Vergadering van de gemeenteraad
van 19 december 2012 - aanvang: 20 u

Agenda
GOEDKEURING NOTULEN VORIGE VERGADERING

FINANCIËN
1. Contante belasting bij de verkoop van huisvuilzakken (restafval), PMD-zakken
2013
2. Belasting per gebruikte container bij de ophaling van huishoudelijke
afvalstoffen 2013
3. Milieubelasting 2013
4. Belasting op de tweede verblijven 2013
5. Belasting op het ophalen van sluikstorting 2013
6. Belasting op kampeerterreinen 2013
7. Belasting op niet-bebouwde percelen in niet-vervallen verkavelingen 2013
8. Belasting op kermiskramen 2013
9. Retributie op de afgifte van administratieve stukken en informatie van
stedenbouwkundige aard 2013
10. Retributie voor het innemen van het openbaar terrein (permanent terras) 2013
11. Retributie voor het gebruik van een container door verenigingen 2013
12. Retributiereglement op de graf-, columbarium en asurnenveldconcessies op
de gemeentelijke begraafplaatsen 2013
13. Maandelijkse retributie voor het innemen van een wekelijkse standplaats in de
gemeente Herne 2013
14. Verkoop strooizout - Vastlegging verkoopprijs 2013
15. Retributie voor de uitvoering van werken voor derden 2013
16. Retributie voor prestaties geleverd door de dienst Vrije Tijd 2013
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17. Retributie voor prestaties geleverd door de dienst Milieu en het Containerpark
2013
18. Belasting op de afgifte van rijbewijzen 2013
19. Retributie op het afleveren van administratieve inlichtingen en opzoekingen
2013
20. Belasting op de afgifte van sommige administratieve documenten en
getuigschriften 2013
21. Belasting op masten, pylonen en andere verticale draagconstructies 2013
22. Voorlopige twaalfden - Vaststelling
23. Gemeentelijke dotatie dienstjaar 2013 aan de politiezone Pajottenland:
goedkeuring

OCMW
24. Meerjarenplanning 2013-2015 - Goedkeuring
25. Budget 2013- Kennisname

GRONDGEBIEDSZAKEN
26. Lindestraat – Van Cauwenberghelaan
Voorstel tot opmaak van een addendum op de samenwerkingsovereenkomst
dd. 27/06/2012 tussen NV Aquafin, Infrax en het gemeentebestuur van Herne
27. Aanleg riolering Van Cauwenberghelaan in gecombineerd dossier met aanleg
fietspad op de verbinding Herne Kokejane
- Voorlopige vaststelling van “Wijziging rooiplan Van Cauwenberghelaan –
Plan 2 Van Cauwenberghelaan – deel : deel tussen Broekstraat en Steenweg
Asse” versie dd. 13/06/2012.
-Voorlopige vaststelling van “Onteigeningsplannen en –tabel deel B (inneming
45-inneming 59)’ – versie dd. 13/06/2012
28. N285 Overeenkomst in verband met de aanhorigheden langs de voormalige
provinciewegen van gewestelijk belang tussen het Vlaams Gewest en het
gemeentebestuur van Herne
29. N272 Gooik-Galmaarden-Herne
Langestraat: aanleg van fietspaden (incl. lokale riolering) tussen N285 en
Tollembeek.
Algemene offertevraag voor de aanneming van diensten
- vaststelling van de wijze van gunnen en de voorwaarden;
- goedkeuring van het bijzonder bestek en de raming.

2

