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PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE 1540 HERNE

Vergadering van 29 januari 2020

Aanwezig: Kris Degroote, Voorzitter van de gemeenteraad
Kris Poelaert, Burgemeester
Carina Ricour, Lieven Vandenneucker, Lieven Snoeks, Sandra Dero, Schepenen
Patrick De Vos, Lieven Vandenbroeck, Vanessa Van Hende, Paulette Debock, Eric
Eeckhoudt, Nicky D'Hantschotter, Brent Roobaert, Frank Nevens, An Deleye, Paul Beyl,
Gemeenteraadsleden
Ann Naert, Algemeen Directeur
Verontschuldigd: Ivan Van Hassel, Gemeenteraadslid
Openbaar
Algemeen bestuur en interne organisatie
1. Goedkeuring notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 18
december 2019.
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De algemeen directeur legt de notulen voor van de vergadering van de gemeenteraad van
18 december 2019.
Bevoegdheid
Artikel 32 van het decreet lokaal bestuur
Juridische gronden
Ontwerpnotulen van 18 december 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 18 december 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,
Aanleiding en doel
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De algemeen directeur legt het zittingsverslag voor van de vergadering van de
gemeenteraad van 18 december 2019.
Bevoegdheid
Artikel 32 decreet lokaal bestuur
Juridische gronden
Zittingsverslag van 18 december 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 18 december 2019.
Artikel 2 : Deze beslissing zal voor passend gevolg overgemaakt worden aan de dienst
secretariaat.

3. Algemeen directeur en financieel directeur - Vervanging - Goedkeuring
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat er in elke gemeente een algemeen en een financieel
directeur zijn, die zowel de gemeente als het OCMW bedienen. Dit maakt dat een regeling
voor de vervanging van de algemeen en financieel directeur wanneer deze afwezig zijn,
moet voorzien worden.
In het Decreet Lokaal Bestuur worden de vervanging van de algemeen en de financieel
directeur geregeld in artikel 166. Dit bepaalt dat er in elk geval in een waarneming van het
ambt van algemeen directeur of financieel directeur moet worden voorzien als de
afwezigheid of verhindering van de algemeen directeur of financieel directeur langer dan
honderdtwintig dagen duurt of als het ambt vacant werd verklaard.
De waarnemend algemeen directeur en de waarnemend financieel directeur oefenen alle
bevoegdheden uit die aan het ambt verbonden zijn.
De gemeenteraad kan de aanstelling van een waarnemend algemeen directeur of financieel
directeur toevertrouwen aan het college van burgemeester en schepenen en aan de
functiehouder van het ambt.
Artikel 162, §2 decreet lokaal bestuur bepaalt dat de ambten van algemeen directeur en van
financieel directeur personeelsleden van de gemeente moeten zijn.
Bevoegdheid
artikel 56 decreet lokaal bestuur
Juridische gronden
artikel 166 decreet lokaal bestuur
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Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om in te stemmen met de voorgestelde
vervangingsregeling.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: De algemeen directeur en de financieel directeur, worden gemachtigd in hun
vervanging te voorzien voor gewettigde afwezigheden van maximaal 60 kalenderdagen, één
maal verlengbaar met 60 kalenderdagen. Zij geven de omvang van de vervangingsopdracht
aan. Het kan onder meer gaan om de verslaggeving van het college/vast bureau of de
gemeenteraad/de raad voor maatschappelijk welzijn, het ondertekenen van briefwisseling of
het uitvoeren van betalingen, maar het kan ook een volledige overdracht van alle
bevoegdheden zijn.

Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om een waarnemer
aan te stellen bij afwezigheid van de algemeen directeur of de financieel directeur indien de
functiehouder geen vervanger heeft aangeduid of in de onmogelijkheid verkeerde om een
vervanger aan te duiden en toch zijn functie niet kan waarnemen.

Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om een waarnemer
aan te stellen voor de algemeen directeur en voor de financieel directeur wanneer de functie
definitief vacant is, mits de procedure tot aanstelling van een nieuwe titularis binnen de 3
maanden wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.
Artikel 4: Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 285 ev decreet lokaal
bestuur.

