BEKENDMAKING
BESLUITEN SCHEPENCOLLEGE VAN 15 APRIL 2019
1. Goedkeuring verslag vergadering van 8 april 2019
Goedgekeurd.
2. Bestelbonnen
Het college keurt de bestelbonnen goed van nummer 2019/179 tot en met nummer 2019/184.
3. Aanrekeningen
Het college keurt de aanrekeningen goed van nummer 2018/3938 tot en met nummer
2018/3939 en van nummer 2019/811 tot en met nummer 2019/881.
4. Bestelaanvragen
Het college keurt de bestelaanvragen goed van nummer 2019/41 tot en met nummer
2019/43.
5. Ontslag wegens pensioen van de heer Ludo Bouwen
Goedgekeurd.
6. Afsluiten aanwervingsprocedure van een voltijdse contractuele functie van
technisch administratief medewerker op Loket Bouwen & Wonen
De procedure wordt afgesloten zonder aanwerving.
7. Goedkeuring vorderingsstaat 6 van de opdracht - Weg- en rioleringswerken
Zwanenberg - Bergense Steenweg(tot Cardijnlaan)
Goedgekeurd.
8. Project Zwanenberg/Bergense steenweg - goedkeuring schuldvordering nr.
902073372 - uitvoering
Goedgekeurd.
9. Tijdelijke politieverordening naar aanleiding van een haringbakfestijn op 9 en
10 juni 2019
Goedgekeurd.
10. Voorstel tot parkeermogelijkheden Hazenstraat - Boeyendaal - Processieweg.
Het college geeft aan de technische dienst opdracht om te onderzoeken welke minimale
signalisatie nodig is, en zal de voorstellen voorleggen aan de bevoegde adviesraad.
11. Creëren 2de
Lindehofke
Goedgekeurd.

parkeerplaats voor mindervaliden ter hoogte van

parking

12. Site Verheyen - Raad voor Vergunningsbetwisting
Het college neemt kennis van het schrijven van de Raad voor Vergunningsbetwisting
houdende de mededeling dat beroep tot vernietiging werd ingesteld.
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13. Advies omgevingsvergunningsaanvraag ingediend door Eurowheel bvba
Het college geeft gunstig advies met bijzondere voorwaarden betreffende de hernieuwing en
uitbreiding van de omgevingsvergunning van Eurowheel bvba, gelegen te Moerbroek 27 voor
de exploitatie van een als hinderlijk ingedeelde inrichting klasse 2 voor de productie van
velgen en bandenpersen.
14. Kennisname van het jaarverslag 2018 van het Opvangcentrum voor Vogels en
Wilde Dieren
Kennisgenomen.
15. Vraag tot het bekomen van gebruikte betontegels
Toegestaan.
16. Teruggave waarborgsom bouwwerken voor Cardijnlaan 20
Goedgekeurd voor de totale waarborgsom.
17. Teruggave waarborgsom bouwwerken voor Schuddeboske 21
Goedgekeurd voor de volledige waarborgsom.
18. Goedkeuring overeenkomst en bestek groepsaankoop
openbaar domein, evenementen en uitleenmateriaal
Goedgekeurd.

software

inname

19. Bedeling gemeentenieuws juni 2019
De bedeling wordt toevertrouwd aan Vlaamse Post.
20. Kennisname schrijven PIDPA d.d. 25 maart 2019
Het college beslist de bewoners van de 'Dekbunders' uit te nodigen voor een vergadering om
het onderzoek naar de alternatieven en het resultaat ervan te bespreken.
21. Voorstel teamdag 21 juni 2019
Goedgekeurd op voorwaarde dat één activiteit voor het voltallige personeel wordt
georganiseerd.
22. Tijdelijke politieverordening naar aanleiding van een kledingactie van Eenheid
op zaterdag 27 april 2019
Goedgekeurd.
23. Rapportering openstaande facturen
Aan de financieel directeur wordt opdracht gegeven om driemaandelijks aan het college/vast
bureau een overzicht te bezorgen van alle openstaande vorderingen van gemeente en OCMW
en de stappen die genomen worden om deze in te vorderen.
24. Goedkeuring organisatie project ‘Pretcamionette’: proactief werken rond
kinderarmoede in de vrije tijd
Goedgekeurd.
25. Verdeling beleidssubsidies voor sportverenigingen
Goedgekeurd.
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26. Stopzetting van de plaatsingsprocedure van de overheidsopdracht ‘ Leveren en
plaatsen speeltoestellen speelplaats Klim-op’
Goedgekeurd.
27. Goedkeuring ereloonnota
omgevingsaanleg ’t Kapelleke’
Goedgekeurd.

9

van

de

opdracht

‘Aanstellen

ontwerper

28. Goedkeuring concept en offertes voor de organisatie onthaaldag nieuwe
inwoners
Goedgekeurd.
29. Documenten extranet
Volgende documenten worden ter beschikking gesteld van de raadsleden: lijsten van
goedgekeurde aanrekeningen, bestelaanvragen en bestelbons; jaarverslag van het VOC;
bestek en overeenkomst software inname openbaar domein, evenementen en
uitleenmateriaal.
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, 23 april 2019

Annick Van Leemput
Algemeen directeur
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Burgemeester
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