COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN 8 MEI 2019

GOEDKEURING NOTULEN
CBS/2019/598 Goedkeuring notulen van het cbs van 17 april 2019
CBS/2019/319 Goedkeuring notulen van het cbs van 24 april 2019
A AGENDA
CBS/2019/597 Toekennen grafconcessie op de gemeentelijke begraafplaats van Kokejane
Concessie nr. 1088
CBS/2019/621 Toekennen grafconcessie op de gemeentelijke begraafplaats van
Herfelingen
Concessie nr. 1089
CBS/2019/623 Toekennen grafconcessie op de gemeentelijke begraafplaats van Kokejane
Concessie nr. 1090
FINANCIERING
Financiële aangelegenheden
CBS/2019/320 Betaallijsten en bestelbons
ALGEMEEN BESTUUR
Politieke organen
CBS/2019/601 Kiezerslijst - Verdeling in stembureaus - Goedkeuring
Erediensten
CBS/2019/607 Notulen kerkraad HH. Petrus en Paulus van 14 februari 2019
OMGEVING
Ruimtelijke planning
CBS/2019/587 Afgifte volledigheidsbewijs + adviesaanvraag bij departement landbouw en
visserij + start openbaar onderzoek – aanvraag omgevingsvergunning voor
plaatsen van zonnepanelen in de tuin langs Molenstraat (zn) , 1540 Herne,
2e afdeling Sectie B 123G
CBS/2019/589 Afgifte volledigheidsbewijs – aanvraag omgevingsvergunning voor 1540
Herne langs 1e afdeling Sectie D 14S & 14V
CBS/2019/590 Afgifte volledigheidsbewijs – aanvraag omgevingsvergunning voor
vervangen van de ramen langs Scherpstraat 44, 1540 Herne, 1e afdeling
Sectie H 164D
CBS/2019/591 Afgifte volledigheidsbewijs + adviesaanvraag bij provincie Vlaams-Brabant
dienst waterlopen – aanvraag omgevingsvergunning voor plaatsen van een
afsluiting en carport langs Kapellestraat 41, 1540 Herne, 1e afdeling Sectie I
494/02K
CBS/2019/592 Afgifte volledigheidsbewijs + adviesaanvraag bij provincie Vlaams-Brabant
dienst waterlopen + start openbaar onderzoek – aanvraag

omgevingsvergunning voor bouwen van een ééngezinswoning langs
Liezebeekwijk (zn), 1540 Herne, 1e afdeling Sectie I 547N5
Woonbeleid & sociale huisvesting
CBS/2019/593 Kennisname ontvangen schrijven van Agentschap Onroerend Erfgoed dd.
08/04/2019 betreffende erfgoedpremie
INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING
CBS/2019/595 Intergemeentelijke samenwerking - notulen van de vergadering van de de
algemene vergadering van Haviland Intercommunale van 28 maart 2018
CBS/2019/596 Intergemeentelijke samenwerking - notulen van de vergadering van de
algemene vergadering van Intradura van 28 maart 2019
B AGENDA
FINANCIERING
CBS/2019/646 PZ Pajottenland - Nieuw voorstel van politiebudget en gemeentelijke
dotaties voor de periode 2020 – 2025
Financiële aangelegenheden
CBS/2019/617 Politiek verlof - inhouding op ontvangen vergoeding
ALGEMEEN BESTUUR
Algemene diensten
ICT
CBS/2019/583 Aanschaf van een softwarepakket budgetbegeleiding (+ bijhorende
opleiding en ondersteuning) voor de sociale dienst van het OCMW toewijzing opdracht
Politiediensten & veiligheid
CBS/2019/622 Tijdelijke politieverordening voor wielertoerisme Derbigum Classic op
zaterdag 25 mei 2019
CBS/2019/634 Tijdelijke politieverordening voor Brabantse Gildefeesten te Sint-PietersKapelle op zaterdag 29 juni 2019
OMGEVING
CBS/2019/636 Melding van een burger ikv overlast langsheen Markpad.
Wegen
CBS/2019/651 Aankoop van nieuwe rupskraan: Goedkeuring lastvoorwaarden,
gunningswijze en lijst aan te schrijven firma's.
CBS/2019/654 Aankoop van nieuwe werktuigentransporter
Milieu
Vergunningen
CBS/2019/606 Vergunning sterke drank.
CBS/2019/628 Vraag tuinwerken klooster voor moestuinproject Meegaan vzw
CBS/2019/630 Aktename melding voor een aanbouw op locatie Edingsesteenweg 116 te
1541 Herne, 3e Afdeling, Sectie C perceel 680Y en 680Z.
CBS/2019/653 Start openbaar onderzoek - aanvraag omgevingsvergunning voor een
uitbreiding van een bestaande inrichting kadastraal gekend als 3de afdeling
Sectie A, percelen 168G, 170K, 306F,306G en 307C.

