Herne, 18 november 2008.

De voorzitter van de gemeenteraad van Herne verzoekt de gemeenteraad voor de
eerste maal te vergaderen op woensdag 26 november – 20u – in de raadzaal van het
gemeentehuis, teneinde er te beraadslagen over de hiernavolgende dagorde.

DIENST GRONDGEBIEDSZAKEN
1. Aankoop van 2 snelheidsremmers
Goedkeuren van de voorwaarden en vaststellen van de wijze van gunnen
Raming : €3100,00 (excl.BTW)
Wijze van gunnen : onderhandse opdracht
Het College van Burgemeester en Schepenen stelt voor om aan de ingang
van De Hernekouter 2 verkeersremmers te plaatsen. Op deze manier hoopt
men de veiligheid van de inwoners van De Hernekouters en van de bezoekers
van de sporthal te verhogen.

KERKFABRIEKEN
2. 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 6). Dit bundel vindt u als bijlage.

3. 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 6). Dit bundel vindt u als bijlage.

4. 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 6). Dit bundel vindt u als bijlage.
5. 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 6). Dit bundel vindt u als bijlage.
6. Centraal bestuur
a. Coördinatie budgetwijzigingen 2008.
b. Coördinatie meerjarenplanwijzigingen 2008-2013
Advies
Dit bundel vindt u als bijlage.

OCMW
7. Exploitatiebudget 2008
Budgetwijziging nr.1
Goedkeuring
Carina Ricour, OCMW-voorzitter, zal ter zitting een beknopte toelichting
geven.

SPORT
8. Sportbeleidsplan
Goedkeuring
Het sportbeleidsplan ligt ter inzage op het gemeentehuis, omwille van de
omvang van het document.
9. Subsidiereglement

Aanpassing
Goedkeuring
Naar aanleiding van het nieuwe sport voor allen-decreet en de uitvoeringsbesluiten
ervan, diende de sportdienst een nieuw / aangepast reglement te maken voor het
verdelen van de beleidssubsidie aan de sportverenigingen.
In deze besluiten wordt het de gemeenten opgelegd om reglement op te stellen met
voldoende aandacht naar kwaliteit. Minstens 51% van het totale subsidiebedrag vban
de Vlaamse Overheid dient verdeeld te worden volgens kwaliteitscriteria. Het
resterende bedrag mag volgens kwantiteitscriteria verdeeld worden.
Het huidige reglement werd op het dagelijks bestuur van de sportraad aangepast
volgens de normen van het uitvoeringsbesluit en volgens de opmerkingen van Bloso
en op de algemene vergadering van de sportraad van 4 november ’08 voorgelegd ter
goedkeuring.
De algemene vergadering keurde dit reglement goed op dinsdag 4 november ’08.

10. Reglement Impulssubsidie
Naar aanleiding van de impulssubsidie (0,8 euro/inwoner) die de overheid wil
besteden aan ‘het verhogen van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider in de
sportverenigingen’ diende er ook hiervoor een nieuw reglement opgemaakt te
worden.
De sportdienst heeft dit opgemaakt in samenspraak met de sportraad, aangevuld met
de opmerkingen van Bloso.
De algemene vergadering van de sportraad keurde dit reglement goed op dinsdag 4
november ’08.

VARIA
11. Oprichting Autonoom Gemeentebedrijf
a. Raad van Bestuur : Benoeming leden
b. College van Commissarissen : Benoeming van 2 leden
c. Erfpachtovereenkomst
Goedkeuring
De nodige documenten vindt u als bijlage.

12. Vaststelling van de verkoopprijs boodschappentassen
Goedkeuring
De gemeente kocht boodschappentassen aan om te schenken aan de nieuwe
inwoners. De bedoeling is dat deze tassen ook verkocht worden bij de lokale
handelaars. Het College van Burgemeester en Schepenen stelt voor om de
kostprijs van deze tassen vast te leggen op €2,50.

13. POB

Aankoop van meubilair
Goedkeuren van de voorwaarden en vaststellen van de wijze van
gunnen.
Raming : €9729,00 (incl. BTW)
Wijze van gunnen : onderhandse opdracht
Er dienen bijkomende boekenrekken aangekocht te worden voor de
bibliotheek. Zoals de vorige rekken zullen deze dus aangekocht worden bij de
firma Schulz.

14. Intercommunale Haviland
Buitengewone algemene vergadering dd. 17 december 2008.
• Goedkeuring van de agenda.
• Aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger
voor deze vergadering.
Op de gemeenteraad van 24 januari 2007 werden volgende personen
afgevaardigd voor de intercommunale Haviland.
Algemene Vergadering :
 Effectief : Vierendeels Arlette
 Plaatsvervanger : Vanaudenhove Marc

MILIEU
15. Containerpark
Aankoop aanhangwagen
Goedkeuren van de voorwaarden en vaststellen van de wijze van gunnen
Raming : €650,00 (incl. BTW)
Wijze van gunnen : onderhandse opdracht
Het College van Burgemeester en Schepenen stelt voor een aanhangwagen
aan te kopen voor het containerpark. Deze zou ter beschikking worden gesteld
van de bevolking die hierover niet beschikken.

Namens het College,
I.O. De gemeentesecretaris

De burgemeester-voorzitter

L. DENEYER

K. POELAERT