4. Statuten platformen - Goedkeuring
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Artikel 304 van het decreet lokaal bestuur geeft de mogelijkheid tot oprichting van
adviesorganen. Gemeente Herne richtte hierom bij gemeenteraadsbeslissing van 25/09/2019
drie adviesraden op. Gemeente Herne wenst daarmee een beleid te voeren dat inzet op de
betrokkenheid van de burgers, om verbondenheid, betrokkenheid en toegankelijkheid te
bevorderen.
Bevoegdheid
Artikel 41 decreet lokaal bestuur
Juridische gronden
Decreet lokaal bestuur
Decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 20 november 2009 houdende wijziging van het
decreet van 29 januari 1974 betreffende het cultuurpact
Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad vastgesteld in vergadering van 26 juni 2019.
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Advies en motivering
Op 25/09/2019 werden drie adviesraden opgericht. Er werd een vrije tijdsraad, een
welzijnsraad en een raad voor open en publieke ruimte opgericht.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld deze 3 raden te hernoemen naar respectievelijk het
platform vrije tijd, het platform welzijn en het platform omgeving.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de statuten van de verschillende platformen goed te
keuren volgens de tekst gevoegd bij dit besluit.
De Kwadrantplus fractie diende een aantal amendementen in, nl
1. in art.2 &2 bij platform Omgeving: toevoegen ‘ klimaat’
2. in art.6 §1-2°/art.6§1-2§3 : een niet inwoner kan niet stemgerechtigd zijn, wel
waarnemer met aantoonbare link (de algemene vergadering beslist over de
aantoonbaarheid van de link)
3. art.12 …ten minste éénmaal per jaar. Voorstel om het dagelijks bestuur toegankelijk
te houden voor stemgerechtigde leden v.d. algemene vergadering/waarnemers zodat
de beperking tot 9 leden voor het efficiënt bestuur kan behouden worden.
4. art.10 is de flexibiliteit van de thematische aanwezigheid voldoende omschreven dit in
tegenstelling tot continue aanwezigheid gedurende 6 jaar, het principe maakte toch
deel uit van de opzet van de platformen.
5. art.14…. op regelmatige en systematische wijze, dit tegenover minimaal 1x per jaar
samenkomen
6. art.19 zie reeds art.12
7. art.22§3 kiezen voor de jongste kandidaat, eerder beslissing bij loting
8. art.20 toevoegen 7° stemgerechtigde leden van de algemene vergadering zie art.12
en 19
9. art.23 zie ook art.10 het engagement van een lid voor het dagelijks bestuur is wel
verschillend als dat van een lid van de algemene vergadering, het zou dan ook tot
uiting kunnen komen in de desbetreffende artikelen.
De voorzitter van de gemeenteraad stelt voor om in art.2 &2 bij platform Omgeving naast
klimaat ook energie toe te voegen.
Artikel 18 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad vastgesteld in vergadering
van 26 juni 2019 schrijft de volgende procedure voor, voor de behandeling van
amendementen:
"De amendementen worden vóór de hoofdvraag en de subamendementen vóór de
amendementen ter stemming gelegd."
Aan de gemeenteraad wordt bijgevolg voorgesteld om te stemmen over de amendementen
om naderhand te stemmen over het geheel van de statuten.
Gaat over tot de stemming
stelt vast dat de stemming volgend resultaat oplevert:
amendement 1. bij Platform Omgeving art.2 &2 : toevoegen klimaat en energie
stemming amendement 1
Stemden voor: Kris Degroote, Kris Poelaert, Carina Ricour, Lieven Vandenneucker, Lieven
Snoeks, Sandra Dero, Patrick De Vos, Lieven Vandenbroeck, Vanessa Van Hende, Paulette
Debock, Eric Eeckhoudt, Nicky D'Hantschotter, Brent Roobaert, Frank Nevens, An Deleye,
Paul Beyl
Stemden tegen: 0
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Het amendement wordt met eenparigheid van stemmen aangenomen.

