
 

College van burgemeester en schepenen 

 
 Besluiten van 24 september 2018 

 
 

Aanwezig: 

mevrouw Mien Van Olmen, schepen en plaatsvervangend voorzitter 
mevrouw Ingrid Ryken, schepen; mevrouw Liese Bergen, schepen; de heer Jan Michielsen, schepen; 

mevrouw Anne-Mie Hendrickx, schepen; mevrouw Bieke Baeten, schepen; de heer Fons Michiels, 
schepen 

de heer Dirk Soentjens, algemeen directeur 
Verontschuldigd: 

de heer Jan Bertels, burgemeester en voorzitter 

 
 

1. Agenda gemeenteraad 2 oktober 2018 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de voorzitter van de gemeenteraad om de 
volgende punten op de agenda van de gemeenteraad van 2 oktober 2018 te plaatsen: 

1. Wijziging voetweg 44 - Klaterteer - bepalend voorstel 
2. Infrastructuurwerken 'herstellingswerken industriezone Wolfstee - Klein Gent': goedkeuring van de 

samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Grobbendonk, de gemeente  

Herenthout en de stad Herentals en de toewijzing van de studieopdracht voor de werken aan IOK 
via een inhouse opdracht 

3. Rechtvaardiging schorsingsbeslissing aanstelling adjunct algemeen directeur 
4. Welzijnszorg Kempen: kennisname jaarrekening 2017 

5. Cipal dv: goedkeuring statutenwijziging 

6. IKA: goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering van 17 december 2018 en 
vaststelling mandaat 

7. Leveren van boeken voor de openbare bibliotheek (2019-2022) - dossier 2018-083: goedkeuring van 
de raming en de lastvoorwaarden 

8. Voorafgaande controle van de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen, 

rapport periode januari - juni 2018: kennisname 
9. Kennisname goedkeuring jaarrekening over het financiële boekjaar 2017. 

 
 

2. Rechtvaardiging schorsingsbeslissing aanstelling adjunct algemeen directeur: kennisname  

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het schorsingsbesluit van 7 september 
2018 en van het ontwerp van rechtvaardiging van de aanstellingsbeslissing. 

 

 
3. Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2018269574: verlening - (X)* - Ossengoor 

6 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning met nummer 

OMV_2018069574 aan (X)* op een terrein met adres Ossengoor 6 met kadastrale omschrijving 1ste 

afdeling, sectie A, perceel 255R. 
De aanvraag betreft de exploitatie van een ingedeelde inrichting: 

Rubrieknummer Omschrijving Klasse Aard 

55.1.2° 55.1.2° - drie verticale boringen van elk 97 m 

diepte gelegen binnen een beschermingszone 
type III 

2 NIEUW 

 

 
4. Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2018086805: verlening - (X)* - Larikslaan 

12  

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer 
OMV_2018086805 aan (X)*, op een terrein met als adres Larikslaan 12 en met kadastrale omschrijving 

2de afdeling, sectie D, perceel 865R4. 



De aanvraag betreft het uitbreiden van een ééngezinswoning en het wijzigen van de voorgevel. 

Het college van burgemeester en schepenen legt de volgende voorwaarden op: 

• De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het 
omgevingsloket. 

• De noodoverlaat van de infiltratievoorziening mag niet uitgevoerd worden. Al het hemelwater moet 
infiltreren op het eigen terrein. 

• De bestaande inrit aan de linkerkant van het perceel moet onthard worden. De nieuwe inrit aan de 

rechterkant moet aangelegd worden in waterdoorlatend materiaal. 
• De aanleg van de nieuwe inrit en de opbraak van de bestaande inrit op het openbaar domein moet 

aangevraagd worden via www.herentals.be/inrit. De werken worden uitgevoerd door de stedelijke 
werkplaats. Alle kosten die voortvloeien uit deze werken zijn ten laste van de aanvrager. 

• Rookmelders moeten verplicht voorzien worden conform het decreet van 1 juni 2012 houdende de 
beveiliging van woningen door optische rookmelders. 

