COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN 17 APRIL 2019

GOEDKEURING NOTULEN
CBS/2019/208 Goedkeuring notulen van het cbs van 3 april 2019
CBS/2019/525 Goedkeuring notulen van het cbs van 27 maart 2019
A AGENDA
FINANCIERING
Financiële aangelegenheden
CBS/2019/209 Betaallijsten en bestelbons
CBS/2019/508 Thesaurierapportering Gemeente Herne 31-03-2019
ALGEMEEN BESTUUR
CBS/2019/570 Toelichting bij de oprichting van de zorgraad
Welzijn op het werk
CBS/2019/527 Formeel advies Haviland
OMGEVING
Ruimtelijke planning
CBS/2019/512 Afgifte volledigheidsbewijs – aanvraag omgevingsvergunning voor
plaatsen van een afsluiting langs Frans Minnaertstraat 3 1540 Herne, 1e
afdeling, sectie H nr.216s5
CBS/2019/513 Afgifte volledigheidsbewijs – aanvraag omgevingsvergunning voor aanleg
van een verharding langs Frans Minnaertstraat 3 1540 Herne, 1e
afdeling, sectie H nr.216s5
CBS/2019/514 Afgifte volledigheidsbewijs – aanvraag omgevingsvergunning voor
uitbreiden bestaande woning langs Hekstraat 25 1540 Herne, 1e afdeling,
sectie K nr.198e
CBS/2019/515 Afgifte volledigheidsbewijs + adviesaanvraag bij VMM – aanvraag
omgevingsvergunning voor dempen van gracht langs Barakkendries 1540
Herne, 1e afdeling, sectie E nr.147b
CBS/2019/524 Afgifte volledigheidsbewijs + adviesaanvraag bij Agentschap Wegen en
Verkeer en Vlaamse MilieuMaatschappij + start openbaar onderzoek –
aanvraag omgevingsvergunning voor pergola langs Edingsesteenweg
35C, 1540 Herne, 1e afdeling Sectie E 36D
CBS/2019/551 Kennisname ontvangen schrijven van Agentschap Onroerend Erfgoed dd.
28/03/2019 betreffende erfgoedpremie Hof ter Haegen, Hondsbergstraat
18, 1540 Herne.
CBS/2019/552 Afgifte volledigheidsbewijs + adviesaanvraag bij Agentschap Wegen en
Verkeer en Fluvius – aanvraag omgevingsvergunning door Unicas,
Kerkstraat 38, 1755 Gooik voor bouwen van een meergezinswoning langs
Steenweg Asse (zn), 1540 Herne, 2e afdeling Sectie B 72E en 72F

BURGER & WELZIJN
Bevolking & burgerlijke stand
CBS/2019/489 Toekennen grafconcessie op de gemeentelijke begraafplaats van Herne
Concessie nr. 1086
VRIJE TIJD
Cultuur
CBS/2019/511 Verslag Raad van Bestuur en jaarverslag 'Cultuurregio Pajottenland &
Zennevallei'
B AGENDA
CBS/2019/559 Omzendbrief betreffende de verplichte toepassing van de wetgeving
overheidsopdrachten bij verzekeringscontracten
FINANCIERING
CBS/2019/563 Kennisname ontvangen schrijven van de Algemeen directeur Gemeente
en OCMW Holsbeek dd. 11 april 2019 betreffende Dubbele
brandweerbijdragen 2015 - vordering bij burgerlijke rechtbank
CBS/2019/564 Dubbele Brandweerbijdragen 2015 - Aanstelling Raadsman
ALGEMEEN BESTUUR
Algemene diensten
Communicatie
CBS/2019/392 Mobiel led-scherm
Politiediensten & veiligheid
CBS/2019/532 Tijdelijke politieverordening voor Grote Prijs Ferdi Van Den Haute
(wielertoerisme) op woensdag 1 mei 2019
CBS/2019/533 Tijdelijke politieverordening voor Flanders Classics wielerevenment "Kom
Op Tegen Kanker" op zondag 2 juni 2019
CBS/2019/534 Tijdelijke politieverordening voor een recreatieve fietstocht van WTC De
Palingrijders op zondag 19 mei 2019
CBS/2019/547 Tijdelijke politieverordening voor de Heilige Drievuldigheidsprocessie op
zondag 16 juni 2019
OMGEVING
CBS/2019/531 Oproep proeftuinen ontharding
Mobiliteit
CBS/2018/1361 Infoavond verkeersbeleid Terlindenstraat
Verkeer & poltieverordeningen
CBS/2019/553 Plan MER screening - ontwerp gewestelijke publiciteitsverordening dd.
05/04/2019

Milieu
Subsidies
CBS/2019/557 Uitbetaling van de subsidieaanvragen voor het aanplanten van
hoogstammige fruit- en inheemse loofbomen en aanplanten van
lijnvormige groenelementen.
Ruimtelijke planning
CBS/2019/523 Omgevingsvergunning – de aanvraag heeft betrekking op een terrein met
als adres Ekkelenbergstraat 1540 Herne en met als kadastrale
omschrijving 1e afdeling, sectie K nr.365 – het betreft een aanvraag voor
bouwen van een bedrijfswoning en bijgebouw.
CBS/2019/526 Omgevingsvergunning – de aanvraag heeft betrekking op een terrein met
als adres Kapellestraat 1540 Herne en met als kadastrale omschrijving 1e
afdeling, sectie I nr.490l2 – het betreft een aanvraag voor bouwen van
een woning.
CBS/2019/529 Selectie ontwerpteams tot indienen offerte voor het uitvoeren van de
volledige studieopdracht voor het uitwerken van een toekomstvisie die
een kader kan vormen voor toekomstige ruimtelijke
ontwikkelingsinitiatieven
CBS/2019/535 Omgevingsvergunning – de aanvraag heeft betrekking op een terrein met
als adres Steenweg Asse 1540 Herne – het betreft een aanvraag voor
vellen van een boom.
CBS/2019/536 Omgevingsvergunning – de aanvraag heeft betrekking op een terrein met
als adres Imbeekstraat 73 1540 Herne en met als kadastrale omschrijving
1e afdeling, sectie H nr.3l2 – het betreft een aanvraag voor uitbreiden van
carport.
CBS/2019/542 Omgevingsvergunning – de aanvraag heeft betrekking op een terrein met
als adres Sint-Niklaasstraat 41 1540 Herne en met als kadastrale
omschrijving 2e afdeling, sectie B nr.55h – het betreft een aanvraag voor
renovatie van schuur.
CBS/2019/543 Omgevingsvergunning – de aanvraag heeft betrekking op een terrein met
als adres Stationsstraat 35/35a 1540 Herne en met als kadastrale
omschrijving 1e afdeling, sectie H nr.239k2 – het betreft een aanvraag
voor oprichten van een trapconstructie.
CBS/2019/550 Omgevingsvergunning – de aanvraag heeft betrekking op een terrein met
als adres Geraardsbergsesteenweg 1541 Herne en met als kadastrale
omschrijving 3e afdeling, sectie C nrs. 518r-s – het betreft een aanvraag
voor bouwen van een woning.
Nutsvoorzieningen
CBS/2019/530 Kennisname ontvangen mail van Fluvius dd. 5 april 2019 betreffende
overhangende takken
CBS/2019/565 Vergunning aan Fluvius Operating Systems cvba voor de inname van het
openbaar domein ter hoogte van Kapellestraat 17 te 1540 Herne voor het
aanpassen van het kabeltelevisienet
BURGER & WELZIJN
CBS/2019/528 Vraag tuinwerken klooster voor moestuinproject Meegaan vzw
Bevolking & burgerlijke stand
CBS/2019/562 Toekennen nieuw huisnummer

Gezin
CBS/2019/554 Huis van het kind - voorstel betreffende oprichting lokaal loket
kinderopvang
VRIJE TIJD
Toerisme
CBS/2019/540 Klim omhoog, kijk omlaag - project Pajottenland+
Openbare bibliotheek
CBS/2019/561 Bibliotheek Petrus Naghel - studiereis bibliotheekpersoneel regio
Pajottenland & Zennevallei - 17/06/2019
Cultuur
CBS/2019/504 Vorming 'Nee is best oké' van Archeduc
CBS/2019/517 Navraag IOED (intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst)
CBS/2019/518 Bevestiging deelname werkingen Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei
CBS/2019/537 Digitaal ontsluiten van bijzonder plekken met QR-codes
CBS/2019/541 Verslag vergadering cultuurpactinspecteur
CBS/2019/544 Cultuur- en solidariteitsprijsuitreiking
INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING (INT)
CBS/2019/436 Werking cultuurregio Pajottenland- Zennevallei - toelichting door ***
CBS/2019/520 Nieuwe projectoproep Pajottenland plus - Leefbaarheid en dynamiek in
het Pajottenland verhogen - bespreking projectvoorstellen van RLZZZ ivm
gezamenlijke leaderprojecten
CBS/2019/521 Nieuwe projectoproep Pajottenland plus - Leefbaarheid en dynamiek in
het Pajottenland verhogen - bespreking projectvoorstellen van Pajopower
CBS/2019/539 Creadiv- Algemene vergadering op 7 juni 2019
CBS/2019/546 Fluvius - Algemene vergadering op 23 mei 2019
CBS/2019/548 Oprichting toekomstfonds - aanduiding gemeentelijke vertegenwoordiger
C AGENDA
PERSONEEL
CBS/2019/516 Terbeschikkingstelling van een halftijds personeelslid (niveau B1-B3 ) aan
de gemeente: goedkeuring.
CBS/2019/538 Ter beschikking stelling van een dienstvoertuig aan de coördinator
technische dienst
CBS/2019/545 Begeleiding ontwikkeling personeelsbeleid gemeente en ocmw voor de
periode van 1 juni 2019 tot en met 31 mei 2022 - Goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze - LD/002
CBS/2019/549 Op pensioenstelling ***, hulppersoneel technische dienst
CBS/2019/555 Stakingsaanzegging vanaf 7 mei 2019
CBS/2019/558 Aanvraag uitoefenen alternatieve werkstraf
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