Provincie Vlaams-Brabant

College van Burgemeester en Schepenen
Verslag van maandag, 08 juli 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

FINANCIËN
2) Debiteuren - oninbaarstellingen en dwangbevelen
Goedkeuring rapportering inzake dossiers gerechtsdeurwaarder en oninbaar stellen van
dossiers (niet terugvorderbaar).
3) Kohier 1-2019 op verspreiding van reclamebladen Q1-2019
Goedkeuring kohier 1-2019 op verspreiding van reclamebladen

SECRETARIAAT
4)

Behandeling bezwaar tegen belasting ongeschikt en onbewoonbaar aanslagjaar
2018 - Doddelbergstraat te Kortenaken - Chantrain S.
Goedkeuring beslissing tot ongegrondverklaring bezwaar tegen belasting ongeschikt en
onbewoonbaar aanslagjaar 2018 - Doddelbergstraat te Kortenaken
5) Kennisname bezwaarschrift masten en pylonen Telenet Group - aj 2019
Kennisname bezwaarschrift masten en pylonen Telenet Group - aj 2019
6) Kennisname bezwaarschrift masten en pylonen Orange Belgium nv - aj 2019
Kennisname bezwaarschrift masten en pylonen Orange Belgium nv - aj 2019
7) Kennisname bezwaarschrift masten en pylonen Proximus - aj 2019
Kennisname bezwaarschrift masten en pylonen Proximus - aj 2019
8) Verslag overleg Geetbets-Linter-Zoutleeuw-Kortenaken
Kennisname verslag overleg Geetbets-Linter-Zoutleeuw-Kortenaken
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9) Wijkwerken: oprichting stuurgroep en delegatie afwijkingen
Goedkeuring wijkwerken: oprichting stuurgroep en delegatie afwijkingen
10) Vorming decreet gemeentewegen
Goedkeuring deelname vorming decreet gemeentewegen
11) GKS Kersbeek: opfrissing speelplaats
Goedkeuring opfrissing speelplaats GKS Kersbeek

OMGEVING: RUIMTELIJKE ORDENING & MILIEU
12) Kennisname van deling; dossiernummer 2019/00015/splt.
Kennisname van deling; dossiernummer 2019/00015/splt.
13) PV op 8 juli 2019 van sluiting openbaar onderzoek van aanvraag tot
omgevingsvergunning met dossiernummer : OMV/2019/025 over "bouwen van een
loods met woongelegenheid voor seizoensarbeiders" op 17 mei 2019.
Goedkeuring vaststelling PV van sluiting openbaar onderzoek van aanvraag tot
omgevingsvergunning met dossiernummer : OMV/2019/025 over "bouwen van een loods met
woongelegenheid voor seizoensarbeiders" op 17 mei 2019.
14) PV op 8 juli 2019 van sluiting openbaar onderzoek van aanvraag tot
omgevingsvergunning met dossiernummer : OMV/2019/021 over "uitbreiding
loods" op 17 mei 2019.
Goedkeuring vaststelling PV van sluiting openbaar onderzoek van aanvraag tot
omgevingsvergunning met dossiernummer : OMV/2019/021 over "uitbreiding loods" op 17 mei
2019.
15) PV op 8 juli 2019 van sluiting openbaar onderzoek van aanvraag tot
omgevingsvergunning met dossiernummer : OMV/2019/027 over "verandering en
hernieuwing vergunning voor onbepaalde termijn van een tankstation, selfcarwash, tankenpark voor brandstoffen, opslaghal voor kolen e.d. en tankplaats en
werkplaats voor eigen vrachtwagens" op 3 juni 2019.
Goedkeurig vaststelling PV sluiting openbaar onderzoek van aanvraag tot
omgevingsvergunning met dossiernummer : OMV/2019/027 over "verandering en hernieuwing
vergunning voor onbepaalde termijn van een tankstation, self-carwash, tankenpark voor
brandstoffen, opslaghal voor kolen e.d. en tankplaats en werkplaats voor eigen vrachtwagens"
op 3 juni 2019.
16) Toelating Oranje Classic
Goedkeuring toelating Oranje Classic
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TECHNISCHE DIENST / OPENBARE WERKEN
17) Verkoop rijkswachtkazerne te Kersbeek
Goedkeuring om prijs te vragen bij immobiliënkantoren voor de verkoop van de
rijkswachtkazerne te Kersbeek.
18) Aankoop van een mulchmaaier voor de sportvelden - Goedkeuring gunning en
lastvoorwaarden
Goedkeuring aankoop van een mulchmaaier voor de sportvelden - Goedkeuring gunning en
lastvoorwaarden
19) Oppersen van betonvakken in Kortenaken - Goedkeuring gunning
Goedkeuring gunning voor het oppersen van betonvakken in Kortenaken.
20) Restauratie van het dak van kapel De Verlosser te Ransberg - Goedkeuring gunning
Goedkeuring gunning voor de restauratie van het dak van kapel De Verlosser te Ransberg.
21) Goedkeuring gunning - aankoop van opklapbare luiertafels
Goedkeuring gunning voor de aankoop van opklapbare luiertafels.
22) Goedkeuring gunning - aankoop van 9 schoolpotloden
Goedkeuring gunning voor de aankoop van 9 schoolpotloden.
23) Goedkeuring gunning - vervangen van dynamisch zone 30 borden en palen
Goedkeuring gunning voor het vervangen van de dynamisch zone 30 borden en palen aan de
scholen
24) Goedkeuring gunning - opmaak interventiedossier en evacuatieplannen in diverse
gebouwen
Goedkeuring gunning - opmaak interventiedossier en evacuatieplannen in diverse gebouwen
25) Goedkeuring werken door nutsmaatschappijen
Goedkeuring vergunningsaanvraag voor het uitvoeren van nutswerken.
26) Goedkeuring werken door nutsmaatschappijen
Goedkeuring vergunningsaanvraag voor rioleringsaansluiting.
27) Goedkeuring werken door nutsmaatschappijen
Goedkeuring werken inzake uitbreiding waterleiding Hoogemeyer.
28) Goedkeuring eigen werken
Goedkeuring verplaatsen straatkolk in de Lapstraat.
29) Vergunning onderhoudswerken betonwegen Kortenaken
Goedkeuring vergunningsaanvraag onderhoudswerken betonwegen Kortenaken
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SECRETARIAAT
30) Tractorsluis Grootveldstraat Hoeleden
Goedkeuring van het aanbrengen van een inleidende markering van 15 m met het oog op het
verhelpen van probleem tractorsluis Grootveldstraat Hoeleden
31) Aanvraag plaatsing grofwildspiegels
Goedkeuring om dossier voor advies over te maken aan de milieuambtenaar met het oog op
het maken van afspraken inzake de plaatsing van grofwildspiegels

VRIJE TIJD/FEESTELIJKHEDEN/VERORDENINGEN
32) Gastgemeente Turnkring Pro Patria Wijgmaal
Goedkeuring toelating plaatsen vuurkorf Turnkring Pro Patria Wijgmaal
33) Toelating Jubileumviering 100 jaar Landelijke Gilde Hoeleden-Stok
Goedkeuring toelating organisatie Jubileumviering 100 jaar Landelijke Gilde Hoeleden-Stok
op zondag 14 juli
34) Politieverordening Landelijke Gilde Hoeleden-Stok
Goedkeuring politieverordening Landelijke Gilde Hoeleden-Stok voor jubileumviering Gilde
Hoeleden-Stok
35) Kennisname Chirogroep op bivak in Kortenaken
Kennisname Chirogroep op bivak in Kortenaken
36) Wijzigingen + timing oprichting kindergemeenteraad
Goedkeuring wijzigingen regeling oprichting kindergemeenteraad + timing
37) lessenreeksen najaar 2019
Goedkeuring lessenreeksen najaar 2019
38) Subsidie-aanvraag onderhoud kruisen en kapellen
Goedkeuring subsidieaanvraag onderhoud kruisen en kapellen.
39) Tapvergoeding KVLV Waanrode voor receptie diploma-uitreiking ART
Goedkeuring tapvergoeding KVLV Waanrode voor receptie diploma-uitreiking ART
40) Kleine onderhoudswerken aan kapellen
Goedkeuring kleine onderhoudswerken aan kapellen (St-Annakapel Waanrode en HeiligKruiskapel in Stok)
41) Weggeefkast KVLV
Goedkeuring om de weggeefkast KVLV niet meer in de bibliotheek te plaatsen en om deze in
het KLJ-lokaal in Kersbeek weg te halen. De weggeefkast kan gestockeerd worden in de
garage van de bibliotheek tot KVLV er een bestemming voor heeft.
42) Voorstel nieuw cultuurprogramma 'Plankenkoorts'
Goedkeuring nieuw cultuurprogramma 'Plankenkoorts'
43) Kennisname bijeenkomst buurten op den Buiten - project Speelgroen
Kennisname bijeenkomst projecten Buurten op den Buiten - project Speelgroen
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ICT EN COMMUNICATIE
44) Drukwerk DU!K najaar 2019
Goedkeuring gunning drukwerk DU!K najaar 2019
45) Vaderlandslievende vereniging - tappersvergoeding Te Deum
Goedkeuring tappersvergoeding Te Deum
46) Welkomstdag nieuwe inwoners 20/10/2019
Goedkeuring organisatie welkomstdag nieuwe inwoners 20/10/2019
47) Jubileumfeest 23/09/2019
Goedkeuring jubileumfeest 23/09/2019

ONTHAAL EN INTERNE ZAKEN
48) Onderhoudscontract toilethygiëne - Vendor
Goedkeuring afsluiten van onderhoudscontract toilethygiëne - Vendor
49) Vervanging diepvries Den Berg
Goedkeuring vervanging diepvries Den Berg

BURGERZAKEN
50) Voorstel ambtshalve schrapping.
Goedkeuring ambtshalve schrapping.

SOCIALE DIENST
51) Kennisname verslag adviesraad LOK 12/06/2019
Kennisname verslag adviesraad LOK 12/06/2019
52) Oordopjes begeleiding BKO
Goedkeuring aanschaf oordopjes begeleiding BKO

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

SECRETARIAAT
54) Inkomende briefwisseling
Kennisname inkomende briefwisseling
55) To do
To do
56) Varia
Varia
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Voor het verslag,
De Algemeen Directeur

De Burgemeester

Dominique Hayen

Stefaan Devos
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