Vergadering van de gemeenteraad
van 25 september 2019 - aanvang: 20u00

Agenda
Openbaar
Algemeen bestuur en interne organisatie
1.
Goedkeuring notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 26 juni 2019.
2.

Kennisname zittingsverslag van de vorige vergadering van de gemeenteraad

3.

Uitbreiding van de huidige aansluiting bij Infrax West voor de activiteit Fluvius
Center

4.

Toetreding tot de lopende raamovereenkomst van het provinciebestuur van
Vlaams- Brabant voor de levering, installatie, systeemintegratie en onderhoud van
een geconsolideerde server- en storage infrastructuur

5.

Oprichting lokaal overleg kinderopvang - aanpassing statuten

6.

Vaststellen nieuwe structuur adviesraden

AGB
7.

Statuten AGB - aanpassing

Burgerzaken
8.
Woonwijk Hernekouter - Straatnaamgeving – definitieve aanvaarding door de
gemeenteraad
Financiën
9.
Budgetwijziging 2019-01
Intergemeentelijke samenwerking
10.
BAV Haviland i.k.v. de verlenging van de bestaansduur
11.

Aanduiding politieke mandataris of ambtenaar als afgevaardigde in de zorgraad van
de eerstelijnszone Pajottenland.

Omgeving
12.
Tenlasteneming van regiekosten verbonden aan opmaak van een ruimtelijke
uitvoeringsplan: goedkeuring samenwerkingsovereenkomst
13.

Opstarten van de procedure tot gedeeltelijke ontruiming op de begraafplaats van
Sint-Pieters-Kapelle

14.

Toetreding tot de raamovereenkomst fietstellingen provincie Antwerpen - Bestelling
snelheidsinformatieborden

15.

Gewoon wegenonderhoud 2019 in de verschillende straten te 1540 Herne:
A/.
Het verlenen van een “in-house” opdracht aan Haviland Intercommunale
IgSv.

B/.
Goedkeuring van de voorwaarden voorzien in de overeenkomst “Studie,
ontwerp, werfopvolging en veiligheidscoördinatie” tussen de gemeente Herne en
Haviland Intercommunale IgSv.
16.

Verzaking recht van opstal bibliotheek Herne

17.

Afsluiten overeenkomst met Regionaal landschap met het oog op de realisatie van
een project "Natuur in je buurt - Herne kiest het oasen-pad"

Onderwijs
18.
Gemeentelijke Basisschool De Regenboog – Aanpassing schoolreglement goedkeuring en aktename infobrochure
Politie en veiligheid
19.
Algemene erkenning van toeristische miniatuurtreinslepen als openbare
ontspanning
Vrije tijd
20.
Bibliotheek Petrus Naghel - Goedkeuring Overeenkomst Basisinfrastructuur Digitale
Bibliotheek voor openbare bibliotheken. Schrijven van Cultuurconnect d.d.
17/06/2019

Schriftelijke en mondelinge vragen
21.
Schriftelijke en mondelinge vragen
22.

Mededeling: aanpassing besluit van 24 april 2019 houdende oprichting
toekomstfonds: aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger

