 decreet lokaal bestuur
Juridische gronden
Artikel 432, alinea 3 van het decreet lokaal bestuur

Advies en motivering
De gemeenteraad moet de agenda van de algemene vergadering tevens jaarvergadering
van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging d.d. 10 december 2019 goedkeuren en moet de
vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering van
Fluvius Opdrachthoudende Vereniging cmandateren om zijn/haar stemgedrag af te stemmen
op de beslissingen genomen in de gemeenteraad

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
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Artikel 1 : Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Buitengewone Algemene
Vergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging d.d. 10 december 2019 met als
agendapunten:
1. Bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur van de te
ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2020 alsook van het door
de Raad van Bestuur opgestelde budget 2020.
2. Code goed bestuur.
3. Statutaire benoemingen.
4. Statutaire mededelingen.
Artikel 2 : De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Buitengewone
Algemene Vergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging op 10 december 2019 (of
iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen
zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van
heden inzake voormelde artikelen.
Artikel 3 : Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van
voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan Fluvius
Opdrachthoudende Vereniging, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op
het e-mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be.

7. Buitengewone Algemene vergadering Haviland van 18 december 2019 Goedkeuring agenda en bepaling mandaat afgevaardigde
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De gemeente Herne is aangesloten bij Haviland Intercommunale die werd opgericht op 24
maart 1965 bij oprichtingsakte verschenen in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16
april 1965 onder het nummer 8226;
Haviland Intercommunale is als intergemeentelijk samenwerkingsverband voor de ruimtelijke
ordening en de economisch sociale expansie van het arrondissement Halle-Vilvoorde, een
dienstverlenende vereniging die wordt beheerst door het Decreet Lokaal Bestuur;
Gelet op de oproepingsbrief van 1 oktober 2019 tot de buitengewone algemene vergadering
van Haviland Intercommunale van 18 december 2019 met volgende agendapunten:
1. notulen van de algemene vergadering van 12 juni 2019: goedkeuring;
(een exemplaar van deze notulen werd per brief op 21 juni 2019 aan de deelnemers
bezorgd.);
2. de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie + begroting 2020 (art. 34):
goedkeuring;
3. Varia.
Bevoegdheid
Artikel 40 en 41 van het Decreet Lokaal Bestuur
Juridische gronden
Artikel 432 van het Decreet Lokaal Bestuur

Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de agendapunten van de buitengewone Algemene
vergadering goed te keuren en de gemeentelijke afgevaardigde te mandateren om de
agendapunten op de buitengewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale dd.
18 december 2019 goed te keuren.
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Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 : De agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Haviland
Intercommunale dd. 18 december 2019 worden goedgekeurd;
Artikel 2 : De vertegenwoordiger van de gemeente is gemandateerd om de agendapunten op
de buitengewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale dd. 18 december
2019 goed te keuren;
Artikel 3 : Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gelast met de uitvoering van
dit besluit.
Artikel 4 : Dit besluit wordt meegedeeld overeenkomstig artikel 285 ev decreet lokaal
bestuur.

Omgeving
8. Vestiging erfdienstbaarheid - recht van doorgang - tussen percelen van de
1e afdeling, sectie H nrs. 60 en 126, gelegen in de Scherpstraat
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De heer Peter Cautaers en mevrouw Lydia Neckebroeck zijn vruchtgebruiker van kadastraal
perceel 1e afdeling, sectie H, nr. 60, waarvan hun dochter, Silke Cautaers, de naakte
eigendom heeft. De enige verbinding met de openbare weg, is via een smalle strook met
kadastrale gegevens 1e afdeling, sectie H nr. 126, waarvan de gemeente eigenaar is. (zie
bijlage)
De vruchtgebruikers wensen een zekerheid in het leven te roepen om deze doorgang te
garanderen.
Bevoegdheid
Artikel 40,11° Decreet Lokaal Bestuur
Juridische gronden
Artikel 686 e.v. van het Burgerlijk Wetboek

