BEKENDMAKING
BESLUITEN SCHEPENCOLLEGE VAN 1 APRIL 2019
GOE DKEURIN G VERSLAG

1. Goedkeuring verslag vergadering van 25 maart 2019
Goedgekeurd.
2. Bestelbonnen
Het college keurt de bestelbonnen goed van nummer 2019/173 tot en met nummer 2019/175.
3. Aanrekeningen
Het college keurt de aanrekeningen goed van nummer 2018/3770 tot en met nummer
2018/3776 en van nummer 2019/447 tot en met nummer 2019/702.
4. Bestelaanvragen
Het college keurt de bestelaanvragen goed van nummer 2019/36 tot en met nummer
2019/37.
5. Aanvraag mutatie door mevrouw Lut Engelen
De mutatie van mevrouw Lut Engelen vanuit de stedelijke academie voor muziek, woord en
dans te Herentals naar onze gemeentelijke muziekacademie wordt met ingang van 1 mei
2019 toegestaan.
6. Afsluiten aanwervingsprocedure van een voltijdse contractuele functie van
omgevingsambtenaar handhaving op Loket Bouwen & Wonen
Goedgekeurd.
7. Aanwerving seizoenarbeider groendienst
Goedgekeurd.
8. Karen Verstrepen - verlenen van omgevingsvergunning
Het college levert een omgevingsvergunning af aan mevrouw Karen Verstrepen voor het
isoleren en bepleisteren van de woning, gelegen te Herenthout, van Reynegomlaan 30.
9. Verlenen van vergunning aan Telenet voor het plaatsen van ondergrondse kabel
te Herentalse Steenweg 50 - dossier 25034942
Goedgekeurd.
10. Aanvraag toelating doortocht Wijnegemse Pijl voor wielertoeristen op zondag
21 april 2019 door Wijnegem Bicycle Club vzw
Toegestaan.
11. Teruggave waarborgsom bouwwerken voor Zwanenberg 90
Goedgekeurd.
12. Tijdelijke politieverordening naar aanleiding van het rooien van bomen te
Liefkenshoek op woensdag 3 april en donderdag 4 april 2019
Goedgekeurd.
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13. Tijdelijke
politieverordening
‘PretCamionette’ op 8 mei 2019
Goedgekeurd.

naar

aanleiding

van

de

organisatie

14. Voorstel overeenkomst met de dierenartsen inzake de behandeling van
zwerfkatten
Het college sluit in het kader van het vernieuwde zwerfkattenbeleid een nieuwe overeenkomst
af met de dierenartsen gevestigd in de gemeente. De overeenkomst bepaalt de taken die de
dierenartsen in het kader van het project uitvoeren en welke vergoeding hier tegenover staan.
15. Teruggave waarborgsom bouwwerken voor Vonckstraat 45
Goedgekeurd.
16. Voorstel overeenkomst met Unco Jerry Kempen V.Z.W. in kader van het
zwerfkattenbeleid
Het college sluit in het kader van het vernieuwde zwerfkattenbeleid een overeenkomst af
met het dierenasiel. De overeenkomst bepaalt dat de gevangen tamme katten, die niet
gechipt zijn en niet gekenmerkt zijn als huiskat, ter adoptie worden aangeboden aan het
dierenasiel.
17. Teruggave waarborgsom bouwwerken voor Griefjes 4
Goedgekeurd.
18. Mail i.v.m. snelheidscontroles Itegemse Steenweg
Een inwoner van de Itegemse Steenweg meldt overdreven snelheid op de Itegemse
Steenweg, het gedeelte na de bocht van garage Reniers en het kruispunt met Herlaar, en
stelt voor om hier trajectcontrole in te voeren. Hij klaagt ook over de slechte staat van de
weg en van het fietspad.
Aan de inwoner wordt geantwoord dat de invoering van trajectcontrole in het verleden al werd
geopperd en verder wordt onderzocht. Het dossier voor een duurzame herstelling van het
wegdek en het fietspad wordt voorbereid.
19. Aanduiding gebouwverantwoordelijken
Voor elk gebouw van het gemeentelijk patrimonium wordt een gebouwverantwoordelijke
aangesteld.
20. Aanvraag toelating doortocht op zondag 19 mei 2019 door 15 Wing
Luchttransport
Niet toegestaan omdat op dezelfde dag en hetzelfde parcours een wielerwedstrijd plaatsvindt.
Een alternatief parcours kan voorgesteld worden.
21. Klacht betreffende de dienstverlening van onze milieudienst in het kader van
het zwerfkattenproject
De klacht wordt ontvankelijk doch ongegrond verklaard.
22. Deelname aan de actie 'Straatvinken'
Aan de schepen van mobiliteit wordt gevraagd om in overleg met de mobiliteitsambtenaar de
actie uit te werken.
23. Volleybalclub Heist Delhaize Herenthout: vraag om medewerking
De gevraagde medewerking wordt verleend.
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24. Invulling ambtenaar noodplanning
Binnen de gemeentezone Neteland wordt voor de toekomst naar een oplossing gezocht.
25. Antwoord schriftelijke vraag GBL
Aan de GBL-fractie wordt antwoord verstuurd op hun schriftelijke vraag van 13 maart.
26. Ondersteuning G-sportproject door Pidpa
Het college beslist het project financieel te ondersteunen door 200 medailles aan te kopen
voor een totaalbedrag van € 700,00.
27. Kennisname verslagen vergaderingen bibliothecarissen Neteland
Kennisgenomen.
28. Vaststellen van de kiezerslijst voor de verkiezingen van het Europese, federale
en Vlaamse parlement op zondag 26 mei 2019
Goedgekeurd.
29. Pers
Het college beslist een persmededeling te doen over de overeenkomst met de dierenartsen
in het kader van het vernieuwde zwerfkattenbeleid.
30. Documenten extranet
Volgende documenten worden ter beschikking gesteld van de raadsleden: notulenverslag
schepencollege en vast bureau van 25 maart 2019, lijst van goedgekeurde bestelbons,
bestelaanvragen en aanrekeningen van college en vast bureau, verslag klacht over de
dienstverlening van onze milieudienst in het kader van het zwerfkattenproject en verslag van
de vergaderingen van de bibliothecarissen van Bibliotheek Neteland.
Herenthout, 15 april 2019

Annick Van Leemput
Algemeen directeur
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