COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN 29 MEI 2019

GOEDKEURING NOTULEN
CBS/2019/418 Goedkeuring notulen van het cbs van 22 mei 2019
A AGENDA
CBS/2019/707 Toekennen grafconcessie op de gemeentelijke begraafplaats van SintPieters-Kapelle
Concessie nr. 1092
FINANCIERING
Financiële aangelegenheden
CBS/2019/419 Betaallijsten en bestelbons
ALGEMEEN BESTUUR
Algemene diensten
Communicatie
CBS/2019/720 Vlaamse Autosportfederatie – bekendmaken gegevens
Adviesraden, klachten, meldingen & burgerparticipatie
CBS/2019/736 Jaarlijkse rapportering klachtenbehandelingssysteem - kennisgeving
OMGEVING
Wegen
CBS/2019/714 Aanvraag toelating tot het plaatsen van aankondigingsborden voor
Kermisweekend Sint-Pieters-Kapelle 2019
Ruimtelijke planning
CBS/2019/745 Afgifte volledigheidsbewijs + adviesaanvraag bij Agentschap Wegen en
Verkeer – aanvraag omgevingsvergunning voor aanleg van een
poolhouse en zwembad langs Stationsstraat 89, 1540 Herne, 1e afdeling
Sectie H 228S3 en 228T3
B AGENDA
FINANCIERING
CBS/2019/752 Politiezone Pajottenland - VISIE 2020-2025 – uitdagingen –
personeelsformatie - meerjarenbehoeftenplan

Financiële aangelegenheden
CBS/2019/700 Aankoop van een 10 beeldschermen - Gunning opdracht - Opdracht lager
dan €8.500
ALGEMEEN BESTUUR
CBS/2019/724 Vergunning sterke drank voor de Fanfare Sint-Pieters-Herleving voor het
Kermisweekend op 30, 31 augustus en 1 september 2019.
CBS/2019/751 Bespreking ontwerp huishoudelijk reglement gemeente- en OCMW-raad
Politieke organen
CBS/2019/750 Bepaling datum viering eretitels
Politiediensten & veiligheid
CBS/2019/709 Tijdelijke politieverordening voor een triatlonwedstrijd genaamd
'Challenge Geraardsbergen' op zondag 16 juni 2019 (erratum)
CBS/2019/715 Controle hydranten: Bluswatervoorraden inventariseren, nazicht en
onderhoud.
CBS/2019/733 Tijdelijke politieverordening voor motorrit ten voordele van Zonnestraal
vzw op 15 september 2019
OMGEVING
Wegen
CBS/2019/746 Overeenkomst betreffende de studie, het ontwerp, de werfopvolging en
de veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking inzake gewoon
wegenonderhoud dienstjaar 2019
Milieu
Geluid
CBS/2019/722 Aanvraag tot het exploiteren van een niet-ingedeelde inrichting voor het
tijdelijk organiseren van een evenement met elektronisch versterkte
muziek, Graduation Party op zaterdag 31 augustus 2019.
CBS/2019/723 Aanvraag tot het exploiteren van een niet-ingedeelde inrichting voor het
tijdelijk organiseren van een evenement met elektronisch versterkte
muziek. Laatste schoolfeest vestiging BS Markevallei in Herne.
CBS/2019/728 Aanvraag tot het exploiteren van een niet-ingedeelde inrichting voor het
tijdelijk organiseren van een evenement met elektronisch versterkte
muziek voor de opening van een handelszaak op 29 juni 2019.
CBS/2019/735 Aanvraag tot het exploiteren van een niet-ingedeelde inrichting voor het
tijdelijk organiseren van een evenement met elektronisch versterkte
muziek door ***.
Ruimtelijke planning
CBS/2019/703 Beperkte zichtbaarheid door tuinschermen hoek GessereyendriesBoesmolenstraat
CBS/2019/737 Weigering van aanvraag tot omgevingsvergunning – de aanvraag heeft
betrekking op een terrein met als adres Steenweg Asse 26 1540 Herne
en met als kadastrale omschrijving 1e afdeling, sectie D nrs.270e3-f3-l3,
280h, 286d en 291k – het betreft een aanvraag voor bouwen van een
loods.
CBS/2019/738 Kennisname kandidaturen GECORO
CBS/2019/739 Omgevingsvergunning – de aanvraag heeft betrekking op een terrein met
als adres Barakkendries 1540 Herne en met als kadastrale omschrijving

1e afdeling, sectie E nr.147b – het betreft een aanvraag voor overwelven
van baangracht.
CBS/2019/740 Omgevingsvergunning – de aanvraag heeft betrekking op een terrein met
als adres Manhovestraat 8 1541 Herne en met als kadastrale
omschrijving 3e afdeling, sectie D nr.37e – het betreft een aanvraag voor
vellen van vier bomen.
CBS/2019/742 Omgevingsvergunning – de aanvraag heeft betrekking op een terrein met
als adres Markstraat 17a 1541 Herne en met als kadastrale omschrijving
3e afdeling, sectie D nr.14d – het betreft een aanvraag voor aanleg van
een zwemvijver.
CBS/2019/743 Weigering van aanvraag tot omgevingsvergunning – de aanvraag heeft
betrekking op een terrein met als adres Druimerenstraat 28 1540 Herne
en met als kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie C nr.752p – het
betreft een aanvraag voor plaatsen van overdekt terras met
biozwembad+bijhorende verharding.
Woonbeleid & sociale huisvesting
CBS/2019/744 Open oproep subsidieretentieproject provincie vlaams-brabant
Nutsvoorzieningen
CBS/2019/711 Vergunning aan Fluvius Operating Systems cvba voor de inname van het
openbaar domein ter hoogte van Hondsbergstraat 21 voor het aansluiten
van een woning op het rioleringsnet
CBS/2019/712 Vergunning aan Fluvius Operating Systems cvba voor de inname van het
openbaar domein ter hoogte van H.Geeststraat 8 voor het aansluiten van
een woning op het rioleringsnet
CBS/2019/732 Vergunning aan Fluvius Operating Systems cvba voor de inname van het
openbaar domein ter hoogte van Scherpstraat 16 voor het aansluiten van
een woning op het rioleringsnet
Begraafplaatsen
CBS/2019/683 Opstarten van de procedure tot ontruiming op de begraafplaats van SintPieters-Kapelle
Patrimonium
CBS/2019/716 Opmaak bomenbeheerplan kloostertuin.
VRIJE TIJD
Ontwikkelingssamenwerking
CBS/2019/734 Cyclonen Idai & Kenneth noodtoestand: steun voor slachtoffers van de
cycloon in Mozambique, Malawi en Zimbabwe
Evenementen
CBS/2019/713 Kermisweekend Sint-Pieters-Kapelle 2019
Sport
CBS/2019/717 Jubileumwandeltocht

Parijs (Frankrijk) - Tilburg (Nederland)

C AGENDA
PERSONEEL
CBS/2019/725 Hulp wijkwerken inschakelen bij dienst vrije tijd

CBS/2019/749 Openen offertes Begeleiding ontwikkeling personeelsbeleid gemeente en
OCMW voor de periode van 1 juni 2019 tem 31 mei 2022
D STANDPUNTBEPALING
CBS/2019/697 Voorstellen Providentia voor schoolgebouwen te Herne, Stationsstraat 53
en Driekapellenstraat.
CBS/2019/741 Werkplek coördinator TD
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