Advies en motivering
In februari 2019 vroegen de vruchtgebruikers of ze het smalle strookje van de gemeente
konden aankopen om de doorgang tot hun weide te garanderen. Na onderzoek bleek dat er
onder dit perceel leidingen liepen van zowel Riobra als van Aquafin. Hierop werden geen
erfdienstbaarheden gevestigd.
Een verkoop is niet interessant. Dit zou met zich meebrengen dat er eerst
erfdienstbaarheden gevestigd moeten worden, vervolgens een schattingsverslag dient
opgemaakt te worden om dan uiteindelijk over te gaan de verkoop ervan.
Daarom werd er vanuit de dienst grondgebiedzaken advies gegeven om hier een recht van
doorgang te vestigen. Dit is een conventionele verbintenis waarbij de gemeente eigenaar
blijft van het perceel en de vruchtgebruikers een zekerheid hebben omtrent de doorgang tot
hun weide. Om deze verbintenis tegenwerpelijk te maken aan derden moet deze vastgelegd
worden in een authentieke akte en overgeschreven worden op het hypotheekkantoor (nu
kantoor rechtzekerheid).
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Na overleg met de heer Cautaers, kon deze zich ook vinden in de voorgestelde oplossing.
Deze oplossing biedt daarnaast ook een garantie voor de openbare veiligheid, aangezien de
gemeente eigenaar blijft van het perceel met onderliggende nutsleidingen.
Niets verzet zich bijgevolg tegen de gevraagde vestiging van de erfdienstbaarheid.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: De gemeente verleent op het hierna vermelde goed een erfdienstbaarheid van
doorgang aan de heer Peter Cautaers en mevrouw Lydia Neckebroeck voor het perceel
gelegen te Herne kadastraal gekend als 1e afdeling, sectie H nr. 126 volgens het tracé
aangeduid op het bijgevoegde plan dat integrerend deel uitmaakt van dit besluit.

Artikel 2: De in artikel 1 vermelde erfdienstbaarheid wordt gratis verleend doch mits
behoorlijk onderhoud van het bewuste perceel.
Artikel 3: Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig art 285 decreet lokaal bestuur.

9. Onderhoudswerken aan de gemeentewegen dienstjaar 2019
Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
In 2019 dienen nog een aantal onderhoudswerken uitgevoerd te worden. In het kader van de
opdracht "onderhoudswerken aan gemeentewegen dienstjaar 2019" werd door Haviland Cel Infrastructuur - een bestek met nr. 10542/115100 opgesteld (zie bijlage).
Bevoegdheid
Artikels 326 tot en met 341 van het Decreet Lokall Bestuur betreffende het bestuurlijk
toezicht.
Juridische gronden
Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Bestuursdecreet van 7 december 2018;
Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en
concessies, en latere wijzigingen;
Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 41, §1, 2° (het
geraamde bedrag excl. btw overschrijdt de drempel van 750.000,00 € niet);
Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen;

Advies en motivering
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 109.162,30 € excl. btw of 132.086,38 €
incl. 21% btw. Er wordt voorgesteld om de opdracht te gunnen bij wijze van de
vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.
Overwegende dat het voorziene krediet zal verhoogd worden bij de volgende
budgetwijziging.
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Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de lastvoorwaarden en de gunningswijze goed te
keuren.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1:
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 10542/115100 van
11 oktober 2019 en de raming voor de opdracht “onderhoudswerken aan gemeentewegen
dienstjaar 2019”, opgesteld door Haviland - Cel Infrastructuur. De lastvoorwaarden worden
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 109.162,30 € excl. btw
of 132.086,38 € incl. 21% btw.
Artikel 2:
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.
Artikel 3:
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op
nationaal niveau.
Artikel 4:

Het krediet zal verhoogd worden bij de volgende budgetwijziging.

