BEKENDMAKING
BESLUITEN SCHEPENCOLLEGE VAN 29 JULI 2019
1. Goedkeuring verslag vergadering van 22 juli 2019
Goedgekeurd.
2. Reglement kostenvergoeding vrijwilligers
Goedgekeurd.
3. Vacant verklaren van een voltijdse betrekking van omgevingsambtenaar (A1A3) in statutair dienstverband
Vacant verklaard.
4. Vacant verklaren van een voltijdse betrekking van werkleider (B1-B3) in
contractueel dienstverband
Vacant verklaard.
5. Aanvraag vorming Annick Van Leemput - Gekonkelfoes in organisaties
Goedgekeurd.
6. Goedkeuring definitieve oplevering wegentracé verkaveling Doornboompad
(Doelstraat) - vrijgeven resterend bedrag van de bankgarantie
Wegentracé verkaveling Doornboompad (Doelstraat) wordt defintief opgeleverd. Resterend
bedrag bankgarantie mag worden vrijgegeven.
7. Telenet - aanvraag vergunning voor het vervangen
ondergrondse kabel te Heikant 48 (dossier 25040526)
Goedgekeurd.

van

een

defecte

8. Telenet - aanvraag vergunning voor het vervangen
ondergrondse kabel - Ter Heide 9 (dossier 25036975)
Goedgekeurd.

van

een

defecte

9. Principiële beslissing Burgemeestersconvenant 2030 en het streekproject
Kempen2030
Het college gaat principieel akkoord om als gemeente het Burgemeestersconvenant voor
Klimaat en Energie (Covenant of Mayors for Climate & Energy) te ondertekenen en neemt
kennis van de bijhorende engagementen.
10. Tijdelijke politieverordening betreffende
doodlopende straat te Schransstraat
Goedgekeurd.

proefopstelling

ter

invoering

11. Tijdelijke politieverordening betreffende
snelheidsbeperking Wiekevorste Steenweg
Goedgekeurd.

proefopstelling

ter

invoering

12. Verlenen van logistieke steun bij organisatie jaarlijkse braderij
Toegestaan.
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13. Kennisname mail d.d. 22 juli 2019
Kennisgenomen.
14. Kennisname mail d.d. 19 juli 2019
Kennisgenomen.
15. Bestelbons
De bestelbons van nummer 255/2019 tot en met nummer 256/2019 worden goedgekeurd.
16. Pers
Volgende punten worden meegedeeld aan de pers:
- verlenging proefopstelling Schransstraat en Wiekevorstse Steenweg
- uitwerken vrijwilligersbeleid.
17. Documenten extranet
Volgende documenten worden ter beschikking gesteld van de raadsleden:
- verslag college 22 juli 2019;
- verslag vast bureau 22 juli 2019;
- lijst bestelbons.
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, 30 juli 2019

Annick Van Leemput
Algemeen directeur
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