COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN 10 JUNI 2020

GOEDKEURING NOTULEN
CBS/2020/435 Goedkeuring notulen van het cbs van 3 augustus 2020
A AGENDA
FINANCIERING
Financiële aangelegenheden
CBS/2020/436 Betaallijsten en bestelbons
OMGEVING
Ruimtelijke planning
CBS/2020/689 Afgifte volledigheidsbewijs + adviesaanvraag bij afdeling milieu en
brandweer – aanvraag omgevingsvergunning voor vernieuwen van een
bestaande vergunde inrichting langs Edingsesteenweg 67+, 1540 Herne,
1e afdeling sectie E 273V
CBS/2020/690 Afgifte volledigheidsbewijs + start openbaar onderzoek – aanvraag
omgevingsvergunning voor aanleggen van een oprit langs Lindestraat
46C, 1540 Herne, 1e afdeling Sectie K 90Y
CBS/2020/691 Afgifte volledigheidsbewijs – aanvraag omgevingsvergunning voor aanleg
van een zwembad langs Grotestraat 21A, 1540 Herne, 1e afdeling Sectie
I 268T
B AGENDA
ALGEMEEN BESTUUR
CBS/2020/719 Oproep VVSG om deel te nemen aan de week van de duurzaamheid
Politieke organen
CBS/2020/708 Antwoord op schriftelijke vragen van Kwadrant plus
OMGEVING
CBS/2020/698 Respons na oproep suggesties inrichting stationsplein aan
gemeenteraadsleden
Wegen
CBS/2020/701 Onderhoudswerken 2019 - aanpassing uitvoeringstermijn
Milieu
Milieubescherming
CBS/2020/684 Tankslag - Collectieve sanering van stookolietanks

Vergunningen
CBS/2020/683 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning (klasse 1) Leenstraat 49
te 1540 Herne
Ruimtelijke planning
CBS/2020/681 Weigering – de aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres
Edingsesteenweg 66 1541 Herne en met als kadastrale omschrijving 3e
afdeling, sectie C nr.523w – het betreft een aanvraag voor plaatsen van
publiciteitsbord(regularisatie).
CBS/2020/682 Weigering – de aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres
Mollestraat/Steenweg Asse 1540 Herne en met als kadastrale
omschrijving Openbaar domein – het betreft een aanvraag voor plaatsen
van publiciteitsbord.
CBS/2020/692 Omgevingsvergunning – de aanvraag heeft betrekking op een terrein met
als adres Breemstraat 19 1540 Herne en met als kadastrale omschrijving
1e afdeling, sectie H nr.434e4 – het betreft een aanvraag voor vervangen
ramen en wijzigen voorgevel.
CBS/2020/703 Agendapunt GR : toewijzingsreglement Lokaal Bedrijventerrein
CBS/2020/707 Omgevingsvergunning – de aanvraag heeft betrekking op een terrein met
als adres Nattendries 3x 1540 Herne en met als kadastrale omschrijving
1e afdeling, sectie K nr.237l – het betreft een aanvraag voor regularisatie
van verwerkingsruimte : kroonlijsthoogte, nokhoogte en gevelopeningen intrekking besluit van 8 april 2020.
Facilitaire diensten
CBS/2020/370 Goedkeuring offerte "Project petanqueplein Liezebeekwijk" P/047982
BURGER & WELZIJN
Handel & middenstand
CBS/2020/694 Vergunning voor de inname van het openbaar domein tegenover café
Moonlight, Kerkstraat 6 te 1540 Herne voor het plaatsen van een
seizoensgebonden terras over een lengte van circa 12 meter en een
breedte van circa 3 meter van 12 juni tot en met 31 oktober 2020
Gezondheid
CBS/2020/680 Aankoop desinfectiezuilen - Corona
VRIJE TIJD
CBS/2020/709 Opmaak van de lay-out, het drukken, de afwerking en levering van een
programmabrochure voor het gemeenschapscentrum van Herne 20202021-2022-2023 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze TM/001
Openbare bibliotheek
CBS/2020/687 Bibliotheek Petrus Naghel - Dienstreglement Regiobib Pajottenland &
Zennevallei
Cultuur
CBS/2020/686 Creatie troostplek in Herfelingen
Jeugd
CBS/2020/695 Annulatie daguitstappen tijdens de zomervakantie - Jeugdregio
Pajottenland

C AGENDA
PERSONEEL
CBS/2020/685 Organisatie planning poetspersoneel tijdens de zomermaanden
CBS/2020/702 Tewerkstelling conciërge Dominicanessenklooster (+ onderhoud) contract onbepaalde duur
CBS/2020/704 GBS De Regenboog – Aanvraag afwezigheid voor verminderde prestaties
- bekrachtiging
CBS/2020/705 GBS De Regenboog – kennisname ziekteverlof
CBS/2020/706 GBS De Regenboog – spontante sollicitaties - kennisname
D STANDPUNTBEPALING
CBS/2020/693 Voorstel Relanceplan Gemeente Herne
CBS/2020/696 Locatie fysieke vergadering gemeenteraad
CBS/2020/697 Planning vergaderingen CBS tijdens de maanden juli en augustus
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