Besloten
Omgeving
10. Samenstelling GeCoRO. Aanduiding deskundigen en vertegenwoordigers
van de maatschappelijke geledingen - aanduiding voorzitter en vaste
secretaris
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De Vlaamse Codex bepaalt dat er een adviesraad voor ruimtelijke ordening moet opgericht
worden op het niveau van de gemeente, met name de gemeentelijke commissie voor
ruimtelijke ordening, kortweg GECORO.
Naast de opdrachten die de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening heeft
ingevolge deze codex, kan ze advies geven, opmerkingen maken of voorstellen doen over
alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening, op eigen
initiatief of op verzoek van het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad.
De gemeenteraad benoemt de voorzitter, de leden, de plaatsvervangers en de vaste
secretaris. De gemeenteraad kan onder de leden een ondervoorzitter aanwijzen.
De voorzitter en de vaste secretaris worden voorgedragen door het college van
burgemeester en schepenen. De vaste secretaris is niet stemgerechtigd.
Bevoegdheid
Artikel 56 van het decreet lokaal bestuur
Juridische gronden
Artikel 1.3.3. (01/01/2019- ...) van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Advies en motivering
Bij besluit van de gemeenteraad van 27 maart 2019 werd beslist om de Gecoro als volgt
samen te stellen: minimum 7 en maximum 9 leden, waarvan er minstens 1/4 deskundig moet
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zijn op gebied van ruimtelijke ordening en minstens 1/3 van de leden moeten behoren tot het
andere geslacht. Tevens besliste de gemeenteraad de volgende maatschappelijke
geledingen op te roepen een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor te dragen: de
geleding van de werknemers, de geleding van de werkgevers, de vrije beroepen, de
zelfstandigen en de handelaars en de geleding van de land- en tuinbouw, de lokale natuuren milieuverenigingen.
Op basis van de ontvangen kandidaturen en rekening houdende met het besluit van de
gemeenteraad van 27 maart 2019 wordt voorgesteld om de Gecoro als volgt samen te
stellen:
Voorzitter/deskundige: Arne Vandaele
Ondervoorzitter/deskundige: Nico Vanderlinden, plaatsvervanger: Filip Vansteenkiste
Deskundige: Catherine Verbeke, plaatsvervanger Franky Bossuyt
Deskundige: Philippe Lammens , plaatsvervanger Bert Geysels
Werknemers: Michel Pillet, plaatsvervanger Pascal Hutsebaut
Werkgevers: Kurt Marcelis, plaatsvervanger Hilde Vanhassel
Handelaars/Zelfstandigen: Jens Lanneer , plaatsvervanger Nestor Cochez
Natuur: Ines Van Bocxlaer, plaatsvervanger Dirk Neukermans
Landbouw: Valerie Vandenabeele, plaatsvervanger Jean-Luc Ost
De samenstelling wordt als volgt gemotiveerd:
alle deskundigen die zich kandidaat stelden hebben een plaats als effectief lid of als
plaatsvervanger
alle kandidaat deskundigen voldoen aan de eisen gesteld om als deskundige te kunnen
zetelen zoals bepaald in het besluit van de gemeenteraad van 27 maart 2019
voor elke deskundige met uitzondering van de voorzitter dient een plaatsvervanger te
worden aangeduid
binnen de deskundigen gaat het om quasi gelijkwaardige kandidaten wat resulteert in
het voorstel van verdeling van de kandidaturen
alle verenigingen en organisaties die een kandidatuur hebben ingediend kunnen met dit
voorstel een vaste vertegenwoordiger en een plaatsvervanger krijgen binnen de Gecoro.
Voor de maatschappelijke geleding lokale natuur- en milieuverenigingen waren meer
kandidaten dan vertegenwoordigers. In onderling overleg werd echter overeengekomen dat
heer Theo De Meyer en zijn plaatsvervanger Marie-Paule Vancauwelaert hun kandidatuur
intrekken.
het voorstel houdt rekening met de wettelijke bepaling dat minstens 1/3 van de leden
moeten behoren tot het andere geslacht en het wettelijk voorziene maximum aantal leden.
Motivering van de aanduiding van de deskundigen en hun plaatsvervangers
Philippe Lammens
Uittredend lid Gecoro
is rijksingenieur aan het Ministerie van Landbouw en heeft o.m. gedurende meerdere jaren
(inplantings)adviezen opgemaakt namens het Ministerie van Landbouw op vraag van het
Bestuur van Stedenbouw, naar aanleiding van bouwaanvragen in het agrarisch gebied.
Maakt deel uit van de GECORO van Herne sinds 2002.
Arne Vandaele:
Uittredend lid Gecoro
Advocaat met specialisatie administratief recht. Dossiers inzake stedenbouw en ruimtelijke
ordening maken deel uit van de dagdagelijkse praktijk. Heeft een uitgebreide publicatielijst,
ook in stedenbouw en ruimtelijke ordening. Docent ruimtelijke ordening en stedenbouw bij
Syntra,
Maakt deel uit van de GECORO van Herne sinds 2013.
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Nico Vanderlinden:
Uittredend lid Gecoro
Zelfstandig landmeter. Tussen 2004 en 2010 was hij afdelingshoofd grondgebiedszaken van
de gemeente Herne.
Maakt deel uit van de Gecoro sinds 2002.
Catherine Verbeke
Uittredend lid Gecoro.
Voormalig ambtenaar bij het kadaster. Maakte deel uit van de Gecoro sinds 2002.
Franky Bossuyt (plaatsvervanger van Catherine Verbeke)Professor aan de VUB Brussel waar hij leiding geeft aan het Amphibian Evolution Lab.
Medeoprichter van het klimaatproject NaturaConnect, een project dat beoogt om twee
Natura 2000 gebieden ten Zuidwesten van Brussel ecologisch te herverbinden door samen
met eigenaars en landbouwers de tussenliggende percelen ecologisch op te waarderen.
Bert Geysels (plaatsvervanger van Philippe Lammens)
Bio-ingenieur. Medewerker bij bosgroep Zenne, Zuun & Zoniën. heeft als projectcoördinator
de opdracht om de eigenaars van private bossen aan te spreken en er voor zorgen dat ze
hun bos beter gaan beheren.
Filip Vansteenkiste (plaatsvervanger van Nico Vanderlinden)
Gegradueerde in de Landschaps- en Tuinarchitectuur 80 tot ’83: studiebureau voor
landschaps- en tuinarchitectuur
Was van 1997 tot 2016: deskundige grondgebiedszaken/patrimonium bij de gemeente Herne

