Herne, 20 mei 2008

Het College van Burgemeester en Schepenen verzoekt de Gemeenteraad voor de
eerste maal te vergaderen op 28 mei 2008 – 20u de raadzaal van het gemeentehuis,
teneinde er te beraadslagen over de hiernavolgende dagorde.

DIENST GRONDGEBIEDSZAKEN
1. Uitbreiding bebouwde kom Sint-Pieters-Kapelle (Markstraat)
Goedkeuring
Het College van Burgemeester en Schepenen stelt voor om de bebouwde
kom van Sint-Pieters-Kapelle uit te breiden, langsheen de Markstraat, tot net
voorbij de woning met huisnummer 32 en bijgevolg ook in de Lookaitse vanaf
het kruispunt Markstraat/Lookaitse tot voorbij de woning met huisnummer 2 en
dit omwille van veiligheidsredenen.

2. Aankoop klepelmaaier
Goedkeuring van de voorwaarden en vaststellen van de wijze
van gunnen
Raming : €50.000,00
Wijze van gunnen : Onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking
Voor de dienst Openbare Werken dient een nieuwe klepelmaaier te worden
aangekocht.
Het lastenboek vindt u als bijlage.

3. Gemeentelijke begraafplaats Herfelingen
Onteigeningsbundel A
Goedkeuring
Gelet op de geslaagde onderhandelingen met de eigenaars van de gronden
is een openbaar onderzoek voor de onteigeningen niet meer nodig en worden
de gronden dus rechtstreeks aangekocht bij de eigenaars.
De akten voor de aankoop liggen ter inzage.

DIENST FINANCIËN
4. Lokaal Pact
Wederzijdse engagementen en procedure tot schuldovername
Goedkeuring
De gemeente Herne verbindt er zich toe het lokaal pact met de Vlaamse
overheid af te sluiten om op die manier een schuldafbouw mogelijk te maken
ten bedrage van €100,00/inwoner. Het College van Burgemeester en
Schepenen zal overgaan tot de selectie van de desbetreffende leningen die
door de Vlaamse overheid aan de financiële instelling vervroegd zullen
worden terugbetaald.

DIENST PERSONEEL
5. Salarisschaal gemeentesecretaris en financieel beheerder
met ingang van 1 januari 2007.
Goedkeuring
De aanpassing van de salarisschaal van de gemeentesecretaris en de
financieel beheerder in uitvoering van het gemeentedecreet en dit met
terugwerkende kracht op 1 januari 2007.

MILIEU
6. Telévil
Samenwerkingsovereenkomst
Goedkeuring
Het College van Burgemeester en Schepenen stelt voor om samen met Télévil
een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten. Dit houdt in dat het
kringloopcentrum op het grondgebied van de gemeente huishoudelijke
afvalstoffen inzamelt met het oog op het maximaal hergebruik ervan.
Het betreft huishoudelijke afvalstoffen die normaal gezien door de inwoners
met de gemeentelijke ophaling zouden worden meegegeven maar die
herbruikbaar zijn. De inzameling van deze huishoudelijke afvalstoffen gebeurt
huis-aan-huis door het kringloopcentrum (-winkel) na telefonische oproep of
via de brengmethode rechtstreeks door de inwoners bij het kringloopcentrum
(-winkel) of door een maandelijkse inzameling aan het containerpark.
De inzameling is gratis voor de inwoners van de gemeente.

DIENST JEUGD
7. Aankoop van een tweedehands springkasteel
Goedkeuren van de voorwaarden en vaststellen van de wijze
van gunnen.
Raming : €1200,00
Wijze van gunnen : onderhandse opdracht
Vanaf deze zomer is het de bedoeling dat men voor het organiseren van
buurt- of wijkfeesten gebruik zal kunnen maken van een materiaalkoffer. Dit
springkasteel zal hiervoor eveneens aangekocht worden.

8. Verantwoordingsnota 2007
Goedkeuring
De verantwoordingsnota ligt ter inzage.

KERKFABRIEKEN
9. Kerkfabrieken O.L.V. Kokejane te Kokejane
Rekening 2007
Advies
Balans
Ontvangsten
Uitgaven

€54.566,61
€38.291,59

Batig saldo

€16.275,02

10.
Kerkfabriek Sint-Pieter te Sint-Pieters-Kapelle
Rekening 2007.
Advies
Balans
Ontvangsten
Uitgaven

€57.582,54
€17.757,78

Batig saldo

€39.824,76

11.
Kerkfabriek Sint-Petrus en Paulus
Rekening 2007
Advies
Balans
Ontvangsten
Uitgaven

Batig saldo

€116.989,36
€ 47.653,96

€ 69.335,40

12.
Kerkfabriek Sint-Niklaas te Herfelingen
Rekening 2007
Advies
Balans
Ontvangsten
Uitgaven

€164.749,49
€142.694,84

Batig saldo

€ 21.784,65

VARIA
13.
Renovatie gemeentehuis – Aankoop meubilair
Lot 1 : Aankoop van kasten
Goedkeuren van de voorwaarden en vaststellen van de wijze
van gunnen.
Raming : €13.000,00 (excl. BTW)

Wijze van gunnen : Onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking
Lot 2 :Aankoop van bureaus
Goedkeuren van de voorwaarden en vaststellen van de wijze
van gunnen.
Raming : €7.700,00 (excl. BTW)
Wijze van gunnen : Onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking
Lot 3 : Aankoop van bureelstoelen
Goedkeuren van de bestekken, de voorwaarden en vaststellen
van de wijze van gunnen.
Raming : €6.900,00(excl. BTW)
Wijze van gunnen : Onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking
Als bijlage vindt u de desbetreffende lastenboeken.

ONDERWIJS
14.
Gemeentelijke Basisschool Herfelingen
Vacantverklaring voor vaste benoeming in een wervingsambt
Kennisgeving
Dit is de lijst van de vacante betrekkingen voor een vaste benoeming in een
wervingsambt voor het schooljaar 2008-2009.

15.
Gemeentelijke Basisschool Herfelingen
Goedkeuren van algemene afspraken van functiebeschrijvingen
– functioneringsgesprekken en evaluatiegesprekken van de
scholengemeenschap Zuidwest-Pajottenland.
De functiebeschrijvingen voor de functies van directeur, onderwijzer,

kleuteronderwijzer, zorgcoördinator, ICT-coördinator, administratief
medewerker, kinderverzorgster, leermeester levensbeschouwelijke vakken en
leermeester lichamelijke opvoeding zoals opgemaakt door de coördinator van
de scholengemeenschap Zuidwest-Pajottenland en zoals besproken tijdens het
syndicaal overleg dienen te worden goedgekeurd.
De procedure met betrekking tot de functionerings- en evaluatiegesprekken
zoals opgemaakt door de coördinator van de scholengemeenschap ZuidwestPajottenland dient eveneens te worden goedgekeurd.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING
16.
Riobra
Jaarvergadering dd. 13 juni 2008
Goedkeuring agenda
Aanduiding van een volmachtdrager en een plaatsvervanger
Goedkeuring



Effectief : Moonens Hugo
Plaatsvervanger : Devos Patrick

17.
Intercommunale Haviland
Gewone algemene vergadering dd. 26 juni 2008.
Goedkeuring agenda
Aanduiding van een volmachtdrager en een plaatsvervanger.
Goedkeuring



Effectief : Vierendeels Arlette
Plaatvervanger : Vanaudenhove Marc,
Namens het College,
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