Herne , 17 februari 2009

De voorzitter van de gemeenteraad van Herne verzoekt de Gemeenteraad voor de
eerste maal te vergaderen op woensdag 25 februari 2009 – 20u - in de raadzaal
van het gemeentehuis, teneinde er te beraadslagen over de hiernavolgende
dagorde.

DIENST GRONDGEBIEDSZAKEN
1. BPA Hernekouter
Plaatsen snelheidsremmers
Goedkeuring
Op de gemeenteraad van 26 november 2008 werd de aankoop van 2
snelheidsremmers goedgekeurd.
Deze zullen geplaatst worden in het BPA Hernekouter.
Desbetreffend dient de gemeenteraad haar akkoord te geven.

2. Inrichten parkeerplaats mindervaliden Centrum Herne
Goedkeuring
In het Centrum van Herne werd een parkeerplaats voor mindervaliden
voorbehouden. Deze wijziging in de verkeerssituatie dient door de
gemeenteraad te worden bevestigd.

DIENST OPENBARE WERKEN
3. Aankoop grasmaaier
Goedkeuren van de voorwaarden en vaststellen van de wijze
van gunnen.
Raming : €80.000,00
Wijze van gunnen : Onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking

Voor de dienst Openbare Werken dient een nieuwe grasmaaier te worden
aangekocht. De technische fiche vindt u als bijlage.

ADMINISTRATIE
4. Aankoop PC voor het Schepencollege
Goedkeuren van de voorwaarden en vaststellen van de wijze
van gunnen.
Raming : 700,00 (excl. BTW)
Wijze van gunnen : onderhandse opdracht
Voor de opvolging van dossiers dient er 1 PC aangekocht te worden voor het
Schepencollege.

DIENST FINANCIËN
5. Containerpark
Goedkeuren tariefreglement voor de aanhangwagen
Het College van Burgemeester en Schepenen stelt voor om dit tarief als volgt
vast te stellen :
- Huur : €5,00 per 2 uur
- Borg : €50,00

6. Polyvalente Feestzaal te Sint-Pieters-Kapelle
Goedkeuren tarief voor het gebruik van de keuken
Het College van Burgemeester en Schepenen stelt voor om dit tarief als volgt
vast te stellen :
- Gebruik : €20,00

7. Vaststelling retributiereglement voor het indienen van een
milieuvergunningsaanvraag.
Goedkeuring
Het College van Burgemeester en Schepenen stelt voor om dit reglement als
volgt vast te stellen :
- Indienen klasse II dossier : €25,00
- Indienen klasse I dossier : €25,00 + dossierkosten (publicatiekosten, …)

PERSONEEL
8. Gemeentepersoneel
Verhoging bedrag maaltijdcheques
Goedkeuring
Bij de invoering van de nieuwe rechtspositieregeling werd tijdens het syndicaal
overleg overeengekomen het bedrag van de maaltijdcheques aan te passen
als volgt :
- voor het dienstjaar 2009 : van €4,00 naar €5,00
- voor het dienstjaar 2010 : van €5,00 naar €6,00 (wettelijk maximum)

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF
9. Commissaris-Bedrijfsrevisor
Aanduiding
Bevestiging beslissing Directiecomité Autonoom
Gemeentebedrijf
Artikel 21van de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf stelt dat het
toezicht op de financiële toestand en de jaarrekeningen van het AGB Herne
dient te worden overgedragen aan een College van drie commissarissen. Één
lid dient lid te zijn van het instituut van bedrijfsrevisoren. De andere twee leden
werden reeds aangeduid uit de gemeenteraad.
Het Directiecomité heeft desbetreffend een beslissing genomen. Deze
beslissing dient te worden bevestigd door de gemeenteraad.

OCMW
10.
Lokaal Sociaal Beleidsplan Herne 2008-2013
Goedkeuring - Hernieuwing
Dit betreft de hernieuwde goedkeuring van het Lokaal Sociaal Beleidsplan
2008-2013, na het gunstig advies van het Lokaal Overleg Kinderopvang van
22 januari 2009.

Dit advies was nodig na de brief van 7/10/2008 van het Departement
Welzijn,Volksgezondheid en Gezin, Afdeling Welzijn en Samenleving en het
Vlaams Agentschap Kind en Gezin, Afdeling Kinderopvang.
De Raad van het OCMW heeft in vergadering van 9 februari 2009 reeds het
lokaal sociale beleidsplan 2008-2013 opnieuw goedgekeurd.

DIENST VRIJE TIJD
11.
Uitleenreglement
Goedkeuring
Een exemplaar van dit uitleenreglement vindt u als bijlage.
GEHEIME ZITTING

12.

Vaststelling werfreserve gemeentesecretaris
Goedkeuring

Op 13 en 25 november 2008 werden er examens georganiseerd voor de
samenstelling van een werfreserve voor de functie van gemeentesecretaris.
Het volledige proces-verbaal van de examenverrichtingen ligt ter inzage op het
gemeentesecretariaat.
Namens het College,
I.O. De gemeentesecretaris

De burgemeester-voorzitter

L. DENEYER

K. POELAERT