Motivering van de vertegenwoordigers van de maatschappelijke geledingen
We mogen ervan uitgaan dat de organisaties en verenigingen er alle belang bij hebben om
hun beste vertegenwoordigers af te vaardigen; dat er geen duidelijke grond is om een door
een vereniging of organisatie voorgedragen kandidaat of een voorgestelde kandidaat niet te
verkiezen.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om te stemmen over het globaal voorstel van
samenstelling van de Gecoro. Indien de gemeenteraad een stemming per kandidatuur wil, is
er een stemronde nodig voor de verkiezing van de deskundigen, gevolgd door een tweede
stemronde voor de verkiezing van een deskundige als voorzitter, gevolgd door een derde
stemronde voor de verkiezing van de plaatsvervangers per deskundige. Vervolgens zijn ook
nog 5 stemrondes noodzakelijk voor de verkiezingen van de vertegenwoordigers van de
respectievelijke maatschappelijke geleding en 5 stemrondes voor de verkiezingen van de
plaatsvervangende vertegenwoordigers van de maatschappelijke geleding.
Uit het advies van de diensten van de provincie Vlaams-Brabant n.a.v. de verkiezingen van
de leden van de Gecoro voor de legislatuur 2013-2018 blijkt dat het ten zeerste aangewezen
is om te stemmen op basis van een gemotiveerd voorstel van het college van burgemeester
en schepenen. Indien kandidaat per kandidaat wordt gestemd bestaat immers het risico dat
de verplichte quota ( minimum 1/3 vrouwen, minimum 1/3 mannen, minimum aantal
vertegenwoordigers van de maatschappelijke geledingen, minimum aantal deskundigen, het
feit dat de voorzitter een deskundige moet zijn, ed.) niet wordt bereikt.
Een gemotiveerd voorstel van het college van burgemeester en schepenen houdt in dat er
een afweging gebeurt van de kandidaturen op basis van de “cv’s of motivatiebrieven die
deze kandidaten schreven bij het indienen van hun kandidatuur. De deskundigheid inzake
ruimtelijke ordening kan blijken uit de opleidingen of werkervaringen van de kandidaat. Ook
andere ruimtelijke gerelateerde ervaringen (bijvoorbeeld bepaalde vrijetijdsbestedingen,.)
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kunnen een argument zijn om iemand als deskundige te beschouwen op het vlak van de
ruimtelijke ordening.

