COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN 20 MAART 2019

GOEDKEURING NOTULEN
CBS/2019/027 Goedkeuring notulen van het cbs van 13 februari 2019
A AGENDA
FINANCIERING
Financiële aangelegenheden
CBS/2019/028 Betaallijsten en bestelbons
OMGEVING
CBS/2019/400 Openen offertes maaien van bermen met afvoer en verwerking van het
maaisel
Ruimtelijke planning
CBS/2019/398 Kennisname ontvangen mail van Departement Omgeving, afdeling
handhaving dd. 14/03/2019 betreffende proces-verbaal lastens ***.
CBS/2019/417 Afgifte volledigheidsbewijs + adviesaanvraag bij VMM – aanvraag
omgevingsvergunning voor bouwen van een alleenstaande woning langs
Scherpstraat 1540 Herne, 1e afdeling, sectie H nr. 247d
Woonbeleid & sociale huisvesting
CBS/2019/406 Kennisname ontvangen schrijven van Departement Omgeving dd.
07/03/2019 betreffende weigering schrappingsattest van de lijst van
leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten voor pand te 1540 Herne,
Steenweg Asse +251
BURGER & WELZIJN
Bevolking & burgerlijke stand
CBS/2019/397 Ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister - ***.
VRIJE TIJD
Jeugd
CBS/2019/394 Buitenspeeldag 2019 - invulling
B AGENDA
CBS/2019/395 Afwikkeling PV's ingebrekestelling WAWEBO Onderhoudswerken 2015
Haviland

ALGEMEEN BESTUUR
Politiediensten & veiligheid
CBS/2019/410 Tijdelijke politieverordening voor recreatieve fiets- en wandeltochten door
GO! De Markevallei op 4 april 2019
CBS/2019/411 Tijdelijke politieverordening voor een wielerwedstrijd voor juniores op
zaterdag 20 april 2019
CBS/2019/412 Tijdelijke politieverordening voor een wielerwedstrijd genaamd "Brabantse
Pijl" op woensdag 17 april 2019
OMGEVING
CBS/2019/381 Kennisname ontvangen mail van Orde van architecten dd.12/03/2019
betreffende verbouwen van een woning gelegen te Herne, Stationsstraat
23a
Mobiliteit
CBS/2019/405 Extra Tour de France - mobiliteit
Milieu
Afval
CBS/2019/378 OVAM : Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval :
Doelstelling 2022.
Subsidies
CBS/2019/377 Premie aanvraag : Inbraakpreventie.
Ruimtelijke planning
CBS/2019/386 Weigering van aanvraag tot omgevingsvergunning – de aanvraag heeft
betrekking op een terrein met als adres Steenweg Asse 167 1540 Herne
en met als kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie B nr.481/02E – het
betreft een aanvraag voor aanleg van verharding.
CBS/2019/388 Omgevingsvergunning – de aanvraag heeft betrekking op een terrein met
als adres Terlindenstraat 30 1540 Herne en met als kadastrale
omschrijving 2e afdeling, sectie B nr.748p – het betreft een aanvraag voor
herbouw van ééngezinswoning.
CBS/2019/389 Omgevingsvergunning – de aanvraag heeft betrekking op een terrein met
als adres Groeneboom 27 1540 Herne en met als kadastrale omschrijving
1e afdeling, sectie H nr.194s4 – het betreft een aanvraag voor plaatsen
van een schutting, haag, terrasoverkapping, aanleg van terras,
regularisatie van tuinhuis en pergola.
CBS/2019/408 Omgevingsaanvraag voor het bouwen van een bedrijfswoning en
bijgebouw te 1540 Herne, Ekkelenbergstraat, 1e afdeling, sectie K nr.365
: advies cbs.
CBS/2019/409 Omgevingsvergunning – de aanvraag heeft betrekking op een terrein met
als adres Geraardsbergsestraat 82 1541 Herne en met als kadastrale
omschrijving 3e afdeling, sectie A nr.396f – het betreft een aanvraag voor
plaatsen raam in voorgevel.
Woonbeleid & sociale huisvesting
CBS/2019/387 Melding Architect *** : werken uitgevoerd niet conform de vergunning
afgeleverd voor het verbouwen en uitbreiden van een ééngezinswoning te
1541 Herne, Geraardsbergsesteenweg 65.

VRIJE TIJD
Evenementen
CBS/2019/404 Gebruik Geraardsbergsestraat tijdens passage Tour de France op
06/07/2019
Cultuur
CBS/2019/399 Subsidieverdeling cultuur 2018
Sport
CBS/2019/376 Start to Run 2019
Jeugd
CBS/2019/390 Chiro Herne jongens en meisjes - fietsvervoer
CBS/2019/391 Bibnick 2019 - invulling
CBS/2019/407 Crowdfunding speeltoestellen Bavo-centrum
C AGENDA
PERSONEEL
CBS/2019/393 Aanstelling deskundige vrije tijd, B1-B3 vanaf 8 april 2019 met een
contract van bepaalde duur
CBS/2019/401 Organisatie van een selectieproef met het oog op de aanleg van een
wervingsreserve met onmiddellijke indiensttreding voor de functie van
afdelingshoofd grondgebiedszaken
CBS/2019/421 Beheersovereenkomst Gemeente - OCMW Herne
D STANDPUNTBEPALING
CBS/2019/380 Herbruikbare bekers
CBS/2019/424 Plantjesweekend kom op tegen kanker
CBS/2019/425 Bespreking personeelszaken
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