Besluiten schepencollege 8 januari 2019
SECRETARIAAT
1. De notulen van het schepencollege d.d. 18 en 20 december 2018 worden goedgekeurd.

SOCIALE ZAKEN - PREVENTIE
1. Akkoord met de organisatie van het innovatiekamp 'Tiens Talent Innoveert' op 5 en 6 februari 2019 in
CC De Kruisboog en de deelnemende bedrijven.

SECRETARIAAT
2. Verlenen toelating aan Greenpeace België om in 2019 maandelijks een informatie- en
wervingscampagne te organiseren op het ceremonieplein van de markt.
3. Verlenen toelating aan SOS Kinderdorpen België om in 2019 een donateurswerving te organiseren op
het ceremonieplein van de markt.

ONDERWIJS
1. Akkoord met het doorstorten van inschrijvingsgelden van de leerlingen 'ORFF', ingeschreven in de
vestigingplaatsen Boutersem en Kortenaken.
2. Met eenparigheid van stemmen akkoord met de loopbaanonderbreking van een leraar altsaxofoon in het
kader van ouderschapsverlof voor de periode van 7 januari t.e.m. 6 april 2019.
3. Met eenparigheid van stemmen akkoord met de gedeeltelijke intrekking van het halftijds zorgkrediet en
de wijziging in verlof voor verminderde prestaties van een lerares dans voor de periode van 1 september
t.e.m. 10 december 2018.
4. Met eenparigheid van stemmen akkoord met de gedeeltelijke intrekking van verlof tijdelijk andere
opdracht en de wijziging in afwezigheid voor verminderde prestaties van een leraar klarinet voor de periode
van 1 september 2018 t.e.m.30 juni 2019.
5. Akkoord met de organisatie van een 'Kunstenmaand' met eindejaarsexpo en nevenactiviteiten van de
afdeling Beeldende en Audiovisuele Kunsten.
6. Akkoord met de terugbetaling van de waarborg van huurinstrumenten.
7. Met eenparigheid van stemmen akkoord met de vervanging van een leraar klarinet en groepsmusiceren
instrumentaal die met ziekteverlof is.

JEUGDDIENST
1. Akkoord met de uitbetaling van de opbrengsten van de inzameling van papier en karton door de
jeugdverenigingen in 2018.

COMMUNICATIE
1. Akkoord met de gunning van het drukken van het stadsmagazine.

FINANCIEN
1. Akkoord met de goed te keuren facturen.
2. Akkoord met de lijst van de bestelbons.
3. Kennisname van de notulen van de kerkraad van 18 december 2018 van de kerkfabriek Goddelijke
Zaligmaker Hakendover.
4. Kennisname van de notulen van de kerkraad van 5 december 2018 van de kerkfabriek H.H. Petrus en
Paulus Grimde.
5. Kennisname van de notulen van de kerkraad van 5 oktober 2018 van de kerkfabriek St.- Egidius
Kumtich.

RUIMTELIJKE ORDENING & LEEFMILIEU
1. Akkoord met de vrijgave van het resterend bedrag van de bankgarantie en de borgtocht m.b.t. de
verkavelingsvergunning Anemoon (V1264).
2. Aktename van de melding van overdracht van een vergunning voor de exploitatie van een carwash in de
Keibergstraat.
3. Aktename van het beroep ingediend tegen de beslissing van het CBS houdende het verlenen van een
omgevingsvergunning voor de uitbreiding van de basisschool De Uilenboom.
4. Aktename van de beslissing van het Interministrieel Comité voor de Distributie d.d. 23 oktober 2018.
5. Aktename van het besluit van de adjunct-directeur adviezen & vergunning van het Agentschap voor
Natuur en Bos houdende het afleveren van een kapmachtiging in een privébos in de Delportestraat.
6. Aktename van de beslissing van de deputatie om de omgevingsvergunning te weigeren voor het
inzamelen, sorteren, recycleren van bouw- en sloopafval en het produceren van puingranulaten en
mulchmateriaal.
7. Akkoord met de goed te keuren facturen.
8. Gunstig advies wordt voorbehouden aan de aanvraag tot omgevingsvergunning inzake de afbraak van
een oud gebouw en een betonnen sokkel in de Aandorenstraat.
9. Akkoord met de lijst van de omgevingsvergunningen.

OPENBARE WERKEN
1. Het bezwaarschrift VK BELAST/2018/16764 wordt ontvankelijk en ongegrond verklaard.
2. Het agendapunt over het tijdelijk afsluiten van de Kapucijnenstraat wordt uitgesteld.

LANDBOUW - MARKTEN - KERMISSEN - BEGRAAFPLAATSEN
1. Akkoord met de aanvraag voor een overlating van een standplaats op de dinsdagmarkt.
2. Akkoord met een gedeeltelijke ontheffing van de belasting op de standplaatsen op openbare markten en
wegen wegens ziekte.
3. Akkoord met de goedkeuring van de facturatie van de markten voor het 1ste semester van 2019.
4. Akkoord met een gedeeltelijke ontheffing van de belasting op de standplaatsen op openbare markten en
wegen wegens ziekte.

TECHNISCHE DIENST
1. Akkoord met de definitieve oplevering en de vrijgave van de borg voor de aankoop van een veegwagen.
2. Toelating te verlenen aan Eandis om werken uit te voeren langs de Keienpoelweg.
3. Toelating te verlenen aan Eandis om werken uit te voeren langs de St. - Hubertusstraat.
4. Toelating te verlenen aan Infrax om werken uit te voeren langs de Leuvenselaan.
5. Toelating te verlenen aan De Watergroep om werken uit te voeren aan de Van Audenhovenstraat Bosveldstraat - Houbaertstraat.
6. Toelating te verlenen aan Telenet om werken uit te voeren langs het Industriepark.

TOERISME
1. Akkoord met de organisatie van het evenement 'Moonlightjogging' op 23 februari 2019.

SPORT
1. Akkoord met de aanvraag om gebruik te mogen maken van het zwembad voor een triatlon op zondag 19
mei 2019.
2. Akkoord met de goed te keuren facturen van busvervoer.

JURIDISCHE DIENST
1. Het agendapunt ivm de Interne controle wordt uitgesteld.

BIJKOMENDE PUNTEN
POLITIE
1. Akkoord met de tijdelijke politieverordening betreffende een parkeerverbod op verschillende tijdstippen
en locaties in de maand januari voor het plaatsen van een bus.

