Provincie Vlaams-Brabant

College van Burgemeester en Schepenen
Verslag van maandag, 29 april 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) Opleiding PBW voor mandatarissen en leidinggevenden
Goedkeuring opleiding PBW voor mandatarissen en leidinggevenden
3) GKS Kersbeek - vervanging werknemer (zwangerschap)
Goedkeuring GKS Kersbeek - vervanging werknemer (zwangerschap)
4) GKS Kersbeek - beëindiging contract kinderverzorgster
Goedkeuring GKS Kersbeek - beëindiging contract kinderverzorgster

TECHNISCHE DIENST / OPENBARE WERKEN
5) Noodwoning Kersbeek - verlenging gebruik door huidige gebruiker.
Goedkeuring verlenging gebruik door huidige gebruiker van de noodwoning.

SECRETARIAAT
6) Gunning opmaak schattingsverslag pastorij Ransberg
Goedkeuring gunning opmaak schattingsverslag pastorij Ransberg
7) Kennisname verslag kerkraad KANA 26.03.2019.
Kennisname verslag kerkraad KANA 26.03.2019.
8) Kennisname vonnis arbeidsrechtbank Leuven 11/04/2019
Kennisname vonnis arbeidsrechtbank Leuven 11/04/2019
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9) Aanvatten procedure in rechte - Dossier Project Aquafin 22.180 Collector Velpe
Aanvatten procedure in rechte - Dossier Project Aquafin 22.180 Collector Velpe. Opdracht tot
opmaak dagvaarding.
10) Afsluiting
arbeidsongeval
werknemer
buitenschoolse
kinderopvang:
arbeidsongeval zonder restletsel
Afsluiting arbeidsongeval werknemer buitenschoolse kinderopvang: arbeidsongeval zonder
restletsel
11) Afsluiting arbeidsongeval werknemer technische dienst
Afsluiting arbeidsongeval werknemer technische dienst: arbeidsongeval zonder restletsel
12) Afvaardiging plenaire vergadering Huis van het Kind
Goedkeuring afvaardiging plenaire vergadering Huis van het Kind

FINANCIËN
13) Dubbele brandweerbijdragen 2015 - terugvordering bij burgerlijke rechtbank
Goedkeuring aansluiting bij burgerlijke procedure gemeente Holsbeek voor terugvordering
dubbele brandweerbijdrage 2015.

BURGERZAKEN
14) Vraag bijstand TD en poetsdienst op verkiezingsdag 26 mei 2019.
Goedkeuring voor bijstand TD en poetsdienst op verkiezingsdag 26 mei 2019 op vraag van
het vredegerecht en dienst burgerzaken
15) Kennisname goedkeuring door de provinciegouverneur van de per stembureau
verdeelde kiezers.
Kennisname goedkeuring door de provinciegouverneur van de per stembureau verdeelde
kiezers.

