COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN 23 JANUARI 2019

GOEDKEURING NOTULEN
CBS/2018/1703 Goedkeuring notulen van het cbs van 9 januari 2019
CBS/2018/1705 Goedkeuring notulen van het cbs van 16 januari 2019
CBS/2019/089
Goedkeuring notulen van het cbs van 2 januari 2019
A AGENDA
CBS/2019/070 Toekennen grafconcessie op de gemeentelijke begraafplaats van Herne
Concessie nr. 1080
CBS/2019/090 Toekennen grafconcessie op de gemeentelijke begraafplaats van
Kokejane
Concessie nr. 1081
FINANCIERING
Financiële aangelegenheden
CBS/2018/1706 Betaallijsten en bestelbons
OMGEVING
CBS/2019/082 Openbaar onderzoek over het zesde Vlaamse ontwerpmestactieprogramma (MAP 6) met bijhorend ontwerp van het plan-MER
Milieu
CBS/2019/079 Openbaar onderzoek : Plan-MER voor het ruilverkavelingsplan Gooik.
Ruimtelijke planning
CBS/2019/049 Afgifte volledigheidsbewijs + adviesaanvraag bij Infrax (riolering) + start
openbaar onderzoek – aanvraag omgevingsvergunning voor bouwen van
een koppelwoning met 11 wooneenheden langs Markstraat 4-8, 1541
Sint-Pieters-Kapelle, 3e afdeling Sectie C 210C, 213H en 213K
CBS/2019/074 Kennisname ontvangen schrijven dd. 10/01/2019 betreffende planten
groenscherm boerderij Ekkelenberg
CBS/2019/114 Aktename ontvangen melding dd. 19/01/2019 betreffende melding van
werkzaamheden aan de woning Brikstraat 11, 1541 Herne gelegen
binnen een beschermd dorpsgezicht.
VRIJE TIJD
Evenementen
CBS/2019/108 Kennisname ontvangen offerte ivm activiteit Tour de France

B AGENDA
ALGEMEEN BESTUUR
Welzijn op het werk
CBS/2019/081 Planning themaweek "Welzijn op het werk" 18 tot 22 februari 2019
CBS/2019/112 Maandverslag gemeenschappelijke preventiedienst Haviland november
en december 2018
CBS/2019/113 Verslag rondgang GIDPBW lokalen speelpleinwerking
Algemene diensten
CBS/2019/109 Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en
diensten : Zwerfkattenproject/Kattensterilisatieproject – Opening der
offerten.
Politiediensten & veiligheid
CBS/2019/101 Aanvraag jaarvergunning door ABOG nv voor het plaatsen van tijdelijke
verkeerstekens van de 6de categorie bij het uitvoeren van herstellingen
aan het bestaande groenpatrimonium en de uitvoering van periodiek
netheidsonderhoud tijdens het dienstjaar 2019 langsheen gewestwegen
op het grondgebied van gemeente Herne
CBS/2019/107 Tijdelijke politieverordening voor een wielertoeristentocht genaamd "Parel
van het Pajottenland" op zaterdag 30 maart 2019
OMGEVING
CBS/2019/076 Controle heraanplant van 120 bomen op perceel, 1e afdeling, sectie A
nrs.17a2-m-l-v-w
CBS/2019/095 Maaien van bermen met afvoer en verwerking van het maaisel
Milieu
CBS/2019/110 Provincie Vlaams-Brabant : Samenaankoop zakjes bloemenzaad
CBS/2019/117 Uitvoering burgemeestersconvenant - opvolging door werkgroep - ten
laste neming kosten
Ruimtelijke planning
CBS/2019/083 Weigering van aanvraag tot omgevingsvergunning – de aanvraag heeft
betrekking op een terrein met als adres Steenweg Asse 1540 Herne en
met als kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie C nrs.159d-162a – het
betreft een aanvraag voor wijzigen terreinprofiel.
CBS/2019/091 Omgevingsvergunning – de aanvraag heeft betrekking op een terrein met
als adres Breemstraat 37b 1540 Herne en met als kadastrale
omschrijving 1e afdeling, sectie H nr.434v3 – het betreft een aanvraag
voor uitbreiden van bestaande ééngezinswoning.
CBS/2019/118 Omgevingsvergunning – de aanvraag heeft betrekking op een terrein met
als adres Stationsstraat 18E, 1540 Herne en met als kadastrale
omschrijving 1e afdeling Sectie H 208A2 – het betreft een aanvraag voor
verbouwen van een bestaande ééngezinswoning.
Nutsvoorzieningen
CBS/2019/097 Vergunning aan Infrax cvba voor de inname van het openbaar domein ter
hoogte van Nieuwstraat 3 te 1540 Herne voor het aansluiten van een
woning op het rioleringsnet

CBS/2019/098 Vergunning aan Infrax cvba voor de inname van het openbaar domein ter
hoogte van H. Geeststraat 8 te 1540 Herne voor het aansluiten van een
woning op het rioleringsnet
Begraafplaatsen
CBS/2019/071 Honden aan de leiband
Patrimonium
CBS/2019/111 Overzichtsbord klooster
CBS/2019/115 Creakamp in klooster
BURGER & WELZIJN
Bevolking & burgerlijke stand
CBS/2019/100 Toekennen nieuw huisnummer
Gezondheid
CBS/2019/127 Dag van de zorg - vraag tot gebruik materialen
VRIJE TIJD
Sport
CBS/2019/088 Logistieke steun Belgisch Kampioenschap Ju-Jutsu 17 maart 2019
C AGENDA
PERSONEEL
CBS/2019/080
CBS/2019/094
CBS/2019/096
CBS/2019/102
CBS/2019/103
CBS/2019/104

Pensioen
Deontologische code voor de personeelsleden
Spontane sollicitatie
Arbeidsreglement - Opmerkingen vakorganisaties
GBS De Regenboog – Ontslagname - kennisname
GBS De Regenboog – VVP wegens ziekte 50-74% – kennisname
tijdelijke aanstelling vervanger

D STANDPUNTBEPALING
CBS/2019/005 Stedenbouwkundig misdrijf te 1540 Herne: standpunt cbs inzake
minnelijke schikking.
CBS/2019/099 Stedenbouwkundig misdrijf te 1540 Herne: standpunt cbs inzake
minnelijke schikking.
CBS/2019/116 Onderhoud werkkledij - sortering per werknemer
CBS/2019/125 Verkoop huisvuilzakken
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