Provincie Vlaams-Brabant

College van Burgemeester en Schepenen
Verslag van maandag, 04 maart 2019

Aanwezigen:

Stefaan Devos: Burgemeester;
Niels Willems, Kristof Mollu: Schepenen;
Annita Vandebroeck: Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst;
Dominique Hayen: Algemeen Directeur

Verontschuldigd: Griet Vandewijngaerden: Schepen
Afwezig:

SECRETARIAAT
1) Notulen vorige vergadering.
Goedkeuring notulen vorige vergadering
2) Voorstelling IGO LEUVEN
Kennisname voorstelling IGO LEUVEN. IGO LEUVEN stelt zijn werking voor aan het
schepencollege.
3) Afvaardiging in SWAL
Kennisname afvaardiging in SWAL. Het College neemt kennis met de verdeling van de
bestuursmandaten in SWAL binnen de cluster van gemeenten van Hartje Hageland. De
verdere afvaardiging wordt besproken en zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de
gemeenteraad.
4) Actieplan Preventie Bescherming Welzijn 2019: eigen punten
Goedkeuring eigen punten Actieplan Preventie Bescherming Welzijn 2019: er wordt kennis
genomen van de actiepunten van Interleuven. Deze worden aangevuld met 3 eigen punten
die ter goedkeuring door het College worden voorgelegd.
5) Archief: selectiewerkzaamheden
Goedkeuring archief: selectiewerkzaamheden. Het college keurt een beperkte opdracht goed
inzake aanpak van het archief. Er wordt overgegaan tot uitvoering van de selectie
werkzaamheden met het oog op vernietigen/bewaren van stukken.
6) Kennisname uithuiszetting
Kennisname uithuiszetting. Het college neemt kennis van een dreigende uithuiszetting nav de
opzeg van een huurovereenkomst voor een woning te Kortenaken.
7) Watering Velpedal - algemene vergadering 19.03.2019
Goedkeuring afvaardiging voor algemene vergadering Watering Velpedal dd. 19.03.2019
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FINANCIËN
8) Analyse dotatie HVZ oost
Kennisname analyse dotatie HVZ Oost
9) Aankoopprocedure (versie maart 2019)
Goedkeuring aankoopprocedure. De te volgen procedure inzake aankopen gaande van
wetgeving overheidsopdrachten en van bestelaanvraag tot levering en factuur. De procedure
is afgestemd op het dagelijks bestuur en de dagelijkse werking.

ICT EN COMMUNICATIE
10) Stopzetting licentie Hoplr
Goedkeuring stopzetting licentie Hoplr

ONTHAAL EN INTERNE ZAKEN
11) Kennisname probleem opbouw TOVRISA Den Hoek
Kennisname probleem opbouw TOVRISA Den Hoek
12) Aanvraag herdenkingen Vaderlandslievende Vereniging (N.S.B.)
Goedkeuring aanvraag herdenkingen en logistieke ondersteuning door gemeente werking
voor Vaderlandslievende Vereniging (N.S.B).

VRIJE TIJD/FEESTELIJKHEDEN/VERORDENINGEN
13) Voortzetting concessieovereenkomst cafetaria de Vruen
Goedkeuring voortzetting van de concessieovereenkomst cafetaria de Vruen.

