BEKENDMAKING
BESLUITEN SCHEPENCOLLEGE VAN 8 APRIL 2019
1. Goedkeuring verslag vergadering van 1 april 2019
Goedgekeurd.
2. Bestelbonnen
Het college keurt de bestelbonnen goed van nummer 2019/176 tot en met nummer 2019/178.
3. Aanrekeningen
Het college keurt de aanrekeningen goed van nummer 2018/3833 tot en met nummer
2018/3840 en van nummer 2019/703 tot en met nummer 2019/810.
4. Bestelaanvragen
Het college keurt de bestelaanvragen goed van nummer 2019/38 tot en met nummer
2019/40.
5. Aankoop 3 pc's, 2 laptops en 1 scherm voor diverse diensten
Goedgekeurd.
6. Aanstelling van mevrouw Sofie Van Looy als kleuteronderwijzer in een tijdelijk
niet-vacante betrekking in gemeenteschool Klim-op
Goedgekeurd.
7. Kennisname kandidaatstelling voor een tijdelijke aanstelling van doorlopende
duur van mevrouw Sofie Van Looy
Kennisgenomen.
8. Aanstelling juryleden openbare examens in de gemeentelijke muziekacademie
Goedgekeurd.
9. Aanwerving 3 deeltijdse contractuele schoonmaaksters patrimonium
Goedgekeurd.
10. Vaststellen
burgerzaken
Goedgekeurd.
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11. Hendericxk - verlenen van een omgevingsvergunning
Het college verleent een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning
aan de heer Henderickx op het perceel gelegen te Herenthout, Langstraat 38.
12. Berghmans Katrien - verlenen van een omgevingsvergunning
Het college verleent een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning
aan mevrouw Katrien Berghmans op het perceel gelegen te Herenthout, Schuddeboske 41.
13. Tijdelijke politieverordening
woensdag 15 mei 2019
Goedgekeurd.
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14. Fluvius - Goedkeuring voor het uitvoeren van grondwerken te Jodenstraat
dossier 324568
Goedgekeurd.

-

15. Zahid - omgevingsvergunning - beroep hoorzitting
Het college beslist geen vertegenwoordiging af te vaardigen naar de hoorzitting.
16. Aktename van een melding voor bronbemaling klasse 3 te Hazenstraat 10
Akte genomen.
17. Kennisname - Vaststellingsbesluit van de inventaris van het bouwkundig
erfgoed in de provincie Antwerpen
Kennisgenomen.
18. Verlenen van vergunning aan Telenet voor het plaatsen van ondergrondse kabel
te Zusterstraat 2 - dossier 25036408
Goedgekeurd.
19. Notaris - attest van verdeling - Ristenstraat 71
Principieel akkoord.
20. Goedkeuring van de opdracht voor de opmaak van een omgevingsvergunning
met het oog op de herziening van verkaveling 'Meulenveld'
Goedgekeurd.
21. Goedkeuring aankoop bosmaaiers voor de groendienst
Goedgekeurd.
22. Plaatsen aanplakborden voor de verkiezingen van het Europese, federale en
Vlaamse parlement op zondag 26 mei 2019
Het college beslist op de parking achter de kerk aanplakborden voor verkiezingspropaganda
te voorzien.
23. Principieel akkoord voor deelname aan de gezamenlijke subsidieaanvraag in het
kader van het LEADER-projectidee ‘Een mobiele sociale kruidenier in
plattelandsdorpen’
Goedgekeurd.
24. Verlenen van een occasionele drankvergunning en toelating voor de verkoop
van sterke dranken
Goedgekeurd.
25. Terbeschikkingstelling lokalen gemeenteschool Klim-Op
Toegestaan.
26. Verlenen van logistieke medewerking aan KFC Herenthout
Goedgekeurd.
27. Goedkeuring aanvraag buurtfeest 'Oud Oosterhoven’
Goedgekeurd.
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28. Aanstellen vrijwilliger Loket Vrije Tijd
Goedgekeurd.
29. Afsluiten verzekering voor elektrisch voertuig technische dienst
Goedgekeurd.
30. Pers
Aan de pers wordt mededeling gedaan over de levering van een elektrisch voertuig voor de
technische dienst.
31. Documenten extranet
Volgende documenten worden ter beschikking gesteld van de raadsleden: notulenverslagen
schepencollege en vast bureau van 1 april 2019, lijst van goedgekeurde bestelaanvragen,
bestelbonnen en aanrekeningen van schepencollege en vast bureau van 8 april 2019.
De dossiers zijn na afspraak (T – 014 50 21 21) ter inzage tijdens de openingsuren van het
gemeentehuis.
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
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Stijn Raeymaekers
Burgemeester
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