 

 
5. Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2018078453: verlening - (X)* voor De 

Conciergerie - Stadspoortstraat 34 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer 
OMV_2018078453 aan (X)* voor De Conciergerie, op een terrein met adres  

Stadspoortstraat 34 en met kadastrale omschrijving 2de afdeling, sectie D, perceel 666R10 en 666A6.  
De aanvraag betreft het slopen van een bestaande achterbouw en het bouwen van een nieuwe 

achterbouw aan een bestaande gesloten ééngezinswoning. 
Het college van burgemeester en schepenen legt de volgende voorwaarden op: 

• De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het 

omgevingsloket. 
• Rookmelders moeten verplicht voorzien worden conform het decreet van 1 juni 2012 houdende de 

beveiliging van woningen door optische rookmelders. 
• Vóór de ingebruikname van de private riolering, moet het stelsel gekeurd worden volgens het 

ministerieel besluit van 28 juni 2011 betreffende de verplichte keuring van de privéwaterafvoer. 

 
 

6. Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2018084048: verlening - (X)* - Wezelpad 

z/n 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer 

OMV_2018084048 aan (X)* op een terrein met adres Wezelpad z/n en met kadastrale omschrijving 1ste 
afdeling, sectie B, perceel 380F2. 

De aanvraag betreft het bouwen van een recreatiewoning. 
Het college van burgemeester en schepenen legt de volgende voorwaarden op: 

• De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het 

omgevingsloket. 
• Het huishoudelijk afvalwater moet opgevangen worden in een afgesloten tank die periodiek gereinigd 

wordt, zonder infiltratie in de bodem. 
• Vóór de ingebruikname van de private riolering, moet het stelsel gekeurd worden volgens het 

ministerieel besluit van 28 juni 2011 betreffende de verplichte keuring van de privéwaterafvoer. 
• Weekendverblijven zijn geschikt voor het tijdelijk onderbroken verblijf van een gezin. Er mag geen 

permanente bewoning in de recreatiewoning plaatsvinden. 

• De duurzaamheidsklasse van het hout voor de gevelafwerking moet gekozen worden in functie van 
de blootstelling aan het buitenklimaat. 

• De omgeving moet kwalitatief worden ingericht en het bos moet maximaal behouden blijven. De 
bouwvolumes en verhardingen moeten zoveel mogelijk beperkt blijven. Dit in het kader van de 

verkavelingsvoorschriften alsook in het kader van ankerplaatsen en landschappelijk waardevolle 

kenmerken. 
• De voorwaarden uit het advies van Agentschap Natuur en Bos met kenmerk 18/213220 moeten strikt 

worden nageleefd. 
• Rookmelders moeten verplicht voorzien worden conform het decreet van 1 juni 2012 houdende de 

beveiliging van woningen door optische rookmelders. 
 

 

7. Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2018050175: geen afvaardiging - 

Provinciebestuur Antwerpen - Fietsostrade 



Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om geen vertegenwoordiging af te vaardigen op de 

hoorzitting van 2 oktober 2018 om 13.40 uur naar de provinciale omgevingsvergunningscommissie over 
de omgevingsaanvraag nummer OMV_2018050175 van (X)*, handelend in naam van het 

provinciebestuur van Antwerpen, voor het realiseren van een fietsostrade langs spoorlijn 15 (enkel deel 
waarvoor nog geen omgevingsvergunning verkregen werd). 

 

 
8. Eandis: tijdelijk wegnemen verlichtingspaal Ernest Claesstraat 66 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen beslist de kostenraming van Eandis voor het wegnemen 

en het later terugplaatsen van verlichtingspaal nr. 2019 aan Ernest Claesstraat 66 goed te keuren, onder 
voorbehoud van betaling door de aanvrager. Het college van burgemeester en schepenen vertrouwt de 

werken toe aan Eandis voor een bedrag van 752,84 euro, inclusief btw. 
De kosten zijn voor rekening van Koen Dauwen Algemene Aannemingen, De Paepestraat 13, 2200 

Herentals. 

 
 

9. Eandis: uitvoeren van grondwerken - Goorstraat 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Eandis om grondwerken uit te 
voeren om de nutsleidingen uit te breiden voor een private verkaveling in de Goorstraat ter hoogte van 

huis nummer 48. 
De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden: 

• Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250. 

• De aannemer moet de start van de werken 14 dagen vooraf schriftelijk melden aan de technische 
dienst van de stad. 

• De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat 
de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen. 

• Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en 

fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een 
handicap. 

• Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m 
vrij blijven. 

• De aannemer moet minstens 14 dagen voor de start van de werken een signalisatievergunning 
aanvragen bij de stad. 

• De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd. 

