BEKENDMAKING
BESLUITEN GEMEENTERAAD VAN 1 APRIL 2019
OPENBARE VERGADERING
1. Goedkeuring notulen gemeenteraadszitting van 11 maart 2019
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
2. Advies over de rekening van de Kerkfabriek over het jaar 2018
De raad verleent met eenparigheid van stemmen gunstig advies aan de rekening van de
Kerkfabriek Sint-Pieter en Pauwel te Herenthout over het jaar 2018.
3. Definitieve goedkeuring gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)
zonevreemde bedrijven - fase 2
De raad keurt met eenparigheid van stemmen het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
(RUP) zonevreemde bedrijven - 2de fase definitief goed.
4. Aanduiding plaatsvervangend afgevaardigde beheerscomité interlokale
scholengemeenschap
De heer Stijn Raeymaekers, burgemeester, wordt aangeduid als plaatsvervangend lid van het
beheerscomité van de scholengemeenschap Goezo!.
5. Aanduiding vertegenwoordigers in de Kredietcommissie Vlaamse
Energielening
De heer Willy Torfs, schepen - voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst, en
de heer Guy Dens, huisvestingsambtenaar bij ons bestuur, worden aangeduid respectievelijk
als vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger van ons bestuur in de
kredietcommissie van de Vlaamse Energielening.
6. Begeleiding en evaluatie van het personeel van de gemeenteschool
De raad beslist met eenparigheid van stemmen het schepencollege te vragen de begeleiding
en evaluatie van het personeel van de gemeenteschool door te lichten en met de directie de
nodige verbeteringen te bespreken.

Besluitenlijst gemeenteraad van 1 april 2019

1-2

De dossiers zijn na afspraak (T – 014 50 21 21) ter inzage tijdens de openingsuren van het
gemeentehuis.
Na goedkeuring van het notulenverslag tijdens de eerstvolgende vergadering wordt het verslag van de
openbare vergadering gepubliceerd op de website:
https://www.herenthout.be/beleid/bestuur/zittingen-gemeenteraad.
Het is mogelijk binnen de 30 dagen na datum van deze bekendmaking klacht in te dienen bij de
toezichthoudende overheid. Meer info over het indienen van een klacht vind je op
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer.

Herenthout, 15 april 2019

Annick Van Leemput
Algemeen directeur

Besluitenlijst gemeenteraad van 1 april 2019

Stijn Raeymaekers
Burgemeester-voorzitter
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