BEKENDMAKING
BESLUITEN SCHEPENCOLLEGE VAN 19 AUGUSTUS 2019
EDKEURIN G VERSLAG

1. Goedkeuring verslag vergadering van 12 augustus 2019
Goedgekeurd
2. Bestelbonnen
Het college keurt de bestelbonnen goed van nummer 279/2019 tot en met nummer 314/2019.
3. Aanrekeningen
Het college keurt de aanrekeningen goed van nummer 2299/2019 tot en met nummer
2436/2019.
4. Bestelaanvragen
Het college keurt de bestelaanvragen goed van nummer 75/2019 tot en met nummer
76/2019.
5. Vaststellen datum indiensttreding van XX
Goedgekeurd
6. Vaststellen datum indiensttreding van XX
Goedgekeurd
7. Goedkeuring aankoop stapelrekken gemeentemagzijn
Goedgekeurd
8.

Tijdelijke politieverordening naar aanleiding van een buurtfeest 'Hooghuis' op
zaterdag 31 augustus 2019
Goedgekeurd
9. Bezwaarschrift leegstandsheffing XX (kohier aanslagjaar 2018 - artikel 00004)
Ingewilligd
10. Wijziging aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer
De inrichting van een beperkte parkeertijd op de parking achter de pastorij en voor het
postkantoor wordt goedgekeurd. Op de parking achter de pastorij worden 2 parkeerplaatsen
voorbehouden voor andersvaliden.
11. Tijdelijke politieverordening naar aanleiding van een buurtfeest 'Ten Hove' op
zaterdag 14 september 2019
Goedgekeurd
12. Afsluiten onderhoudscontract AED-toestel sporthal
Goedgekeurd
13. Vacant verklaren van een voltijdse betrekking
handhaving (B1-B3) in contractueel dienstverband
Goedgekeurd
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14. Machtiging indienen subsidieaanvraag
Machtiging verleend
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15. Begeleiding traject kindvriendelijke gemeente Herenthout
Aan Bataljong wordt opdracht gegeven d.m.v. het medium scenario ons te begeleiden bij het
behoud van het label 'Kindvriendelijke gemeente'.
16. Kennisname verslagen vergaderingen Bibliotheek Neteland en nota ééngemaakt
lidmaatschap-reglement
Kennis genomen
17. Goedkeuring aanstellen vrijwilligers 'Uit met Vlieg' zomervakantie
Goedgekeurd
18. Goedkeuring toekennen subsidie organisatie ‘Lose Control’
Goedgekeurd
19. Documenten extranet
Volgende documenten worden ter beschikking gesteld van de raadsleden:
- verslag college 12 augustus 2019
- verslag vast bureau 12 augustus 2019
- bestelbons, bestelaanvragen en aanrekeningen
- verslagen bib Neteland.
20. Agenda gemeenteraad 2 september 2019
Het college meldt aan de voorzitter van de gemeenteraad een aantal punten met het verzoek
deze op de agenda te plaatsen.
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, 19 augustus 2019

Annick Van Leemput
Algemeen directeur
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