TECHNISCHE DIENST / OPENBARE WERKEN
15) Inname openbaar domein - Schansstraat
Goedkeuring inname openbaar domein - Schansstraat.
16) Goedkeuring eigen werken
Goedkeuring eigen werken: het plaatsen van signalisatie voor parkeerverbod in de Hoekstraat
ter hoogte van OC Den Hoek.
17) Leveren van wegenzout tijdens dienstjaren 2019-2021 - Goedkeuring gunning
Goedkeuring leveren van wegenzout tijdens dienstjaren 2019-2021 - Goedkeuring gunning.
Het leveren van los wegenzout tijdens dienstjaren 2019-2021 zal gebeuren door de firma
Aegten uit Meeuwen. Het leveren van wegenzout in bigbags tijdens dienstjaren 2019-2021 zal
gebeuren door de firma Janssens uit Kortenaken.
18) Onderhoud ventilatie Den Hoek en bibliotheek
Goedkeuring onderhoud ventilatiesysteem zaal Den Hoek en bibliotheek.
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OMGEVING: RUIMTELIJKE ORDENING & MILIEU
19) Het college heeft een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden
verleend met voorwaarden (dosnr. OMV/V/2018/006)
Goedkeuring omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden (dosnr.
OMV/V/2018/006).
20) Aanvraag vrijstelling leegstandbelasting.
Goedkeuring van de vrijstelling van de leegstandsbelasting voor een woning te Hoeleden.
21) Het college heeft een omgevingsvergunning voor het bouwen van een
eengezinswoning met bijgebouw verleend met voorwaarden (dosnr. OMV/2019/001)
Goedkeuring omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning met
bijgebouw te Hoeleden (dosnr. OMV/2019/001).
22) Goedkeuring eenmalige kost softwarepakket Cipal Schaubroeck i.k.v. nieuwe
ontwikkelingen omgevingsvergunning
Goedkeuring eenmalige kost softwarepakket Cipal Schaubroeck i.k.v. nieuwe ontwikkelingen
omgevingsvergunning.
23) PV op 4 maart 2019 van sluiting openbaar onderzoek van aanvraag tot
omgevingsvergunning met dossiernummer: OMV/V/2019/001 over "verkaveling
voor 2 kavels voor HOB en 1 kavel voor gesloten bebouwing" op 24 januari 2019.
Goedkeuring PV op 4 maart 2019 van sluiting openbaar onderzoek van aanvraag tot
omgevingsvergunning met dossiernummer : OMV/V/2019/001 over "verkaveling voor 2 kavels
voor HOB en 1 kavel voor gesloten bebouwing" op 24 januari 2019.
24) PV op 4 maart 2019 van sluiting openbaar onderzoek van aanvraag tot
omgevingsvergunning
met
dossiernummer:
OMV/2018/103
over
"grondwaterwinning" op 27 januari 2019.
Goedkeuring PV op 4 maart 2019 van sluiting openbaar onderzoek van aanvraag tot
omgevingsvergunning met dossiernummer : OMV/2018/103 over "grondwaterwinning" op 24
januari 2019.
25) Kennisname van een melding voor de aanbouw van een veranda (dosnr.
M/2019/006)
Kennisname van een melding voor de aanbouw van een veranda bij een woning te KersbeekMiskom (dosnr. M/2019/006).
26) Kennisname van een melding voor de uitbreiding van een woning (dosnr.
M/2019/004)
Kennisname van een melding voor de uitbreiding van een woning te Hoeleden (dosnr.
M/2019/004).
27) Melding paramotorenterrein
Kennisname melding paramotorenterrein.
28) Tussenkomst rampenfonds
Kennisname tussenkomst rampenfonds voor schade aan gemeentelijk containerpark.
29) Erkenning ramp overvloedige regenval
Goedkeuring om via de gemeentelijke kanalen kenbaar te maken dat een financiële
tegemoetkoming voor schade ingevolge ramp 'overvloedige regenval tussen 21/05/2018 en
10/06/2018' aangevraagd kan worden tot en met 31/05/2019.
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30) Aanpassing openingsdagen en openingsuren containerpark
Goedkeuring aanpassing openingsdagen en openingsuren containerpark.

SOCIALE DIENST
31) Aankoop mand met streekproducten
Goedkeuring aankoop mand met streekproducten als bedanking van de voorzitter van het
Lokaal Overleg Kinderopvang die stopt met deze activiteit.

SECRETARIAAT
32) Inkomende briefwisseling
Kennisname inkomende briefwisseling.

FINANCIËN
33) Bestelbons Mandaten Vorderingen
Goedkeuring Bestelbons Mandaten Vorderingen.

SECRETARIAAT
34) To do
To do
35) Varia
Varia

Voor het verslag,
De Algemeen Directeur

De Burgemeester

Dominique Hayen

Stefaan Devos
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