Provincie Vlaams-Brabant

College van Burgemeester en Schepenen
Verslag van maandag, 16 september 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) Kohier generatie 10 (ambtshalve) op verspreiding van reclamebladen Q1-2019
Goedkeuring kohier generatie 10 (ambtshalve) op verspreiding van reclamebladen Q1-2019.
3) Dossier Pixie Surprise - debiteuren
Goedkeuring dossier debiteuren (zaalverhuur).

SECRETARIAAT
4)

Wijziging bestaand retributiereglement in nieuw belastingreglement op de
inzameling en verwerking van huishoudelijk afval en daarmee vergelijkbaar
bedrijfsafval
Goedkeuring wijziging bestaand retributiereglement in nieuw belastingreglement op de
inzameling en verwerking van huishoudelijk afval en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval.
Kennisname aanvraag federaal thematisch verlof voor medische bijstand –
personeelslid technische dienst
Kennisname aanvraag federaal thematisch verlof voor medische bijstand – personeelslid
technische dienst.
5)

6) Tijdsregistratiesysteem en glijtijden
Principiële goedkeuring tijdsregistratiesysteem en glijtijden
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7) Archief: verdere werkzaamheden
Goedkeuring archief: verdere werkzaamheden. Het college keurt een verdere opdracht goed
inzake aanpak van het archief. Er wordt overgegaan tot uitvoering van het in orde brengen van
het archief en verdere selectie van overdracht naar het rijksarchief.
8) Kennisname stand van zaken dossier Raad van State
Kennisname stand van zaken personeelsdossier Raad van State.
9) Kennisname uithuiszetting
Kennisname van een dreigende uithuiszetting voor een woning te Waanrode.
10) Diest Uitbreiding: overname aandelen uittredende aandeelhouder
Goedkeuring overname aandelen uittredende aandeelhouder in Diest Uitbreiding.
11) Aanvraag KNSB - onderzoek Kersbeek
Goedkeuring beoordeling aanvraag KNSB - onderzoek Kersbeek.
12) STORZO: vernieuwde samenwerkingsovereenkomst
STORZO: bespreking vernieuwde samenwerkingsovereenkomst.
13) Kennisname verslag kerkraad KANA 21.08.2019.
Kennisname verslag kerkraad KANA 21.08.2019.
14) Kennisname cijfers per gemeente - meerjarenbeleid hulpverleningszone Oost
Vlaams-Brabant
Kennisname cijfers per gemeente - meerjarenbeleid hulpverleningszone Oost VlaamsBrabant.
15) Aanvraag Tovrisa - plaatsen kast in Den Hoek
Goedkeuring aanvraag Tovrisa - plaatsen kast in Den Hoek.
16) Aankoop bijkomend babystoeltje in zaal den Hoek
Goedkeuring aankoop bijkomende babystoeltjes.

BURGERZAKEN
17) Voorstel tot ambtshalve schrapping
Goedkeuring voorstel tot ambtshalve schrapping.
18) Voorstel tot ambtshalve schrapping
Goedkeuring voorstel tot ambtshalve schrapping.
19) Voorstel tot ambtshalve schrapping
Goedkeuring voorstel tot ambtshalve schrapping.
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ICT EN COMMUNICATIE
20) Welkomstdag nieuwe inwoners 20/10
Goedkeuring voorstel welkomstdag nieuwe inwoners 20/10.
21) Aanvraag voucher Wifi4EU
Kennisname van de deelname aan de nieuwe oproepingsronde.
22) Infoblad oktober-november-december 2019 Ontwerp
Goedkeuring ontwerp infoblad april-mei-juni 2019 en aangepaste prijsofferte.
23) Wedstrijd naam infoblad
Goedkeuring wedstrijd naam infoblad.

VRIJE TIJD/FEESTELIJKHEDEN/VERORDENINGEN
24) Kennisname startdagen Jeugdverenigingen
Kennisname startdagen jeugdverenigingen.
25) Werken jeugdlokalen
Goedkeuring werken jeugdlokalen.
26) Project: Hapje Stapje!
Goedkeuring invulling project 'Hapje Stapje'.
27) Kennisname subsidieaanvraag Natuur in je buurt
Kennisname subsidieaanvraag Natuur in je buurt.

SOCIALE DIENST
28) Aanvraag stage IBO-Kiekeboe
Goedkeuring aanvraag stage IBO-Kiekeboe.
29) Aanvraag stage IBO-Kiekeboe
Goedkeuring stage IBO-Kiekeboe.