 
 

10. Proximus: uitvoeren van grondwerken - Lierseweg 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Proximus om grondwerken uit te 
voeren om een klantaansluiting te realiseren ter hoogte van Lierseweg 283. 

De werken mogen uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden: 

• Alle herstellingen moeten uitgevoerd worden volgens het typebestek 250. 
• De aannemer moet de start van de werken 14 dagen vooraf schriftelijk melden aan de technische 

dienst van de stad. 
• De aannemer moet een plaatsbeschrijving opmaken. Gebeurt dat niet, dan veronderstelt de stad dat 

de stoep en het wegdek in goede staat waren voordat de werken begonnen. 
• Tijdens de werken moet de aannemer alle maatregelen nemen om de hinder voor de voetgangers en 

fietsers tot een minimum te beperken. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen met een 

handicap. 
• Als de aannemer verdeelkasten op het voetpad plaatst, moet er op het voetpad een zone van 1,5 m 

vrij blijven. 
• De aannemer moet minstens 14 dagen voor de start van de werken een signalisatievergunning 

aanvragen bij de stad. 

• De kosten zullen verrekend worden indien de voorwaarden niet worden nageleefd. 
 

 
11. Kunstencampus: subsidie lokale klimaatprojecten 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de projectaanvraag voor 'subsidie lokale 

klimaatprojecten' voor het project Kunstencampus.  



De projectaanvraag bestaat uit:  

• de principiële beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 10 september 2018 

• de uitgebreide projectbeschrijving 
• de gedetailleerde CO2-berekening 

• de begroting van dit klimaatproject. 
 

 

12. Verkaveling Armand Toremansstraat V2014/014: werfverslag 12 en 13 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de werfverslagen 12 en 13 van het 

dossier voor het uitvoeren van de infrastructuurwerken in de verkaveling Armand Toremansstraat. 

 
 

13. Wegen- en rioleringswerken Servaas Daemsstraat - W067-2017: verrekeningsvoorstel 2 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt verrekeningsvoorstel 2 bij de werken 'wegen- en 
rioleringswerken Servaas Daemsstraat, Woud, Mussenblok en Brouwerijstraat’ goed. De verrekening 

heeft een saldo van -20.508,76 euro, exclusief btw. 

 
 

14. Infrastructuurwerken Klein Gentstraat - W-072-2017: verrekeningsvoorstel 2 - trekken van 

ontbrekende stukken kantstrook  

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt verrekeningsvoorstel 2, het trekken van ontbrekende 

kantstroken van de nieuwe rijweg, voor het aandeel van de stad Herentals goed voor een bedrag van 
2.411,13 euro, inclusief btw. 

 
 

15. Heraanleg voetpaden in de St.-Waldetrudisstraat en de aanleg van voetpaden in de 

Streepstraat - W-071-2017: vorderingsstaat 3 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 3 bij de werken 'heraanleg van 

voetpaden in de St.-Waldetrudisstraat en aanleg van voetpaden in de Streepstraat' goed voor een 
bedrag van 21.538,41 euro, inclusief btw. 

 

 
16. Aanleg van fietsinfrastructuur en voetpaden in Veldhoven - W-074-2018: goedkeuring 

vorderingsstaat 1 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 1 van Hegrola, Industrieweg 84, 

2260 Westerlo goed, voor de opdracht 'Aanleg van fietsinfrastructuur en voetpaden in Veldhoven' voor 

een bedrag van 65.841,64 euro exclusief btw. 
 

 
17. Aanleg van fietsinfrastructuur en voetpaden in Veldhoven - W-074-2018: werfverslagen 3 

en 4 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het werfverslag 3 van de 
werfvergadering van 4 september 2018 en werfverslag 4 van de werfvergadering van 11 september 

2018 van het dossier 'de aanleg van fietsinfrastructuur en voetpaden in Veldhoven'. 
 

 

18. Collectorwerken Diependaal - W-069-2017 - afsluiten van openbare riolering op privaat 

terrein van Eigen Haard tussen Schuttersstraat en Diependaal en aanleg van nieuwe 

collector in Diependaal tussen de Blaasbalgstraat en de Sint-Jobsstraat - aanvullende werk 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen wijst de vernieuwing van het wegdek van de 

Blaasbalgstraat toe aan De Peuter nv, Rietbroek 1, 2200 Herentals, als aanvullend werk bij de opdracht 
'afsluiten en dempen van openbare riolering op privaat terrein van Eigen Haard en aanleg van een 

nieuwe collector in Diependaal'. 