amendement 2; art.6 §1-2°/art.6§1-2§3 : een niet inwoner kan niet stemgerechtigd zijn, wel
waarnemer met aantoonbare link (de algemene vergadering beslist over de aantoonbaarheid
van de link)
stemming amendement 2
Stemden voor: Paul Beyl
Stemden tegen: Kris Degroote, Kris Poelaert, Carina Ricour, Lieven Vandenneucker, Lieven
Snoeks, Sandra Dero, Patrick De Vos, Lieven Vandenbroeck, Vanessa Van Hende, Paulette
Debock, Eric Eeckhoudt, Nicky D'Hantschotter, Brent Roobaert, Frank Nevens, An Deleye
Het amendement wordt verworpen.
amendement 3 art.12 …ten minste éénmaal per jaar, pleit om dagelijks bestuur toegankelijk
te houden voor stemgerechtigde leden v.d. alg.verg./waarnemers zodat de beperking tot 9
leden voor het efficiënt bestuur kan behouden worden.
stemming amendement 3
Stemden voor: Paul Beyl
Stemden tegen: Kris Degroote, Kris Poelaert, Carina Ricour, Lieven Vandenneucker, Lieven
Snoeks, Sandra Dero, Patrick De Vos, Lieven Vandenbroeck, Vanessa Van Hende, Paulette
Debock, Eric Eeckhoudt, Nicky D'Hantschotter, Brent Roobaert, Frank Nevens, An Deleye
Het amendement wordt verworpen.

Amendement 4: art.10 is de flexibiliteit van de thematische aanwezigheid voldoende
omschreven dit in tegenstelling tot continue aanwezigheid gedurende 6 jaar, het principe
maakte toch deel uit van de opzet van de platformen.
Tijdens de bespreking wordt dit amendement ingetrokken.
Amendement 5 art.14…. op regelmatige en systematische wijze, dit tegenover mimimaal 1x
per jaar samenkomen
Tijdens de bespreking wordt dit amendement ingetrokken.

Amendement 6: art.19 zie reeds art.12
Tijdens de bespreking wordt dit amendement ingetrokken.

Amendement 7: art.20 toevoegen 7° stemgerechtigde leden van de algemene vergadering
zie art.12 en 19
Tijdens de bespreking wordt dit amendement ingetrokken.

Amendement 8: art.22§3 kiezen voor de jongste kandidaat, eerder beslissing bij loting
Raadslid Carina Ricour neemt niet deel aan de stemming over dit amendement
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stemming amendement 8
Stemden voor: Paul Beyl
Stemden tegen: Kris Degroote, Kris Poelaert, Lieven Vandenneucker, Lieven Snoeks,
Sandra Dero, Patrick De Vos, Lieven Vandenbroeck, Vanessa Van Hende, Paulette Debock,
Eric Eeckhoudt, Nicky D'Hantschotter, Brent Roobaert, Frank Nevens, An Deleye
Het amendement wordt verworpen.
Raadslid Carina Ricour vervoegt opnieuw de vergadering.

amendement 9: art.23 zie ook art.10 het engagement van een lid voor het dagelijks bestuur
is wel verschillend als dat van een lid van de algemene vergadering, het zou dan ook tot
uiting kunnen komen in de desbetreffende artikelen.
Tijdens de bespreking wordt dit amendement ingetrokken.

Gaat over tot de stemming over het geheel van de statuten.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: De gemeenteraad keurt de hernoeming van de 3 raden goed als volgt: het platform
vrije tijd, het platform welzijn en het platform omgeving.
Artikel 2: De gemeenteraad keurt de statuten voor platform omgeving goed met de
aanpassing van art.2 &2 van het platform, namelijk toevoegen van klimaat en energie.

Artikel 3: De gemeenteraad keurt de statuten voor platform vrije tijd goed.