TECHNISCHE DIENST / OPENBARE WERKEN
30) Ontwikkeling site Kersbeek - aanstellen van een ontwerper voor het bouwen van
een gebruikersruimte 'Verenigingen Kersbeek' - Goedkeuring gunning
Goedkeuring gunning voor het aanstellen van een ontwerper voor het bouwen van een
gebruikersruimte 'Verenigingen Kersbeek'.
31) Aanvraag signalisatievergunning Welvaartstraat
Goedkeuring aanvraag signalisatievergunning Welvaartstraat.
32) Inname openbaar domein
Goedkeuring vergunningsaanvraag inname openbaar domein Krawatenstraat.
33) Inname openbaar domein
Goedkeuring aanvraag inname openbaar domein Schoolstraat.
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OMGEVING: RUIMTELIJKE ORDENING & MILIEU
34) Kermissen
Kennisname bespreking organisatie kermissen
35) Goedkeuring omgevingsvergunning
Goedkeuring omgevingsvergunning
36) Goedkeuring omgevingsvergunning
Goedkeuring omgevingsvergunning
37) Het college heeft een omgevingsvergunning voor de afbraak en heropbouw van een
zonevreemde eengezinswoning verleend (dosnr. OMV/2019/043)
Goedkeuring omgevingsvergunning voor de afbraak en heropbouw van een zonevreemde
eengezinswoning te Kortenaken (dosnr. OMV/2019/043)
38) Goedkeuring omgevingsvergunning
Goedkeuring omgevingsvergunning voor een hondenfokkerij
39) PV op 16 september 2019 van sluiting openbaar onderzoek van aanvraag tot
omgevingsvergunning met dossiernummer: OMV/2019/035 over "verbouwen en
uitbreiden van een vrijstaande ééngezinswoning" op 8 september 2019.
Kennisname PV op 16 september 2019 van sluiting openbaar onderzoek van aanvraag tot
omgevingsvergunning met dossiernummer: OMV/2019/035 over "verbouwen en uitbreiden
van een vrijstaande ééngezinswoning" op 8 september 2019.
40) PV op 16 september 2019 van sluiting openbaar onderzoek van aanvraag tot
omgevingsvergunning met dossiernummer: OMV/2019/045 over "bouwen van een
eengezinswoning met loods" op 9 september 2019.
Kennisname PV op 16 september 2019 van sluiting openbaar onderzoek van aanvraag tot
omgevingsvergunning met dossiernummer: OMV/2019/045 over "bouwen van een
eengezinswoning met loods" op 9 september 2019.
41) Het college levert een voorwaardelijk gunstig stedenbouwkundig attest af (dosnr.
SA/2019/0006)
Goedkeuring stedenbouwkundig attest: voorwaardelijk gunstig stedenbouwkundig attest
(dosnr. SA/2019/0006)
42) Weigering omgevingsvergunning, uitbreiding van een bijgebouw (OMV/2019/044)
Goedkeuring weigering omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een bijgebouw
(OMV/2019/044)
43) Bevestiging opdracht ondersteuning Interleuven
Goedkeuring van bevestiging opdracht ondersteuning Interleuven
44) Project Torendraaierssite
Goedkeuring advies Project Torendraaierssite
45) Bevraging lokale bedrijven in het kader van het RUP lokaal bedrijventerrein
Goedkeuring bevraging lokale bedrijven in het kader van het RUP lokaal bedrijventerrein
46) Advies van het college in het kader van de vergunning aan Aquafin NV voor de
wegeniswerken in het kader van collector Velp Kersbeek-Miskom
Goedkeuring advies van het college in het kader van de vergunning aan Aquafin NV voor de
wegeniswerken in het kader van collector Velp Kersbeek-Miskom
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47) Aanduiding rollen leverancier en begunstigde Vlaams e-voorkooploket
Goedkeuring aanduiding rollen leverancier en begunstigde Vlaams e-voorkooploket van
woningen en/of gebouwen (leegstand en verwaarlozing)

SECRETARIAAT
48) Inkomende briefwisseling
Kennisname inkomende briefwisseling

FINANCIËN
49) Bestelbons Mandaten Vorderingen
Goedkeuring bestelbons, mandaten en vorderingen

SECRETARIAAT
50) To do
To do
51) Varia
Varia

Voor het verslag,
De Algemeen Directeur

De Burgemeester

Dominique Hayen

Stefaan Devos
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