De kostprijs van dit aanvullend werk bedraagt 38.619,18 euro, inclusief btw. 
 

 



19. Pompstation Dompel - vervangen van de omkasting van de buitenkast - 2018/078: gunning 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de offerte voor het herstellen van de bekasting van 

de buitenkast van het pompstation in Dompel goed. De herstelling kost 2.751 euro, exclusief btw. De 

opdracht wordt toegewezen aan de firma Xylem Water Solutions bvba, Vierwinden 5B, 1930 Zaventem. 
 

 
20. Kerkhof Herentals: herstellen muur perk 49 - W-0782018: goedkeuring gunning en 

lastvoorwaarden  

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de opdracht voor het herstellen van de muur 
op het kerkhof in Herentals aan perk 49 tot stand komt bij wijze van de aanvaarde factuur 

(overheidsopdracht van beperkte waarde). 
Het college van burgemeester en schepenen keurt het verslag van nazicht van de offertes goed. Het 

verslag van nazicht van de offertes maakt deel uit van deze beslissing. 

Het college van burgemeester en schepenen kiest ervoor om de muur op het kerkhof in Herentals aan 
perk 49 uit te voeren met gladde betonstructuur en gunt deze opdracht aan de economisch meest 

voordelige bieder, De Peuter, Rietbroek 1, 2200 Herentals, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag 
van 17.581,20 euro inclusief 21 %. 

 
 

21. Kunstencampus: veiligheidscoördinatie - 2018/088: goedkeuring gunning en 

lastvoorwaarden 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de opdracht voor het uitvoeren van de 

veiligheidheidscoördinatie (ontwerp en verwezenlijking) voor het project 'kunstencampus' tot stand 

komt bij wijze van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde). 
Het college van burgemeester en schepenen gunt deze opdracht aan de economisch meest voordelige 

bieder, ASBT bvba, Technische Schoolstraat 47 Bus 7 te 2440 Geel, met een inschrijvingsbedrag van 
14.450,00 euro exclusief btw of 17.484,50 euro inclusief 21% btw. 

 
 

22. Bovenrij 53/1: keldergaten 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om gevolg te geven aan het advies van de 

technische dienst en geeft geen toestemming aan Vinterra, Bovenrij 53/1 in 2200 Herentals om 
verluchtingsroosters te plaatsen in het voetpad ter hoogte van Bovenrij 53/1. 

 
 

23. Wegen- en rioleringswerken Servaas Daemsstraat - W067-2017: werfverslag 12 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van werfverslag 12 over de wegen- en 
rioleringswerken in de Servaas Daemsstraat, Brouwerijstraat, Woud en Mussenblok. 

 

 
24. Bladkorven 2018 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om net als vorig jaar bladkorven te plaatsen in de 

volgende straten, volgens bijgevoegde aangepaste locatielijst: 
• Bevrijdingsstraat 

• Veldstraat 
• Rode-Kruisstraat 

• Molenvest 

• Duifhuizen 
• Heesveld 

• Berkenlaan 
• Dennenlaan 

• Beukenlaan 

• Kastanjelaan 
• Olmenlaan 

• Eikenlaan 
• Larikslaan 

• Platanenlaan 



• Populierenlaan 

• Pol Heynsstraat  

• Kleerroos 
• Boerenkrijglaan 

• Eigen Haard  
• AC 

• Hellekensstraat 

• Zwanenberg 
• St.-Jobsstraat 

• Bakendonk 
• Koeterstraat 

• Bolwerkstraat 
• Lierseweg 

• Nieuwstraat 

• Stadspark Belgiëlaan 
• Koulaak (hoek met Raapbreukstraat) 

• Bloemenplein 
• Lichtaartseweg 

• Kapittelbossen 

• Holle Weg 
• Watervoort 

• Stapkens 
• Kijnigestraat 

• Landweg 
• Groenstraat (met inbegrip bomen Bremstraat) 

• Vettersdel 

• de Ghellincklaan 
• Kruisstraat 

• Laarstraat 
• Molenstraat 

• Kapelstraat 

• Tempels 
• Zandkapelweg 

• Verbindingsstraat 
• Emmeleer 

• Sterrebos 

• Albertstraat 
• