Het College van Burgemeester en Schepenen verzoekt de Gemeenteraad voor de
eerste maal te vergaderen op woensdag 5 maart 2008 om 20u – in de raadzaal
van het gemeentehuis, teneinde er te beraadslagen over de hiernavolgende
dagorde.

DIENST GRONDGEBIEDSZAKEN

1. Brandweervoorpost Lennik
Eénmalige investeringen
Bouwen van het voorpostgebouw
Machtiging aan de Gemeente Galmaarden om als leidende
gemeente op te treden

De bedoeling van dit agendapunt is om de gemeente Galmaarden te
machtigen om als leidende gemeente op te treden voor het oprichten van
het gebouw waarin de voorpost van de brandweerdienst van Lennik
gehuisvest zal worden, en alle handelingen te verrichten die hiervoor
noodzakelijk zijn.
De gemeente Herne zal haar financieel aandeel in de oprichting van het
voorpostgebouw volstorten aan de gemeente Galmaarden, en dit op haar
eerste verzoek.

DIENST PERSONEEL
2. Gewestelijke ontvanger
Bepaling prestatiebreuk 19/38
Goedkeuring

De gemeente Herne telt +/- 6500 inwoners. Het ambt van plaatselijk
financieel beheerder moet dus steeds deeltijds worden ingevuld. Maar de
gemeente bepaalt zelf de prestatiebreuk, weliswaar rekening houdend met
het toegestane maximum dat wordt vastgesteld op 3/4de van een voltijdse.
Het gemeentedecreet bepaalt dat de gemeenteraad beroep mag doen op
een gewestelijke ontvanger voor de invulling van het ambt van financieelbeheerder.

DIENST VRIJE TIJD
3. Aankoop podiumelementen (uitbreiding)
Goedkeuren van de voorwaarden en vaststellen van de wijze
van gunnen.
Raming : 2500,00 (excl. BTW)
Wijze van gunnen : onderhandse opdracht
Er dienen bijkomende podiumelementen te worden aangekocht daar het
huidige aantal podiumelementen te weinig is bij vele activiteiten. De
gemeente dient regelmatig bijkomende podiumelementen te huren bij
buurgemeenten.
Daarom stelt het College van Burgemeester en Schepenen voor om
bijkomende podiumelementen aan te kopen.

DIENST SPORT
4. Aankoop tafeltennismateriaal (starterspakket)
Goedkeuren van de voorwaarden en vaststellen van de wijze
van gunnen.
Raming : €4400,00 (incl. BTW)
Wijze van gunnen : onderhandse opdracht
In de sporthal De Hernekouter start men met een initiatie tafeltennis. Deze
cursussen zullen worden georganiseerd in samenwerking met BLOSO.
De sportraad gaf hieromtrent reeds een gunstig advies.

TOELAGEN
5. Consultatiebureau van Kind en Preventie te Galmaarden
Toekenning van een subsidie van €0,025 per inwoner
Goedkeuring
Het Consultatiebureau Kind en Preventie richt zich tot de jonge ouders uit
de streek. Kind en Preventie biedt gratis preventieve gezondheidszorg voor
kinderen van 0 tot 3 jaar.
Zij vragen een toelage van €0,025 per inwoner.

6. Regionaal Landschap Zenne, Zuun en Zoniën
Gemeentelijke bijdrage 2008.
Goedkeuring
Naar jaarlijkse gewoonte maakt onze gemeente een bepaald bedrag over als
werkingssubsidie over Regionaal Landschap Zenne, Zuun en Zoniën vzw.
Dit bedrag wordt vastgelegd op €0,25 per inwoner. Een aantal projecten van
RLZZZ zijn akkervogels, cursus faunabeheer, poelenplan, trage wegen, …
I.O. De gemeentesecretaris
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