Artikel 4: De gemeenteraad keurt de statuten voor platform welzijn goed.
Artikel 5: Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 285 decreet lokaal
bestuur.
Politie en veiligheid
5. Algemeen politiereglement Politiezone Pajottenland - aanpassing
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De gemeenten moeten, ten behoeve van de inwoners, waken over de openbare orde met
name de openbare rust, de openbare veiligheid, de openbare gezondheid, de openbare
overlast en de zindelijkheid op de openbare wegen, plaatsen en in openbare gebouwen.
Voor de politiezone Pajottenland werd hiertoe een algemeen politiereglement opgesteld.
In vergadering van 21 maart 2019 besliste het politiecollege om het algemeen
politiereglement voor de politiezone aan te passen. Er dient een aanpassing te gebeuren
van het reglement om de leeftijd van 16 jaar te brengen naar 14 jaar, teneinde een GASboete te kunnen opstellen aan minderjarigen die overlast plegen in de dorpskernen.
Daarnaast werden ook op vraag van de gemeente Galmaarden enkele aanpassingen
doorgevoerd die vooral gericht zijn op de vorm en minder op de inhoud.
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De voorzitter van de gemeenteraad stelt voor om voorafgaandelijk aan de bespreking en de
stemming over dit agendapunt eerst het woord te geven aan de zonechef van de politiezone
Pajottenland om de bevolkingsbevraging 2018 toe te lichten en om ook te antwoorden op
vragen i.v.m. de aanpassing van het algemeen politiereglement.
De gemeenteraad stemt in met dit voorstel.
Bevoegdheid
artikel 40 en 41 decreet lokaal bestuur
Juridische gronden
Artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet;
Artikel 119 en 119bis van de Nieuwe Gemeentewet
Artikelen 285 e.v van het decreet lokaal bestuur;
Artikel 133 en 134 sexies van de Nieuwe Gemeentewet;
Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;
Wet van 19 juli 2013 tot wijziging van de Wet van 8 april 1965 betreffende de
jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven
feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade;
Decreet van 21 december 2007 tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende
algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XVI “Toezicht, handhaving en
veiligheidsmaatregelen”;
Besluit van de Vlaamse regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams
reglement betreffende de milieuvergunning (VLAREM I);
Besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale
bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II);
Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende bijkomende algemene en
sectorale milieuvoorwaarden voor GPBV-installaties (VLAREM III);
Vlaamse codex ruimtelijke ordening van 15 MEI 2009 (VCRO);
Wet van 15 mei 2007 tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van
de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de Nieuwe
Gemeentewet;
Koninklijk Besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de nadere voorwaarden en het
model van het protocolakkoord in uitvoering van artikel 23 van de wet betreffende de
gemeentelijke administratieve sancties
Koninklijk Besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden
betreffende het register van de gemeentelijke administratieve sancties ingevoerd bij artikel
44 van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties
Koninklijk Besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de kwalificatieen onafhankelijkheidsvoorwaarden van de ambtenaar belast met de oplegging van de
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administratieve geldboete en tot inning van de boetes in uitvoering van de wet betreffende de
gemeentelijke administratieve sancties.
Koninklijk Besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de minimumvoorwaarden inzake
selectie, aanwerving, opleiding en bevoegdheid van de ambtenaren en personeelsleden die
bevoegd zijn tot vaststelling van inbreuken die aanleiding kunnen geven tot de oplegging van
een gemeentelijke administratieve sanctie.
Koninklijk Besluit van 28 januari 2014 houdende de minimumvoorwaarde en modaliteiten
voor de bemiddeling in het kader van de Wet betreffende de Gemeentelijke Administratieve
Sancties (GAS)
Koninklijk Besluit betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de
overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende
de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met een automatisch werkende toestellen
Ministeriële Omzendbrief van 22 juli 2014 waarbij uitleg verschaft wordt bij de nieuwe
regelgeving aangaande de gemeentelijke administratieve sancties;
Omzendbrief nr. 1/2006 van het College van Procureurs-Generaal bij de Hoven van Beroep
van 2 juli 2014 (erratum op de herziene versie van 30.01.2014)
besluit van de gemeenteraad van 26 februari 2014 tot aanstelling van de ambtenaar, belast
met het opleggen van de administratieve sancties, zoals voorzien in artikel 119bis, §2, lid 4
van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 maart 2014 met betrekking tot het afsluiten
van een overeenkomst inzake de bemiddeling en het bepalen van de modaliteiten daarvan;
Besluit van de gemeenteraad van 22 november 2017 houdende de goedkeuring van het
algemeen politiereglement PZ Pajottenland

Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het Algemeen Politiereglement PZ Pajottenland,
zoals opgenomen als bijlage, goed te keuren.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: De gemeenteraad keurt het Algemeen Politiereglement PZ Pajottenland goed
volgens de bij dit besluit gevoegde bijlage die integraal deel uit maakt van dit besluit.
Artikel 2 : Deze beslissing zal worden opgenomen op de overzichtslijst, conform artikel 285
ev van het decreet lokaal bestuur.