Besluit:
met 17 stemmen voor op de 17 uitgebrachte stemmen
Na te zijn overgegaan tot een geheime stemming
Artikel 1 : Het gemotiveerd voorstel van het college van burgemeester en schepenen over de
samenstelling van de Gecoro met de uitdrukkelijke vraag aan de gemeenteraad om dit
voorstel integraal te aanvaarden en als beslissing tot de hare te maken, zonder om een
stemming per kandidaat of vertegenwoordiging per geleding te vragen, wordt goedgekeurd.
Artikel 2: Volgende 4 personen, alfabetisch opgesomd, zijn aangesteld als deskundigen in de
Gecoro:
• Philippe Lammens
• Arne Vandaele
• Nico Vanderlinden
• Catherine Verbeke
Artikel 3: Volgende personen zijn aangesteld als plaatsvervangend deskundigen in de
Gecoro:
• Filip Vansteenkiste als plaatsvervanger van Nico Vanderlinden
• Franky Bossuyt als plaatsvervanger van Catherine Verbeke
• Bert Geysels als plaatsvervanger van Philippe Lammens
Artikel 4: Volgende persoon is aangesteld als voorzitter van de Gecoro: de heer Arne
Vandaele
Artikel 5: Volgende persoon is aangesteld als ondervoorzitter van de Gecoro: de heer Nico
Vanderlinden
Artikel 6: Volgende personen zijn aangesteld als vertegenwoordigers binnen de
maatschappelijke geleding ter vertegenwoordiging van de:
• Werknemers: Michel Pillet met als plaatsvervanger Pascal Hutsebaut
• Werkgevers: Kurt Marcelis met als plaatsvervanger Hilde Vanhassel
• Handelaars/Zelfstandige met als Jens Lanneer , plaatsvervanger Nestor Cochez
• Natuur: Ines Van Bocxlaer met als plaatsvervanger Dirk Neukermans
• Landbouw: Valerie Vandenabeele met als plaatsvervanger Jean-Luc Ost
Artikel 7: De heer Josse Duran, omgevingsambtenaar wordt aangesteld als vaste secretaris
van de Gecoro.
Artikel 8: De leden van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening worden
benoemd voor 6 jaar. De nieuwe commissie treedt aan zodra de toezichtstermijn van 30
dagen waarover de gouverneur beschikt is verstreken.
Artikel 9: Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de Bestendige Deputatie.
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Schriftelijke en mondelinge vragen
11. Schriftelijke en mondelinge vragen
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Er zijn geen schriftelijke en mondelinge vragen.

Besluit:

Namens de gemeenteraad

Ann Naert
gemeentesecretaris

Kris Degroote
voorzitter van de gemeenteraad
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