Provincie Vlaams-Brabant

College van Burgemeester en Schepenen
Verslag van maandag, 06 mei 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:

Annita Vandebroeck: Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst afwezig voor
agendapunt 19)

SECRETARIAAT
1) Notulen vorige vergadering.
Goedkeuring notulen vorige vergadering.

FINANCIËN
2) Belasting op ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woning
Goedkeuring uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier op ongeschikt en onbewoonbaar
verklaarde woning – kohier 1.
3) Kennisname rapportering FD Q1 2019
Kennisname rapportering FD Q1 2019. De financieel directeur rapporteert op kwartaalbasis
aan het college inzake de bij decreet bepaalde bevoegdheden.

SECRETARIAAT
4) Kennisname jaarrapport organisatiebeheersing 2018
Kennisname jaarrapport organisatiebeheersing 2018
5) Kennisname verslag onderhoud met school(bestuur) ivm klooster in Waanrode
Kennisname verslag onderhoud met school(bestuur) ivm klooster in Waanrode
6) GKS Kersbeek - tijdelijke aanstelling kinderverzorgster
Goedkeuring tijdelijke aanstelling kinderverzorgster in KGS Kersbeek (tot 30.06.2019)
7) Tewerkstelling jobstudenten technische dienst zomerperiode
Goedkeuring tewerkstelling jobstudenten technische dienst zomerperiode 2019 - niveau D voltijds - contractueel - tijdelijk.
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Contract onbepaalde duur dienst interne zaken en onthaal – medewerker dienst
interne zaken en onthaal
Goedkeuring contract onbepaalde duur werknemer dienst interne zaken en onthaal - niveau C
- deeltijds (60%)- contractueel
8)

9) Verlenging contract bepaalde duur medewerker dienst vrije tijd
Goedkeuring verlenging contract bepaalde duur werknemer dienst vrije tijd - niveau C deeltijds (30%) - contractueel
10) Contract onbepaalde duur medewerker dienst burgerzaken
Goedkeuring contract onbepaalde duur werknemer dienst burgerzaken - niveau C - voltijds contractueel
11) Contract onbepaalde duur medewerker technische dienst
Goedkeuring contract onbepaalde duur werknemer technische dienst - niveau D - voltijds contractueel
12) Contract bepaalde duur medewerker technische dienst
Goedkeuring contract bepaalde duur werknemer technische dienst - niveau D - voltijds contractueel
13) Aanvraag federaal thematisch verlof voor medische bijstand medewerker
technische dienst
Kennisname aanvraag federaal thematisch verlof voor medische bijstand - werknemer
technische dienst.

ONTHAAL EN INTERNE ZAKEN
14) Deurmat gemeentehuis - oplossing Mireille
Goedkeuring abonnement op de schoonloopmatten van Mireille voor de ingang van het
gemeentehuis.

VRIJE TIJD/FEESTELIJKHEDEN/VERORDENINGEN
15) Kortenaken Zomert
Goedkeuring organisatie evenement Kortenaken Zomert.
16) Overzicht prijzen bbq teambuilding
Goedkeuring overzicht prijzen bbq teambuilding.
17) Kampvervoer
Goedkeuring organisatie kampvervoer jeugdverenigingen georganiseerd door de gemeente.
18) Stage-aanvraag voor een stage van 16 uur in de bib in het kader van de opleiding
'Bibliotheekmedewerker - Informatiebemiddelaar' van het CVO Volt in Heverlee
Goedkeuring stage-aanvraag voor een stage van 16 uur in de bib in het kader van de opleiding
'Bibliotheekmedewerker - Informatiebemiddelaar' van het CVO Volt in Heverlee.

SECRETARIAAT
19) Gebruik opslagruimte in Den Hoek door nieuwe brouwersgilde
Goedkeuring gebruik opslagruimte in Den Hoek door nieuwe brouwersgilde
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TECHNISCHE DIENST / OPENBARE WERKEN
20) Inname openbaar domein - parking naast gemeentehuis
Goedkeuring voor verboden parkeren plaatsen voor bus Idewe
21) Inname openbaar domein
Goedkeuring aanvraag plaatsen container / vrachtwagen in de Braamstraat.
22) Goedkeuring werken door nutsmaatschappijen
Goedkeuring werken door nutsmaatschappijen.
23) Goedkeuring eigen werken
Goedkeuring uit te voeren werken door eigen diensten.

