Vergadering van de gemeenteraad
van 25 februari 2015 - aanvang: 20 u

Agenda
GOEDKEURING NOTULEN VORIGE VERGADERING

PERSONEEL
1. Eedaflegging financieel beheerder
POLITIE EN VEILIGHEID
2. Gemeentelijk aanvullend reglement betreffende de inplanting van rijbaankussen
in de Groenstraat – Goedkeuring
3. Gemeentelijk aanvullend reglement Markstraat – wegversmalling - Goedkeuring
4. Gemeentelijk aanvullend reglement betreffende het verbod tot toegang van
bromfietsen op de voetweg gelegen langs de Frans Minnaertstraat, Hernekouter
en Groene Boom - goedkeuring
5. Gemeentelijk aanvullend reglement Frans Minnaertstraat - voorrangsregeling –
Goedkeuring
6. Huishoudelijk- en politiereglement op de begraafplaatsen en de lijkbezorging –
Goedkeuring
7. Bijzonder nood- en interventieplan – Elektriciteitspanne - Kennisname

SCHRIFTELIJKE EN MONDELINGE VRAGEN

Vraag 1 : FINANCIËN : Vlaamse audit
Vanaf 2014 worden er Vlaamse audits doorgevoerd op de lokale besturen.
De eerste gemeenten die de audit ondergingen dienden hiervoor naar verluidt 30.000
tot 45.000 EUR uit eigen zak te betalen.
Werd de kostprijs voor de Vlaamse audit gebudgetteerd? Zo ja, voor welk bedrag?
Is er reeds een datum bekend voor de audit van de gemeente Herne?

Vraag 2 : FINANCIËN : Personeel
Hoeveel statutairen en hoeveel contractuelen had de gemeente in dienst per 1 januari
2015?
Hoeveel gepensioneerde gemeentelijke statutairen zullen er zijn op 1 januari 2019 en
welk kostenplaatje zal dit voor de gemeente met zich meebrengen?
Heeft de gemeente voorzien in een tweede pensioenpijler voor de gemeentelijke
contractuelen? Zo ja, welk kostenplaatje zal dit voor de gemeenten met zich
meebrengen per 1 januari 2019?
Heeft de gemeente Herne gesubsidieerde contractuelen (Gesco’s)? Zo ja hoeveel?

Vraag 3 : OPENBARE WERKEN : Herinrichting verkeerssituatie Centrum
De Open VLD-fractie stelt voor de derde keer de volgende vraag waarop het College
blijkbaar niet wil antwoorden :
Op de gemeenteraad van 26 november 2014 stelde de Open VLD-fractie de vraag naar
de vooruitgang voor wat betreft de adviezen die gevraagd zouden worden voor de
herinrichting van de verkeerssituatie in het Centrum.
Op de gemeenteraad van 30 december 2013 werd het voorstel van Open VLD Herne
om iets te doen aan het voetpadenprobleem in Herne Centrum door –in eerste
instantie- te voorzien in een proefopstelling van enkele maanden aan het voetpad aan
de noordkant, tussen de Kerkstraat en het rusthuis, goedgekeurd.
De 15 onthoudingen van de CD&V-fractie werd als volgt gemotiveerd : “De
onthoudingen van de CD&V fractie wordt gemotiveerd door het feit dat er eerst een
nieuw advies moet aangevraagd worden aan de Lokale Politie en De Lijn”.
Werd er inmiddels, meer dan een jaar later, een advies gevraagd aan De Lijn?
Een antwoord met ja of neen volstaat.