Geluid
CBS/2019/625 Bekrachtiging burgemeesterbeslissing bij hoogdringendheid van 2 mei
2019.
Aanvraag tot het exploiteren van een niet-ingedeelde inrichting voor het
tijdelijk organiseren van een evenement met elektronisch versterkte muziek.
Fuif : FC Herne.
Subsidies
CBS/2019/627 Subsidie aanvraag : aankoop van herbruikbare luiers
Dierenbescherming
CBS/2019/624 Erkenning dierenpension.
Ruimtelijke planning
CBS/2019/586 Omgevingsvergunning – de aanvraag heeft betrekking op een terrein met
als adres Liezebeekwijk 41 1540 Herne en met als kadastrale omschrijving
1e afdeling, sectie I nr.547r4 – het betreft een aanvraag voor oprichten van
een veranda.
CBS/2019/594 Omgevingsvergunning – de aanvraag heeft betrekking op een terrein met
als adres Markstraat 1541 Herne en met als kadastrale omschrijving 3e
afdeling, sectie C nrs. 210c, 213h-k – het betreft een aanvraag voor bouwen
van een meergezinswoning met 11 wooneenheden.
CBS/2019/602 Aanvraag stedenbouwkundige attest – de aanvraag heeft betrekking op een
terrein met als adres Groenstraat 1540 Herne en met als kadastrale
omschrijving 1e afdeling, sectie D nrs.364b, 366 en 367g – het betreft een
aanvraag voor verkaveling in drie loten.
CBS/2019/609 Omgevingsvergunning – de aanvraag heeft betrekking op een terrein met
als adres Hekstraat 25 1540 Herne en met als kadastrale omschrijving 1e
afdeling, sectie K nr.198e – het betreft een aanvraag voor uitbreiden van
bestaande woning.
CBS/2019/618 Omgevingsvergunning – de aanvraag heeft betrekking op een terrein met
als adres Edingsesteenweg 1540 Herne en met als kadastrale omschrijving
1e afdeling, sectie E nrs.15g-15v – het betreft een aanvraag voor
verkaveling voor twee loten voor open bebouwing.
CBS/2019/619 Weigering van aanvraag tot omgevingsvergunning – de aanvraag heeft
betrekking op een terrein met als adres Frans Minnaertstraat 3 1540 Herne
en met als kadastrale omschrijving 1e afdeling, sectie H nr.216s5 – het
betreft een aanvraag voor plaatsen van een omheining.
CBS/2019/620 Aanstellen van een deskundig team of deskundige voor ondersteuning bij
de uitwerking van een ruimtelijke toekomstvisie voor Herne- Goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze
CBS/2019/631 Omgevingsvergunning – de aanvraag heeft betrekking op een terrein met
als adres Scherpstraat 1540 Herne en met als kadastrale omschrijving 1e
afdeling, sectie H nr. 247d – het betreft een aanvraag voor bouwen van een
alleenstaande woning.
Patrimonium
CBS/2019/604 Prijsofferte onderhoud ramen gemeentehuis
CBS/2019/615 Overleg VZW Meegaan ivm toekennen zakelijk recht
CBS/2019/626 Opmerkingen klooster door gebruikers
CBS/2019/633 Afsluiten interventiecontracten voor nazicht brandalarmcentrales
gemeentehuis en bibliotheek

BURGER & WELZIJN
Bevolking & burgerlijke stand
CBS/2019/632 Toekennen nieuw huisnummer
VRIJE TIJD
Evenementen
CBS/2019/640 Organisatie antiekmarkt in de Gainestraat
Sport
CBS/2019/519 Verhoging werkingstoelage ILV Sportregio Pajottenland vanaf 2020
Jeugd
CBS/2019/635 Deelname wetenschappelijk onderzoek UGent
C AGENDA
PERSONEEL
CBS/2019/610 GBS De Regenboog – Kennisname ziekteverlof + tijdelijke aanstelling
vervanger (bekrachtiging)
CBS/2019/611 GBS De Regenboog – kennisname ziekteverlof - tijdelijke aanstelling
vervanger - bekrachtiging
CBS/2019/616 Benoeming op proef van een bestuurssecretaris
CBS/2019/629 Verlenging contract technisch assistent postregistratie
CBS/2019/642 GBS De Regenboog – instaplestijden
D STANDPUNTBEPALING
CBS/2019/645 Kinderstandje tijdens de verkiezingen
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