SECRETARIAAT
24) Deelname aan beperkte haalbaarheidsstudie gemeenschappelijke loods
Principiële goedkeuring deelname aan beperkte haalbaarheidsstudie gemeenschappelijke
loods (Zoutleeuw)

OMGEVING: RUIMTELIJKE ORDENING & MILIEU
25) Adviesvraag plan-m.e.r.-screening ontwerp gewestelijke publiciteitsverordening
Goedkeuring adviesvraag plan-m.e.r.-screening ontwerp gewestelijke publiciteitsverordening
26) Het college heeft een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een woning
verleend met voorwaarden (dosnr. OMV/2019/011)
Goedkeuring omgevingsvergunning voor het verbouwen van een woning te Reyserevreun,
3472 Kortenaken (dosnr. OMV/2019/011).
27) Het college heeft een omgevingsvergunning voor het tijdelijk plaatsen van
containers bij een huisartsengroepspraktijk verleend met voorwaarden (dosnr.
OMV/2019/012)
Goedkeuring omgevingsvergunning voor het tijdelijk plaatsen van containers bij een
huisartsengroepspraktijk te Krawatenstraat, 3470 Kortenaken (dosnr. OMV/2019/012).
28) Het college heeft een omgevingsvergunning voor het beperkt vellen van bomen
verleend met voorwaarden (dosnr. OMV/2019/009)
Goedkeuring omgevingsvergunning voor het het beperkt vellen van bomen te Braamstraat,
3471 Kortenaken (dosnr. OMV/2019/009).
29) Het college heeft een omgevingsvergunning voor het bouwen van een keukenatelier
verleend (dosnr. OMV/2019/015)
Goedkeuring omgevingsvergunning voor het bouwen van een keukenatelier te Diestsestraat,
3470 Kortenaken (dosnr. OMV/2019/015).
30) Goedkeuring stedenbouwkundig attest voor het bouwen van een woning (dosnr.
SA/2019/0003)
Goedkeuring stedenbouwkundig attest voor het bouwen van een woning te Halensebaan,
3473 Kortenaken (dosnr. SA/2019/0003).
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31) PV op 6 mei 2019 van sluiting openbaar onderzoek van aanvraag tot
omgevingsvergunning
met
dossiernummer
:
OMV/V/2019/005
over
"verkavelingswijziging" op 29 maart 2019.
Godkeuring PV op 6 mei 2019 van sluiting openbaar onderzoek van aanvraag tot
omgevingsvergunning met dossiernummer : OMV/V/2019/005 over "verkavelingswijziging" op
29 maart 2019.
32) PV op 6 mei 2019 van sluiting openbaar onderzoek van aanvraag tot
omgevingsvergunning met dossiernummer : OMV/2019/013 over "bouwen van twee
handelsruimten en vier wooneenheden" op 29 maart 2019.
Goedkeuring PV op 6 mei 2019 van sluiting openbaar onderzoek van aanvraag tot
omgevingsvergunning met dossiernummer : OMV/2019/013 over "bouwen van twee
handelsruimten en vier wooneenheden" op 29 maart 2019.
33) Kennisname bijkomende adviezen RUP RWZI Kortenaken
Kennisname bijkomende adviezen RUP RWZI Kortenaken

SECRETARIAAT
34) Beleidsplan ruimte Vlaams-Brabant - Kennisgeving info- en consultatiemoment
Goedkeuring deelname omgevingsambtenaar aan info- en consultatiemoment betreffende
beleidsplan ruimte Vlaams-Brabant
35) Schoolfeest TRIP TRAP - toelating
Goedkeuring toelating schoolfeest school Kortenaken Trip Trap op 12 mei 2019.
36) Schoolfeest TRIP TRAP - politieverordening
Goedkeuring politieverordening schoolfeest school Trip Tap te Kortenaken op 12 mei 2019.

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

SECRETARIAAT
38) Inkomende briefwisseling
Kennisname inkomende briefwisseling
39) To do
To do
40) Varia
Varia
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Voor het verslag,
De Algemeen Directeur

De Burgemeester

Dominique Hayen

Stefaan Devos
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