Herne, 14 oktober 2008.

De voorzitter van de gemeenteraad van Herne verzoekt de gemeenteraad voor de
eerste maal te vergaderen op woensdag 29 oktober 2008 – 20u – in de raadzaal van
het gemeentehuis, teneinde er te beraadslagen over de hiernavolgende dagorde.

DIENST FINANCIËN
1. Rekendienst
Budgetwijziging nr.3 – Gewone dienst – Dienstjaar 2008.
Alle documenten vindt u als bijlage.

2. Rekendienst
Budgetwijziging nr.4 – Buitengewone dienst – Dienstjaar 2008.
Alle documenten vindt u als bijlage

DIENST GRONDGEBIEDSZAKEN
3. Opmaak mobiliteitsplan Herne
Verbreden en verdiepen van het mobiliteitsplan (spoor 2)
Bestek
Wijze van gunnen : Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking
Als bijlage vindt u het ontwerpbestek.
4. Gelukte onderhandelingen voor de onteigeningen voor de uitbreiding
van het kerkhof in de deelgemeente Herfelingen – Domein OCMW
Goedkeuring
Het plan en de tabel der innemingen en de akten van aankoop liggen ter
inzage op het gemeentehuis.

OCMW
5. Jaarrekening 2007
Jaarverslag 2007
Advies

De rekening over het dienstjaar 2007 wordt vastgesteld met globaal negatief
resultaat van -628.013,49 EUR.

Dit resultaat komt als volgt tot stand:
Werkingsopbrengsten: 703.967,90 EUR
Werkingskosten:
1.341.688,18 EUR
Werkingsresultaat:
- 637.720,28 EUR
Financiële opbrengsten:
Financiële kosten:

10.510,56 EUR
2.041,36 EUR

Resultaat uit de gewone werking: - 629.251,08 EUR
Uitzonderlijke opbrengsten: 2.678,29 EUR
Uitzonderlijke kosten:
1.440,70 EUR
Resultaat van het boekjaar:

- 628.013,49 EUR.

Gebudgetteerde gemeentelijke bijdrage: 625.948,99 EUR.
Reële gemeentelijke bijdrage: 617.040,80.
Overschot op de gemeentelijke bijdrage: 8.908,19 EUR.

KERKFABRIEKEN
6. Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Kokejane te Kokejane
a. Meerjarenplanwijziging 2008
b. Budgetwijziging 2008
c. Budget 2009
Advies
Alle gegevens werden opgenomen in de tabellen van de coördinatie
budgetwijzigingen 2008 (zie agendapunt 9). Dit bundel vindt u als bijlage.

7. Kerkfabriek Sint-Niklaas te Herfelingen
a. Meerjarenplanwijziging 2008
b. Budgetwijziging 2008
c. Budget 2009
Advies
Alle gegevens werden opgenomen in de tabellen van de coördinatie
budgetwijzigingen 2008 (zie agendapunt 9). Dit bundel vindt u als bijlage.
8. Kerkfabriek Sint-Petrus en Paulus te Herne
a. Meerjarenplanwijziging 2008
b. Budgetwijziging 2008
c. Budget 2009
Advies
Alle gegevens werden opgenomen in de tabellen van de coördinatie
budgetwijzigingen 2008 (zie agendapunt 9). Dit bundel vindt u als bijlage.

9. Kerkfabriek Sint-Pieter te Sint-Pieters-Kapelle
a. Meerjarenplanning 2008
b. Budgetwijziging 2008
c. Budget 2009
Advies
Alle gegevens werden opgenomen in de tabellen van de coördinatie
budgetwijzigingen 2008 (zie agendapunt 9). Dit bundel vindt u als bijlage.
10. Centraal bestuur
a. Coördinatie budgetwijzigingen 2008.
b. Coördinatie meerjarenplanwijzigingen 2008-2013
Advies
Dit bundel vindt u als bijlage.

CULTUUR
11. Cultuurbeleidsplan
Goedkeuring
Het cultuurbeleidsplan ligt ter inzage op het gemeentehuis, omwille van de
omvang van het document.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING
12. Riobra
Buitengewone Algemene vergadering dd. 21 november 2008.
Goedkeuring agenda
Aanduiding van een volmachtdrager en een plaatsvervanger.
Goedkeuring
* Effectief : Moonens Hugo
* Plaatsvervanger : Devos Patrick

LOKALE POLITIEZONE PAJOTTENLAND
13. Intergemeentelijke preventiedienst Drugs en Alcohol
Verlenging contract preventiemedewerker
Vaststellen van de bijdrage van de gemeente
Goedkeuring

De bijdrage die de gemeente dient te betalen wordt vastgesteld op €2977,31.

VARIA
14. Actie “Met Belgerinkel naar de Winkel”
Toekenning van waardebons aan de winnaars.
Goedkeuring.
Aan de winnaars van de actie “Met Belgerinkel naar de Winkel” werden als
tweede en derde prijs waardebons uitgedeeld. De tweede prijs was een
waardebon van €150,00 en de derde prijs was een waardebon van €75,00
(telkens uitgekeerd in cheques van €25,00).

15. Viering huwelijksjubilarissen
Toekenning van waardebons als geschenk.
Goedkeuring.
Aan de huwelijksjubilarissen werd een geschenk van €100,00 gegeven in de
vorm van waardebons. Deze waardebons kunnen ingeruild worden bij de
deelnemende handelaars.
16. Sportstage Ghana
Toekenning van een subsidie.
Goedkeuring
In april ll. stelde het bestuur voor om aan de organisatoren van de sportstage
in Ghana een subsidie toe te kennen van €250,00. Daaromtrent werd echter
geen beslissing genomen.

Namens het College,
I.O. De gemeentesecretaris

De burgemeester-voorzitter
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