Provincie Vlaams-Brabant

College van Burgemeester en Schepenen
Verslag van maandag, 11 maart 2019

Aanwezigen:

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

Verontschuldigd:
Afwezig:

SECRETARIAAT
1) Notulen vorige vergadering.
Goedkeuring notulen vorige vergadering
2) Organisatie teambuilding donderdag 6 juni 2019
Goedkeuring organisatie teambuilding donderdag 6 juni 2019
3) Raamovereenkomst Reprobel
Goedkeuring overeenkomst Reprobel. Het schepencollege keurt de raamovereenkomst goed
met Reprobel waarbij voor fotokopieën én prints een gezamenlijk jaartarief van 13,30 euro per
administratief medewerker wordt gehanteerd. Voor verzorgende personeelsleden van het
OCMW is dat tarief 2,66 euro.
4) GDPR: goedkeuring verwerkersovereenkomst Cipal/Schaubroeck
Goedkeuring verwerkersovereenkomst GDPR Cipal/Schaubroeck. Het college gaat over tot
goedkeuring van de verwerkersovereenkomsten met Cipal Schaubroeck NV en Cipal DV.
5) Energiehuis IGO Leuven
Goedkeuring
energiehuis
IGO
Leuven.
Het
schepencollege
keurt
de
samenwerkingsovereenkomst goed met IGO Leuven inzake het energiehuis. Een deel van dit
takenpakket wordt uitgevoerd door Hartje Hageland.
Dossier gaat voor goedkeuring naar de gemeenteraad.
6) Vergaderdata CBS juli/augustus
Goedkeuring vergaderdatums juli - augustus 2019.
7) Afvaardiging algemeen comité Ecowerf
Goedkeuring afvaardiging algemeen comité Ecowerf
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FINANCIËN
8) Ontheffing belasting verkrotting te Kersbeek-Miskom ASJR 2017
Goedkeuring ontheffing belasting verkrotting aanslagjaar 2017
9) Ontheffing belasting verkrotting te Kersbeek-Miskom ASJR 2016
Goedkeuring ontheffing belasting verkrotting aanslagjaar 2016
10) Belasting op ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woningen aanslagjaar 2018
Goedkeuring belasting op ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woningen aanslagjaar
2018.

BURGERZAKEN
11) Kennisname aanvraag digitale kiezerslijst door politieke partijen.
Kennisname aanvraag digitale kiezerslijst door politieke partijen
12) Aanvraag personenlijst.
Goedkeuring niet aflevering personenlijst aan school alsook goedkeuring om geen reclame te
maken voor school door gemeente. Aanvraag geboortelijst door school om reclame te maken
voor deze school. Vraag school aan gemeente om deze reclame zelf te versturen.

ICT EN COMMUNICATIE
13) Kennisname verslag vergadering Economie 2020 - 20/02
Kennisname verslag vergadering Economie 2020- 20/02. Het College neemt kennis van het
verslag van de vergadering van de werkgroep Economie 2020.
14) Oprichting middenstandsraad + organisatie startevent
Goedkeuring oprichting middenstandsraad + organisatie startevenement. Het College geeft
goedkeuring aan de oprichting van een middenstandsraad en de organisatie van een
startevent op 2 mei 2019.
15) Infoblad april-mei-juni 2019 Ontwerp
Goedkeuring ontwerp infoblad april-mei-juni 2019 en aangepaste prijsofferte.

ONTHAAL EN INTERNE ZAKEN
16) Vacatures poetsdienst onbepaalde duur
Goedkeuring vacatures poetsdienst onbepaalde duur

OMGEVING: RUIMTELIJKE ORDENING & MILIEU
17) Garageverkoop
Goedkeuring garageverkoop. Op zaterdag 25 mei 2019 wordt er een garageverkoop
georganiseerd. Deelnemende straten zijn: Heerbaan, Voorbosweg, Commendries,
Hanenstraat, Miskom-Dorp, Terbeck, Schotsebosweg, Kersbeek-Dorp, Doddelbergstraat,
Nieuwstraat.
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18) Kennisname kandidaten milieuraad
Kennisname kandidaten milieuraad. Het college neemt kennis van de kandidaturen van de
milieuraad.
19) Kennisname kandidaten landbouwraad
Kennisname kandidaten landbouwraad. Het college neemt kennis van de kandidaturen van de
landbouwraad.
20) Toelating wielerwedstrijden voor nieuwelingen 14 april 2019
Goedkeuring toelating wielerwedstrijden voor nieuwelingen 14 april 2019. Het college geeft
toelating aan wielerclub De Vrije Sportman uit Stok om op zondag 14 april 2019 een
wielerwedstrijd te organiseren voor Nieuwelingen. Het wedstrijd uur is tussen 13.00u en
18.00u. De omloop wordt als volgt gereden: Helstraat – Sint-Hubertusstraat – SintGenovevaplein-Herestraat-Uilstraat – Braamstraat - Neerlintersesteenweg-Helstraat. Afstand
is 63 km (7 ronden van 9,0 km).
21) Toelating wielerwedstrijden voor juniores
Goedkeuring toelating wielerwedstrijden voor juniores op 14 april 2019. Het college geeft
toelating aan wielerclub De Vrije Sportman uit Stok om op zondag 14 april 2019 een
wielerwedstrijd te organiseren voor Juniores. Het wedstrijd uur is tussen 13.00u en 18.00u. De
omloop wordt als volgt gereden: Helstraat – Sint-Hubertusstraat – Sint-GenovevapleinHerestraat-Uilstraat – Braamstraat - Neerlintersesteenweg-Helstraat. Afstand is 90 km (10
ronden van 9,0 km).
22) Politieverordening wielerwedstrijd voor nieuwelingen
Goedkeuring politieverordening wielerwedstrijd voor nieuwelingen op 14 april 2019. Het
college keurt de politieverordening goed die de verkeerssituatie regelt van de wielerwedstrijd
voor Nieuwelingen op zondag 14 april. Op volgende straten is de verordening van kracht:
Helstraat – Sint-Hubertusstraat – Sint-Genovevaplein-Herestraat-Uilstraat – Braamstraat Neerlintersesteenweg-Helstraat.
23) Politieverordening wielerwedstrijd voor juniores
Goedkeuring politieverordening wielerwedstrijdvoor juniores op 14 april 2019. Het college
keurt de politieverordening goed die de verkeerssituatie regelt van de wielerwedstrijd voor
Juniores op zondag 14 april. Op volgende straten is de verordening van kracht: Helstraat –
Sint-Hubertusstraat
–
Sint-Genovevaplein-Herestraat-Uilstraat
–
Braamstraat
Neerlintersesteenweg-Helstraat
24) Plaatsen van frituurwagen
Goedkeuring plaatsen van frituurwagen aan zaal "den Hoek" op vrijdag 05 april voor een
verjaardagsfeest
25) Aanpassing tarieven containerpark
Goedkeuring aanpassing tarieven containerpark. De tarieven op het containerpark zijn lager
dan de minimumtarieven die zijn vastgesteld in het Vlarema. Indien deze niet aangepast
worden, zal OVAM handhavend optreden.
26) Goedkeuring bemiddelingsreglement GAS
Goedkeuring bemiddelingsreglement Gemeentelijke
minderjarigen