OMGEVING: RUIMTELIJKE ORDENING & MILIEU
16) Kennisname van deling - dossiernummer 2019/00011/splt.
Kennisname van deling - dossiernummer 2019/00011/splt.
17) Kennisname melding van zorgwonen (dosnr. M/2019/012)
Kennisname van een melding voor de creatie van een zorgwoning te Hoeledensebaan, 3471
Kortenaken (dosnr. M/2019/012).
18) Het college heeft een omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van
een loods verleend met voorwaarden (dosnr. OMV/2018/091)
Goedkeuring omgevingsvergunning voor een verbouwen en uitbreiden van een loods te
Dorpsstraat, 3470 Kortenaken (dosnr. OMV/2018/091).
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19) Weigering bijstelling van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van
gronden (dosnr. OMV/V/2019/001)
Goedkeuring weigering bijstelling van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van
gronden, nl. het opsplitsen van één kavel voor open bebouwing naar twee kavels voor halfopen
en één kavel voor gesloten bebouwing, te Schansstraat, 3470 Kortenaken. (dosnr.
OMV/V/2019/001).
20) Weigering stedenbouwkundig attest (dosnr. SA/2019/0002)
Goedkeuring weigering stedenbouwkundig attest voor de sloop van de bestaande bebouwing
en de bouw van 4 geschakelde eengezinswoning tegen een bestaande halfopen woning, te
Diestsestraat, 3470 Kortenaken (dosnr. SA/2019/0002).
21) Kennisname PV op 29 april 2019 van sluiting openbaar onderzoek van aanvraag tot
stedenbouwkundig attest met dossiernummer : SA/2019/0002 over "slopen van
bestaande woningen en nieuwbouw van 4 geschakelde ééngezinswoningen" op 15
maart 2019.
Kennisname PV 29 april 2019 van sluiting openbaar onderzoek van aanvraag tot
stedenbouwkundig attest met dossiernummer : SA/2019/0002 over "slopen van bestaande
woningen en nieuwbouw van 4 geschakelde ééngezinswoningen" op 15 maart 2019.
22) Kennisname verslag bespreking RUP lokaal bedrijventerrein
Kennisname van het verslag van de bespreking RUP lokaal bedrijventerrein tussen
studiebureau en schepencollege
23) Kennisname verslag participatiemoment RUP RWZI Kortenaken
Kennisname verslag participatiemoment RUP RWZI Kortenaken
24) Kennisname van een PV in het kader van een bouwmisdrijf en de niet-naleving van
de milieuhygiënewetgeving, vastgesteld door de departement Omgeving, ter
hoogte van Kersbeek-Dorp, 3472 Kortenaken (dosnr. 2019/BM00001)
Kennisname van een PV in het kader van een bouwmisdrijf en de niet-naleving van de
milieuhygiënewetgeving, vastgesteld door de departement Omgeving, ter hoogte van een
terrein te Kersbeek-Miskom (dosnr. 2019/BM00001)
25) Kennisname actualisatie van het gemeentelijk leegstandregister
Kennisname actualisatie leegstand. Het college neemt akte dat voor de actualisatie van 2019
de administratieve aktes worden overgemaakt aan de zakelijke gerechtigden van de woningen
en de gebouwen waarvan een vermoeden van leegstand werd vastgesteld verwijzend naar
bijhorende overzichtslijst.
26) Goedkeuring omgevingsvergunning
Goedkeuring omgevingsvergunning mbt grondwaterwinning.
27) Offertes scheren van hagen
Goedkeuring gunning opdracht scheren van hagen langs gemeentelijke wegen
28) Toelating 1000 km "Kom op tegen Kanker"
Goedkeuring toelating 1000 km "Kom op tegen Kanker": recreatieve fietstocht op zaterdag 01
juni 2019
29) Toelating Fiets4fun
Goedkeuring toelating recreative fietstocht op zondag 2 juni 2019
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30) Toelating Geert Verheyen-classic
Goedkeuring toelating Geert Verheyen-classis - doortocht recreatieve fietstocht op zaterdag
08 juni 2019

TECHNISCHE DIENST / OPENBARE WERKEN
31) Goedkeuring werken door nutsmaatschappijen - Krawatenstraat
Goedkeuring werken door nutsmaatschappijen - Krawatenstraat
32) Goedkeuring werken door Proximus
Goedkeuring voor het uitvoeren van werken door Proximus ter hoogte van het kruispunt met
de Tiensesteenweg te Waanrode
33) Straatnaam nieuwe verkaveling Dorpsstraat
Goedkeuring straatnaam nieuwe verkaveling Dorpsstraat
34) Onderboring Voorbosweg
Goedkeuring voor het uitvoeren van een onderboring in de Voorbosweg
35) Goedkeuring eigen werken
Goedkeuring eigen werken TD
36) Kennisname meerjarenplanning investeringen
Kennisname van de meerjarenplanning van geplande investeringen van Aquafin, Fluvius en
gemeente.

ONTHAAL EN INTERNE ZAKEN
37) Boete GC Den Berg De Snelle Spurters Hoeleden 13/04
Goedkeuring aanrekening boete aan De Snelle Spurters Hoeleden voor gebruik zaal Den Berg
13/04/2019.

VRIJE TIJD/FEESTELIJKHEDEN/VERORDENINGEN
38) Sanitair KSA-KLJ Kortenaken
Goedkeuring inschakeling ontstoppingsfirma voor sanitair in gebouw KSA-KLJ Kortenaken
39) Busvervoer Tweedorpenloop
Goedkeuring busvervoer Tweedorpenloop.

FINANCIËN
40) Bestelbons Mandaten Vorderingen
Goedkeuring bestelbons, mandaten, vorderingen

SECRETARIAAT
41) Inkomende briefwisseling
Kennisname inkomende briefwisseling
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Voor het verslag,
De Algemeen Directeur

De Burgemeester

Dominique Hayen

Stefaan Devos
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