BEKENDMAKING
BESLUITEN GEMEENTERAAD VAN 2 SEPTEMBER 2019
1. Goedkeuring verslag vergadering van 1 juli 2019
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
2. Kennisname ontslag raadslid
Kennisgenomen.
3. Vervanging van een raadslid
De gemeenteraad neemt kennis van de eedaflegging en aanstelling van een gemeenteraadslid
ter vervanging van een ontslagnemend raadslid.
4. Opvolgingsrapportering éénjarig meerjarenplan 2019
De gemeenteraad neemt kennis van het opvolgingsrapport betreffende de prioritaire
actieplannen uit het éénjarig meerjarenplan 2019.
5. Aanpassing belasting op het ophalen en verwerken van afval
De gemeenteraad gaat akkoord met eenparigheid van stemmen met de wijziging van de
belasting op het ophalen en verwerken van afval.
6. Kerkfabriek Sint-Pieter en Pauwel: goedkeuring meerjarenplan 2020 - 2025
De gemeenteraad keurt met eenparigheid van stemmen het meerjarenplan voor 2020 - 2025
van de Kerkfabriek goed.
7. Kerkfabriek Sint-Pieter en Pauwel: akteneming budget 2020
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2020 van de Kerkfabriek.
8. Aanwijzing van een functionaris gegevensbescherming
De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de aanstelling
gegevensbescherming met eenparigheid van stemmen.
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9. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze van de opdracht - Aanstellen
ontwerper - Weg- en rioleringswerken Heikant(deel) - Doornstraat - Paleerstraat Boudewijnlaan(deel)
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
10. Ondertekening
Burgemeestersconvenant
2030
en
het
streekproject
Kempen2030
De gemeenteraad gaat akkoord met eenparigheid van stemmen om als gemeente het
Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie (Covenant of Mayors for Climate & Energy)
en het meerpartijen-engagement Kempen 2030 te ondertekenen en neemt kennis van de
bijhorende engagementen. De raad geeft hierbij het mandaat aan de burgemeester om het
toetredingsformulier te ondertekenen.
11. PIDPA - Wijziging vertegenwoordiger in de (buitengewone) algemene
vergaderingen
De gemeenteraad gaat akkoord met de wijziging van vertegenwoordiger in de (buitengewone)
algemene vergaderingen van Pidpa.
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12. PIDPA – Algemene vergadering van 18 oktober 2019 – Beslissing i.v.m.
verlenging
Kennisgenomen en goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
13. Kennisname antwoord van de fractie S.A.M.E.N. op vraag i.v.m. deontologie
Kennisgenomen.
De dossiers zijn na afspraak (T – 014 50 21 21) ter inzage tijdens de openingsuren van het
gemeentehuis.
Na goedkeuring van het notulenverslag tijdens de eerstvolgende vergadering wordt het verslag van de
openbare vergadering gepubliceerd op de website:
https://www.herenthout.be/beleid/bestuur/zittingen-gemeenteraad.
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, 10 oktober 2019

Annick Van Leemput
Algemeen directeur
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Burgemeester-voorzitter
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