Administratieve

Sancties

voor

27) Kennisname van een PV in het kader van een bouwmisdrijf te Kortenaken (dosnr.
2018/BM00003)
Kennisname van een PV voor het aanmerkelijk wijzigen van het reliëf zonder vergunning te
Ransberg (dosnr. 2018/BM00003)
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28) Het college heeft een omgevingsvergunning voor het bouwen van een halfopen
eengezinswoning verleend met voorwaarden aan Stany Barlé (dosnr.
OMV/2019/003)
Goedkeuring omgevingsvergunning aangevraagd door Stany Barlé voor het bouwen van een
halfopen eengezinswoning te Blijstraat, 3473 Kortenaken. (dosnr. OMV/2019/003).
29) Het college heeft een omgevingsvergunning voor het bouwen van een halfopen
eengezinswoning verleend met voorwaarden aan Stany Barlé (dosnr.
OMV/2019/002)
Goedkeuring omgevingsvergunning aangevraagd door Stany Barlé voor het bouwen van een
halfopen eengezinswoning te Blijstraat, 3473 Kortenaken. (dosnr. OMV/2019/002).
30) Goedkeuring omgevingsvergunning OMV/2018/096
Goedkeuring omgevingsvergunning OMV/2018/096: VBR Tiensesteenweg aangevraagd door
Aquafin
31) Goedkeuring omgevingsvergunning OMV/2019/016
Goedkeuring omgevingsvergunning OMV/2019/016: Kappen van 25 canadabomen te Oude
Tiensestraat Waanrode
32) Kennisname melding Buts Hilde
Kennisname melding. Het college neemt akte van een melding van een hinderlijke inrichting.
Het betreft een melding voor een ondergrondse gastank van 2750 liter (Rubriek: 17.1.2.2.1°)
33) Kennisname melding Goossens Luc
Kennisname melding. Het college neemt akte van een melding van een hinderlijke inrichting.
Het betreft het plaatsen van een bronbemaling om het grondwaterpeil ter hoogte van de
werken in de Doddelbergstraat te verlagen van 23.760m³/j (Rubriek 53.2.2°a))

TECHNISCHE DIENST / OPENBARE WERKEN
34) Goedkeuring nemen van bodemstalen te Donkelstraat om later de grond te kunnen
afvoeren
Goedkeuring voor het maken van bodemstalen te Donkelstraat om later de grond te kunnen
afvoeren.
35) Inname openbaar domein - Kerk Waanrode
Goedkeuring inname openbaar domein van parking tegenover de kerk in het kader van
verbouwingswerken aan de kerk van Waanrode.
36) Offerte elektriciteitsaansluiting Doddelbergstraat
Goedkeuring
offerte
elektriciteitsaansluiting
Doddelbergstraat.
Voorlopige
elektriciteitsaansluiting voor paardenvereniging aan vroegere voetbalterreinen langs de
Doddelbergstraat.
37) Opmaken van interventiedossier en evacuatieplannen
Goedkeuring opmaken van interventiedossier en evacuatieplannen van OC Bergendal

VRIJE TIJD/FEESTELIJKHEDEN/VERORDENINGEN
38) Goedkeuring gunning aankoop boeken
Goedkeuring gunning aankoop boeken bibliotheek voor dienstjaar 2019
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FINANCIËN
39) Bestelbons Mandaten Vorderingen
Goedkeuring Bestelbons Mandaten Vorderingen

SECRETARIAAT
40) Inkomende briefwisseling
Kennisname inkomende briefwisseling
41) To do
To do
42) Varia
Varia

Voor het verslag,
De Algemeen Directeur

De Burgemeester

Dominique Hayen

Stefaan Devos
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