Herne, 2 september 2008

De voorzitter van de gemeenteraad van Herne verzoekt de Gemeenteraad voor de
eerste maal te vergaderen op woensdag 10 september 2008 - 20u - in de raadzaal
van het gemeentehuis, teneinde er te beraadslagen over de hiernavolgende
dagorde.

DIENST GRONDGEBIEDSZAKEN
1. Overname door de Vlaamse overheid van de provincieweg N285 AsseEdingen
Advies
Aan de gemeenteraad van Herne wordt gevraagd om advies uit te brengen
over de overname door de Vlaamse overheid van de provincieweg N285 Asse
– Edingen.
De situatieplannen liggen ter inzage.

MILIEU
2. Princiepsbeslissing tot het onderzoeken van een samenwerkingsvorm
inzake afvalbeleid in het arrondissement Halle-Vilvoorde
Goedkeuring
Er zal een werkgroep opgericht worden bestaande uit vertegenwoordigers
en/of deskundigen van gemeenten, intercommunales en de provincie. De
bedoeling is de meest efficiënte samenwerkingsvorm (streefdatum 1/1/213)
tussen de gemeenten in het arrondissement Halle-Vilvoorde en Tervuren
inzake het gemeentelijk afvalbeleid voor te bereiden.

3. Vlaamse Landmaatschappij
Overeenkomst tussen de Vlaamse Landmaatschappij – Afdeling Vlaamse
Grondenbank en de gemeente Herne betreffende het ontvangen,
controleren en doorsturen van aanbiedingen van het recht van voorkoop
in het kader van de wooncode en het recht van voorkoop in kader van de
ruimtelijke ordening.
Een ontwerp van deze overeenkomst vindt u als bijlage.

OCMW
4. Budgetwijziging nr. 1 van het investeringsproject 2008/2
Goedkeuring
Op 7 juli 2008 werd een gunstig advies gegeven aan de budgetwijziging nr.1
van het investeringsproject 2008/2 door de OCMW-raad.
Deze wijziging dient te worden goedgekeurd door de gemeenteraad.
5. Budgetwijziging nr. 1 van het investeringsproject 2008/4
Goedkeuring
Op 7 juli 2008 werd een gunstig advies gegeven aan de budgetwijziging nr.1
van het investeringsproject 2008/4 door de OCMW-raad.
Deze wijziging dient te worden goedgekeurd door de gemeenteraad.

SPORT - CULTUUR
6. Oprichting autonoom gemeentebedrijf
Goedkeuring statuten
De ontwerpstatuten vindt u als bijlage.

VARIA
7. Gemeentelijke Administratieve Sancties
Samenwerkingsovereenkomst met de stad Vilvoorde
Een ontwerp van deze samenwerkingsovereenkomst vindt u als bijlage.

8. PBE
Buitengewone Algemene Vergadering dd. 30 september 2008.
i. Goedkeuren agenda
ii. Goedkeuren definitieve overeenkomsten in uitvoering van
het Principeakkoord met Telenet
Het volledige dossier ligt ter inzage.

Geheime zitting

9. Gemeentelijke Basisschool Herfelingen
Personeelsdossiers – Ondersteuningsbeleid
-

Declerck Cindy : 17/24
Goossens Sylvia : 1/24

10. Gemeentelijke Basisschool Herfelingen
Personeelsdossier 2008-2009
Goedkeuring

I.O. De gemeentesecretaris

De burgemeester-voorzitter

L. DENEYER

K. POELAERT

