BEKENDMAKING
BESLUITEN SCHEPENCOLLEGE VAN 27 MEI 2019
1. Goedkeuring verslag vergadering van 21 mei 2019
Goedgekeurd.
2. Bestelbonnen
Het college keurt de bestelbonnen goed van nummer 205/2019 tot en met nummer 213/2019.
3. Aanrekeningen
Het college keurt de aanrekeningen goed van nummer 1159/2019 tot en met nummer
1315/2019.
4. Aanvraag verlof voor verminderde prestaties
Goedgekeurd.
5. Aanvraag verlof voor verminderde prestaties
Goedgekeurd.
6. Aanvraag verlenging halftijdse loopbaanonderbreking voor medische bijstand
Goedgekeurd.
7. Aanvraag 1/5 Vlaams Zorgkrediet voor de zorg voor een kind tot en met de
leeftijd van 12 jaar
Goedgekeurd.
8. Kennisname meldingskaart - snelheid Schuddeboske
Verkeersbord 'spelende kinderen' wordt geplaatst.
9. Afwijking geluidsnormen voor Tuinhouse 2019
Het college verleent aan vzw Jeugdhuis ‘t Verschil een afwijking van de geluidsnormen tot
maximum 90 dB(A), LAeq, 15 min. voor het evenement Tuinhouse op het terras (open lucht)
van het Jeugdhuis ’t Verschil (Molenstraat 36) dat plaatsvindt op zaterdag 6 juli 2019 van
14u00 t.e.m. zondag 7 juli 2019 tot 00u00.
10. Tijdelijke politieverordening naar aanleiding van werken Fluvius en Pidpa in de
Hazenstraat
Goedgekeurd.
11. Aanvraag werken voor derden - Boeyendaal 53
Goedgekeurd mits betaling van een retributie.
12. Vermoeden van vergunning - Ristenstraat 71
Vastgesteld.
13. Tijdelijke politieverordening naar aanleiding van de 21-juli viering 2019
Goedgekeurd.
14. Upgrade internetverbinding van het gemeentehuis
Goedgekeurd.
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15. Datum effectieve uitdiensttreding
Goedgekeurd.
16. Achterstallige betalingen concessie GOC
Goedgekeurd.
17. Aanwerving XXX als schoonmaakster
Goedgekeurd.
18. Vacantverklaring van een betrekking van schoonma(a)k(st)er
Vacant verklaard.
19. Verdeling subsidies ontwikkelingssamenwerking
Goedgekeurd.
20. Goedkeuring offerte voor de viering van de (huwelijks)jubilarissen op maandag
17 juni 2019 in Ter Voncke
Goedgekeurd.
21. Documenten extranet
Volgende documenten worden ter beschikking gesteld van de raadsleden: verslag college en
vast bureau van 21 mei 2019, aanrekeningen, bestelbons en bestelaanvragen.
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, 7 juni 2019

Annick Van Leemput
Algemeen directeur
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