BEKENDMAKING
BESLUITEN SCHEPENCOLLEGE VAN 24 APRIL 2019
GOE DKEURIN G VERSLAG

1. Goedkeuring verslag vergadering van 15 april 2019
Goedgekeurd.
2. Bestelbonnen
Het college keurt de bestelbonnen goed van nummer 185/2019 tot en met nummer 189/2019.
3. Aanrekeningen
Het college keurt de aanrekeningen goed van nummer 882/2019 tot en met nummer
957/2019.
4. Goedkeuring jaaractieplan veiligheid en welzijn van het personeel 2019
Goedgekeurd.
5. Gezondheid@Work 2019
Goedgekeurd.
6. Ontslag XXX wegens eenzijdige verbreking van de arbeidsovereenkomst
Goedgekeurd.
7. Aanwerving voltijds technisch assistent
Goedgekeurd.
8. Voorstel tot parkeermogelijkheden, eerste gedeelte van de Kempenlaan.
Voorstel tot permanent rechts parkeren in eerste gedeelte Kempenlaan wordt goedgekeurd;
er wordt een proefopstelling voorzien.
9. Afwijking geluidsnormen voor Clamotte Rock 2019
Toegestaan mits voorwaarden.
10.
Verdere uitwerking subsidiedossier Kempens Woonplatform Zuidwest i.f.v.
latere goedkeuring gemeenteraad.
Verdere uitwerking subsidiedossier Kempens Woonplatform Zuidwest wordt goedgekeurd.
11. Toekennen huisnummer - Willems - Van Houdt
Goedgekeurd.
12. Van Camp Robin - verlenen van een omgevingsvergunning
Het college verleent een omgevingsvergunning aan de heer Robin Van Camp voor het
aanleggen van een parking voor een handelspand, gelegen Schransstraat 1A.
13. Horemans Wim - verlenen van een omgevingsvergunning
Het college verleent een omgevingsvergunning aan de heer Wim Horemans voor het
aanleggen van een parking op het perceel Boudewijnlaan 13.
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14.
Verlenen van een vergunning aan Telenet voor het vervangen van een defecte
ondergrondse kabel te Uilenberg 6a - dossier 25036319
Het college verleent vergunning aan Telenet voor het vervangen van een ondergrondse kabel
in de Uilenberg.
15. Wouters Leo - verlenen van een omgevingsvergunning
Het college verleent een omgevingsvergunning aan Leo Wouters voor een reliëfwijziging op
het perceel gelegen te Herenthout, Heikant, sectie C nr. 263b.
16. Principevoorstel - Jef Moens - Itegemse Steenweg
Het college neemt kennis van het voorstel van de heer Jef Moens omtrent het perceel
Itegemse Steenweg 47.
17. Renovatie keuken en inrichting administratief centrum
Het college keurt de offerte goed voor de renovatie van de keuken en de inrichting van een
administratief centrum.
18.
Goedkeuring aankoop vouwtafels met vaste zitjes voor de inrichting van de
refter van gemeenteschool Klim-op
Goedgekeurd.
19. Kennisname notulen vergadering beheerscomité Bureau GAS d.d. 29 maart 2019
Het college neemt kennis van de notulen van de vergadering van het beheerscomité van de
ILV Bureau GAS van 29 maart 2019.
20. Toekennen van een standplaats ambulante handel
Goedgekeurd.
21. Ceuppens voor retrabouw - omgevingsvergunning - beroep
Het college neemt een standpunt in met betrekking tot het bouwberoep van Retrabouw bvba
voor het perceel Koestraat, afdeling 1 sectie E nummer(s) 267e3.
22. Toekennen van dranken aan Atelier Matsys
Goedgekeurd.
23. Uitstap naar Lilse Bergen zomervakantie - goedkeuring
Goedgekeurd.
24. Aankoop balpennen met logo
Goedgekeurd.
25. Documenten extranet
Volgende documenten worden ter beschikking gesteld van de raadsleden: verslag college en
vast bureau van 15 april 2019, bestelbons, bestelaanvragen en aanrekeningen van het
college en vast bureau, jaaractieplan 2019, ontwerp subsidiedossier verlenging Kempens
Woonplatform, verslag beheerscomité Bureau GAS 29 maart 2019.
26. Agenda gemeenteraad van 6 mei 2019
Het college meldt aan de voorzitter van de gemeenteraad een aantal punten met het verzoek
deze op de agenda te plaatsen.
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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, 2 mei 2019

Annick Van Leemput
Algemeen directeur
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Burgemeester
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