BEKENDMAKING
BESLUITEN SCHEPENCOLLEGE VAN 21 MEI 2019
1. Goedkeuring verslag vergadering van 13 mei 2019
Goedgekeurd.
2. Tegemoetkomingen sociale dienst
Goedgekeurd.
3. Uitbreiding uren schoonmaak patrimonium n.a.v. verhuis Huis van het Kind
Goedgekeurd.
4. Stopzetten verlof voor verminderde prestaties
Goedgekeurd.
5. Aanvraag verlof voor verminderde prestaties
Goedgekeurd.
6. Aanvraag verlof voor verminderde prestaties
Goedgekeurd.
7. Vrijwillig ontslag werkleider technische dienst
Goedgekeurd.
8. Aanstelling van XXX als tijdelijk technisch medewerker - werkleider
Goedgekeurd.
9.
Verlenen van een vergunning voor het aanleggen van een nieuwe glasvezel
kabel door grondgebied Herenthout
Goedgekeurd.
10.
Project Zwanenberg/Bergense steenweg - goedkeuring schuldvordering nr.
902074123 - uitvoering
Goedgekeurd.
11. Verzoek voor het plaatsen van verharding op het openbaar domein
Het college geeft goedkeuring voor het verharden van de strook voor de woning van de heer
Rik Spruyt, gelegen Langstraat 81 met betonnen waterdoorlatende grasdallen.
12. OCMW Herenthout - verlenen van een omgevingsvergunning
College levert een omgevingsvergunning af voor het slopen van een bijgebouw gelegen
Kloosterstraat 25A, Kloosterstraat 27 te 2270 Herenthout, kadastraal bekend: afdeling 13012,
sectie E, 579M2.
13. PIDPA - verlenen van een omgevingsvergunning
Het college levert een omgevingsvergunning af aan de heer Koen Snyers namens PIDPA
inzake het uitvoeren van weg- en rioleringwerken, gelegen Canadadreef zn, Itegemse
Steenweg zn, Leibeeklaan zn, Zwaluwenlaan zn te 2270 Herenthout, kadastraal bekend:
Afdeling 13012, sectie D, perceel 645B2, 645K2.
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14. Behaag onze Kempen 2019
Het college neemt deel aan de actie 'Behaag onze Kempen!'.
15. Toekennen premie herbruikbare luiers
Goedgekeurd.
16. Inzameling
Het college gaat
voeren naar het
inzamelactie van

landbouwfolie 2019
niet in op het voorstel van IOK om landbouwfolies in te zamelen en af te
Milieubedrijf te Mol, maar kiest er voor om naar jaarlijkse gewoonte de
AVEVE in het najaar te ondersteunen.

17.
Goedkeuring vorderingsstaat 2 - eindstaat van de opdracht - Heraanleg
voetpad Liefkenshoek
Goedgekeurd.
18. Bestellen van 50 bijkomende glasbakken
Goedgekeurd.
19.
Aanvraag toelating voor doortocht en aanbrengen van wegwijzers aan WTC
Platten Tuub
Goedgekeurd.
20. Pidpa - Uitvoeren aanpassingswerken aan het drinkwaternet in Hazenstraat ref. D-24-941
Besluit opdracht te geven aan Pidpa tot het uitvoeren van aanpassingswerken aan het
drinkwaternet in Hazenstraat.
21.
Het verlenen van een omgevingsvergunning voor het kappen van één boom
te Ristenstraat 8
Het college verleent een omgevingsvergunning voor het rooien van één boom te Ristenstaat
8.
22.
Tijdelijke politieverordening naar aanleiding van de organisatie van de
jaarlijkse zomerkermis 2019
Goedgekeurd.
23. Bespreking financiën KFC Herenthout vzw
KFC Herenthout vzw levert halfjaarlijks de cijfers van de financiële situatie aan aan de
gemeente.
24. Spontane sollicitatie
Kennisgenomen.
25. Kennisname mail i.v.m. snelheidscontroles Itegemse Steenweg
Kennisgenomen.
26. Vraag i.v.m. heraanleg voortuin
Kennisgenomen.
27. Vraag i.v.m. aanleg urnebos op het kerkhof
Het college geeft aan de technische dienst de opdracht om een voorstel uit te werken voor de
inplanting van een urnebos.
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28. Ontslag administratief medewerker
Goedgekeurd.
29. Goedkeuring promoactie speelpleinwerking 2019
Goedgekeurd.
30.
Toelating
voor
gebruik
diner/theater/poezië/muziekavond
Goedgekeurd.

Sint

Gummaruskerk

voor

31. Goedkeuring organisatie activiteiten 'Uit met Vlieg' zomervakantie
Goedgekeurd.
32.
Verzoek tot
zomerkermis 2019
Goedgekeurd.

het

organiseren

van

een
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de

33.
Gunnen van de opdracht 'Huur bloemmanden en -bakken + leveren en
onderhoud van de bloemen'
Goedgekeurd.
34. Aankoop balpennen met logo
Goedgekeurd.
35. Pers
Het volgende wordt meegedeeld aan de pers: organisatie 2de kermiszondag.
36. Documenten extranet
Volgende documenten worden ter beschikking gesteld van de raadsleden: bestelaanvragen,
bestelbons en aanrekeningen vast bureau, verslagen college en vast bureau van 13 mei 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, 28 mei 2019

Annick Van Leemput
Algemeen directeur
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Burgemeester

3-3

