Herne, 8 december 2009

De voorzitter van de Gemeenteraad van de Gemeente Herne verzoekt de
Gemeenteraad voor de eerste maal te vergaderen op 23 december 2009- 20u - in
de raadzaal van het gemeentehuis, teneinde er te beraadslagen over de
hiernavolgende dagorde.

DIENST FINANCIËN
1. Aanvullende belasting op de rijksbelastingen :
a. Vaststelling van de opcentiemen op de onroerende
voorheffing 2010
Voorstel : 1400 opcentiemen

b. Vaststelling van de aanvullende belasting op de
personenbelasting 2010
Voorstel : 7,5%

2. Contante belasting bij de verkoop van huisvuilzakken
(restafval), PMD-zakken 2010
Voorstel :

€14,00 per rol huisvuilzakken (10 zakken per rol) restafval,
€3,10 per rol PMD-zakken (25 zakken per rol)

3. Belasting per gebruikte container bij de ophaling van
huishoudelijke afvalstoffen 2010
Voorstel : Er zullen verschillende tarieven worden toegepast :
- Wekelijkse ophaling : €1500,00/jaar
- Tweewekelijkse ophaling : €750,00/jaar
- Tarief scholen : €375,00

4. Milieubelasting 2010
De belasting wordt vastgelegd op :
- €80,00 per belastingsplichtig gezin, handelszaak, vereniging of rechtspersoon
- €40,00 :
- een éénpersoongezin d.i. een alleenstaande
- maar ook gezinnen :
bestaande uit één ouder EN
- zelfstandig wonend d.i. apart (zonder ouders, grootouders, partners
enz.) en

met één of meerdere minderjarige kinderen (meerderjarigheid vanaf
18 jaar)
- Indien het gezin zowel meerderjarige als minderjarige kinderen telt
of uitsluitend meerderjarige kinderen, dan geldt het tarief van 80€.
Het betreft hier wel meerderjarige kinderen die niet gehuwd zijn of
die niet samenwonen.
De vermindering van €40,00 kan worden toegestaan aan :
• Een alleenstaande ouder met een meerderjarig kind, studerend of gehandicapt
• Een gezin waarvan minstens één lid 66% gehandicapt is
De vermindering van €20,00 kan worden toegestaan aan:
• Een alleenstaande die minstens 66% gehandicapt is
De verminderingen kunnen worden toegestaan mits voorlegging van een
bewijskrachtig document (in geval van handicap dient dit document afkomstig te zijn
van de FOD Sociale Zaken).
-

5. Belasting op de tweede verblijven 2010
Voorstel : €400,00 per tweede verblijf

6. Belasting op het ophalen van sluikstorting 2010
Voorstel : €250,00 voor het ophalen van sluikstorting

7. Belasting op kampeerterreinen 2010
Voorstel : : €30,00 per perceel

8. Belasting op niet-bebouwde percelen in niet-vervallen
verkavelingen 2010
Voorstel : €10,00 per strekkende meter lengte van het perceel palende aan een
al dan niet verwezenlijkte weg die voorkomt in de verkavelingsvergunning, met
een minimum van €150,00 per perceel, elk gedeelte van een meter wordt als een
volle meter beschouwd.

9. Belasting op kermiskramen 2010
Voorstel :
voor de autoscooter : €150,00
voor een lunapark : €75,00
voor een visspel : €50,00
voor een schietkraam : €25
voor een loterij : €60,00
voor een kindermolen : €25,00

voor een hotdog-, snoep-, suikerspin-, oliebollen- en frietkraam : €25,00
pottenspel : €25,00

10.
Belasting op de afgifte van administratieve bescheiden
2010
Voorstel :
• Aan het zegelrecht onderworpen getuigschriften :
€2,00 voor het eerste exemplaar
€1,00 voor het bijkomende exemplaar
• Niet aan het zegelrecht onderworpen getuigschriften
€2,00 voor het eerste exemplaar
€1,00 voor het bijkomende exemplaar
• Identiteitskaarten
Vanaf 12 jaar €12,00
€13,00 voor het eerste duplicaat
€14,00 voor het tweede duplicaat
€15,00 voor elk volgend duplicaat
• Kinderen tot 12 jaar
Identiteitsstukken zijn gratis
Identiteitsbewijzen voor kinderen jonger dan 12 jaar : €1,00
•

Trouwboekjes

€10,00

• Paspoorten
€5,00 voor een nieuw paspoort

11.
Retributie voor het verstrekken van stedenbouwkundige
inlichtingen aan notarissen 2010
Voorstel : €100,00 voor het verstrekken van bouw- en
verkavelingsvergunningen

12.
Retributie voor het innemen van het openbaar terrein
(permanent terras) 2010
Voorstel : €125,00 per jaar voor een permanent terras.

13.
Retributie voor het gebruik van een container door
verenigingen 2010
Voorstel : €50,00 voor het gebruik van een container door verenigingen.

14.
Maandelijkse retributie voor het innemen van een
wekelijkse standplaats in de gemeente Herne 2010
Voorstel : €25,00 voor het innemen van een wekelijkse standplaats in de
gemeente Herne

15.
Retributiereglement grafconcessies gemeentelijke
begraafplaatsen + begraving niet-inwoners 2010
Goedkeuring
Begraven in gewone grond :
gratis voor alle inwoners van Herne
€75,00 voor niet-inwoners
* Concessie zonder kelder :
Gekochte grond zonder kelder voor 1 of 2 personen : €620,00
* Concessie, gekochte grond met kelder :
Herfelingen, Sint-Pieters-Kapelle en Kokejane : €620,00
Herne, Kartuizerstraat :
* kelder voor 1 persoon : €300,00
* kelder voor 2 personen : €570,00
* kelder voor 3 personen : €870,00
* Voor de bijzetting van de urne in een nis van het columbarium : €620,00
* Uitstrooiing as op strooiweide : gratis
Verkoop herinneringsmodule aan strooiweide : €160,00
* Begraven urne :
* in gewone grond : gratis voor inwoners van Herne
* in gewone grond : €75,00 voor niet-inwoners van Herne
* in urnekelder : €910,00

16.

Goedkeuring financiële nota 2010
Financieel meerjarenplanning 2010, 2011, 2012 en 2013.

Gewone dienst
Ontvangsten
Prestaties
Overdrachten

89.020
6.153.692

Schuld

378.578

Algemeen totaal
Eigen + vorige dienstjaren
+ Overboekingen

6.621.290

Personeel
Werkingskosten
Overdrachten
Schuld

2.291.400
1.599.600
1.828.616
1.120.286

Algemeen totaal
Eigen + vorige dienstjaren

6.912.398

Ontvangsten
Uitgaven

6.621.290
6.912.398

Uitgaven

BALANS

Negatief algemeen begrotingsresultaat -291.108

Geraamd resultaat van het dienstjaar
Geraamd algemeen begrotingsresultaat
van het vorige jaar
Geraamd algemeen begrotingsresultaat

-291.108
3.079.770
2.788.662

Buitengewone dienst
Ontvangsten
Overdrachten
Investeringen
Schuld
Totaal eigen dienstjaar

440.000
2.665.750
3.105.780

Algemeen totaal
Eigen + vorige dienstjaren
+ overboekingen

4.072.450

Overdrachten
Investeringen
Schuld
Totaal eigen dienstjaar

692.050
3.052.500
3.744.550

Algemeen totaal
Eigen + vorige dienstjaren

3.794.550

Uitgaven

+ overboekingen

BALANS
Ontvangsten
Uitgaven

4.072.450
3.794.550

Geraamd resultaat van het dienstjaar
+277.900
Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorige jaar 233.768
Geraamd algemeen begrotingsresultaat
511.668

17.
Subsidiereglement voor aanplanting van hoogstammige
fruitbomen en hoogstammige inheemse loofbomen –
Aanpassing
De ontwerp-gemeenteraadsbeslissing vindt u als bijlage.

18.
Aanmoedigingsreglement voor het onderhoud van
knotbomen.
Bijlage III bij de beslissing van de gemeenteraad van 28
november 1995.
Aanpassing
De ontwerp-gemeenteraadsbeslissing vindt u als bijlage.

19.
Subsidiereglement voor aanplanting en onderhoud van
lijnvormige elementen
Goedkeuring

Stedenbouw
20.

Reglement leegstandsregister
Goedkeuring

Een ontwerp-reglement vindt u als bijlage.

OCMW
21.

Budget 2010
Goedkeuring

Exploitatiebudget 2010 (consolidatie):
- totale werkingskosten:
1.785.784,77 EUR.
- totale werkingsopbrengsten: 995.970,00 EUR
- werkingsresultaat:
-789.814,77 EUR
- financiële opbrengsten:
11.781,22 EUR
- financiële kosten:
1.376,00 EUR.
- resultaat gewone activiteiten: -779.409,55 EUR
Investeringsbudget 2010 (consolidatie ):

investeringen: 18.000,00 EUR.

Totale gemeentelijke bijdrage 2010 (consolidatie): 669.556,71 EUR.

22.

Meerjarenplan 2010-2013
Goedkeuring

Het meerjarenplan 2010-2013 van het OCMW wordt vastgesteld met een totale gemeentelijke
bijdrage van 669.556,EUR in 2010, 690.264,65 EUR in 2011 (+ 3%) , 711.613,04 in 2012
(+ 3 % ) en 733.621,69 EUR in 2013 (+ 3%).

Onderwijs
23.

Gemeentelijke Basisschool Herfelingen
Mentorschap

Een ontwerpbeslissing vindt u als bijlage.

24.

Gemeentelijke Basisschool Herfelinge
Convenant vervangingen van korte afwezigheden
Goedkeuring

Een ontwerp-beslissing vindt u als bijlage.

KERKFABRIEKEN
25.

Sint-Petrus & Paulus Herne
Budget 2010
Meerjarenplan
Akteneming

Het volledige dossier ligt ter inzage op het gemeentesecretariaat

26.

Sint-Pieter te Sint-Pieters-Kapelle
Budget 2010
Meerjarenplan
Akteneming

Het volledige dossier ligt ter inzage op het gemeentesecretariaat

27.

Sint-Niklaas te Herfelingen
Budget 2010
Meerjarenplan
Akteneming

Het volledige dossier ligt ter inzage op het gemeentesecretariaat

28.

O.L.V. Kokejane te Kokejane
Budget 2010

Het volledige dossier ligt ter inzage op het gemeentesecretariaat

Geheime zitting
29.

Eedaflegging van de waarnemend-secretaris Anne Naert

Namens het College,
I.O. De gemeentesecretaris

De burgemeester-voorzitter

L. DENEYER

K. POELAERT

Bijlagen :
• Financiële nota 2009+ stavingsstukken
• Financieel meerjarenplan 2009 – 2010 – 2011
• Beleidsbudget
• Verslag begrotingscommissie