Schriftelijke en mondelinge vragen
6. Schriftelijke en mondelinge vragen
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Vragen van Raadslid Paul Beyl ivm de overgang van de adviesraden naar platformen.
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1. Krijgen we nu eens een duidelijk overzicht van alle bestaande raden met het onderscheid
ts degene die opgaan in de platformen en degene die decretaal blijven bestaan.
Antwoord:
Alle bestaande raden gaan op in de platforms. Enkel de wettelijk verplichte adviesraden
blijven apart bestaan, nl: de gecoro, de jeugdraad en het LOK.
2. Krijgen we nu eens een duidelijk overzicht van ‘ wat goed is moet duidelijk blijven
bestaan’, zoals al vaker gezegd werd?
Antwoord:
In het eindverslag van de participatieavond van 27 mei 2019 (verslag dat aan alle
deelnemers werd bezorgd), staat (op pag 9) duidelijk opgesomd wat goed is en zal blijven
bestaan.
Iedereen was erbij bij dat proces, iedereen is uitgenodigd geweest. Ik kan alleen zeggen, wat
werkt er al. Dat is het resultaat van die vergadering die we gehad hebben met alle leden van
de bestaande adviesraden. Wat werkt er al, er zijn veel verenigingen in Herne en er is een
positieve samenwerking tussen verenigingen en gemeentebestuur. Er is een kruisbestuiving
tussen verschillende raden, er zijn actieve adviesraden in de gemeente. Het
gemeentebestuur is makkelijk toegankelijk, staat open voor feedback, er is ondersteuning
vanuit de gemeente bij de organisatie van evenementen door adviesraden sommige
adviesraden lopen goed. Gij weet even goed als ik welke adviesraden er goed gewerkt
hebben en welke niet goed gewerkt hebben.

3. Werden adviesraden die opgaan in de platformen opgeheven zoals hun statuten het
voorschrijven. Actie die bij voorkeur gelijktijdig maar voorafgaand is op de goedkeuring van
de statuten van de platformen?
Antwoord:
Zoals reeds herhaaldelijk gesteld is het de gemeenteraad die beslist over de oprichting
adviesraden. Maar ook de wijzigingen aan de organisatie van de adviesraden gebeurt dus
door de gemeenteraad, die hieromtrent uitsluitend bevoegd is. Dit betekent ook dat het de
gemeenteraad is die beslist over de opheffing van de adviesraden en niet de raden zelf.
Deze beslissing werd unaniem genomen door de gemeenteraad van 22 mei 2019 waarin
gesteld werd dat de raden zouden ophouden te bestaan zodra de nieuwe raden werden
opgericht, wat bij de goedkeuring van de statuten deze avond is gebeurd.
De leden van de oude adviesraden werden wel degelijk betrokken bij het traject tot de
vorming van de nieuwe adviesraden/platformen. Alle leden werden uitgenodigd op de
"participatiedag" van 27 mei 2019 en op latere infomomenten.
De cultuurraad is inderdaad correct opgeheven. Dit werd ook bevestigd door de VVSG.
4. De gevraagde info over de samenstelling van de landbouwraad en nog een eventuele
commissie werd nog niet ontvangen.
Antwoord:
De landbouwraad is geen officiële raad en werd/wordt ook niet aangestuurd vanuit de
gemeentediensten. Zij ontvangen evenmin werkingstoelagen vanuit de gemeente. De
landbouwers weigerden om een officiële landbouwraad op te richten. Bij de algemene
oproep in 2013 kwamen er ook geen kandidaturen binnen.
De samenstelling van de landbouwraad is dus ook niet gekend. Dhr. Luc Van Ongeval
treedt op als contactpersoon van de landbouwers. Verder benadrukken we dat dhr. Van
Ongeval wel lid was van de milieuraad en daar punten die de landbouw aangingen kon
aanhalen/bespreken.
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De landbouwcommissie is een orgaan dat moet samengeroepen worden indien er
schadevaststellingen aan teelten moeten gebeuren.
Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de landbouwers maar ook uit een
vertegenwoordiger van de Directe Belastingen, een vertegenwoordiger van het Departement
Landbouw en Visserij Afd. inkomstensteun en iemand van de bestuur (burgemeester of
bevoegde schepen).
De vertegenwoordigers van de landbouw in de landbouwcommissie zijn momenteel dhr. Luc
Van Ongeval en Hugo D’Hooghe. Vroeger was dit dhr. Marcel Annendijck.

Besluit:
De gemeenteraad neemt akte van de geformuleerde antwoorden.

Namens de gemeenteraad

Ann Naert
Algemeen directeur

Kris Degroote
voorzitter van de gemeenteraad

10

