BEKENDMAKING
BESLUITEN SCHEPENCOLLEGE VAN 12 AUGUSTUS 2019
OEDKEURER SLAG

1. Goedkeuring verslag vergadering van 6 augustus 2019
Goedgekeurd
2. Bestelbonnen
Het college keurt de bestelbonnen goed van nummer 262/2019 tot en met nummer 278/2019.
3. Aanrekeningen
Het college keurt de aanrekeningen goed van nummer 1954/2019 tot en met nummer
2097/2019.
4. Bestelaanvragen
Het college keurt de bestelaanvragen goed van nummer 61/2019 tot en met nummer
74/2019.
5. Aanstelling van XX als jobstudent voor de Sportweek
Goedgekeurd
6. Aanstelling van XX als vrijwilliger tijdens de Sportweek
Goedgekeurd
7. Voorstel tot aanpassing belasting op het ophalen en verwerken van afval
Het college gaat principieel akkoord met het voorstel voor de gemeenteraad om de belasting
op het huis aan huis ophalen en verwerken van afval met ingang van 2 september 2019 aan
te passen met de bepalingen voor de ondergrondse inzamelsystemen en de aanpassingen ten
gevolge van het nieuwe Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval.
8.

Telenet - aanvraag vergunning voor het plaatsen van een ondergrondse kabel
te Griefjes 5 (dossier 25041137)
Goedgekeurd
9.

Tijdelijke politieverordening naar
bouwkraan t.h.v. Koestraat 55
Goedgekeurd

aanleiding van

het plaatsen van een

10. Vraag tot het bekomen van 1 lading teelaarde
Goedgekeurd
11. Fluvius - het uitvoeren van grondwerken te Bevelse Steenweg +7 (dossier
332356)
Goedgekeurd
12. Kennisname beslissing omgevingsvergunning klasse 1 van IOK Afvalbeheer te
Moerbroek 28
Het college neemt kennis van de omgevingsvergunning en de bijhorende
vergunningsvoorwaarden die door de deputatie van de provincie Antwerpen werd verleend op
25 juli aan IOK Afvalbeheer, voor een ingedeelde inrichting klasse 1, met name de exploitatie
van een inrichting voor de opslag en mechanische behandeling van textiel, gelegen in 2270
Herenthout, Moerbroek 28.
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13. Tijdelijke politieverordening naar aanleiding van een activiteit in het kader van
de Week van de Mobiliteit op woensdag 18 september 2019
Goedgekeurd
14. Verkaveling 'Cardijnlaan' - stand van zaken fase 1 E
Kennis genomen
15. Omgevingswerken 't Kapelleke: sproeikoppen middenveld A-terrein
Kennis genomen
16. Verlenen van financiële en logistieke steun bij organisatie parkfeesten
Goedgekeurd
17. Bevolkingsregister - ambtshalve schrapping
Goedgekeurd
18. Pers
Volgende punten worden meegedeeld aan de pers:
- erkenning IBO.
19. Documenten extranet
Volgende documenten worden ter beschikking gesteld van de raadsleden: notulenverslag
schepencollege en vast bureau van 5 augustus 2019 en de lijsten van goedgekeurde
bestelbons, aanrekeningen en bestelaanvragen van college en vast bureau van 12 augustus
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, 14 augustus 2019

Annick Van Leemput
Algemeen directeur
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Stijn Raeymaekers
Burgemeester
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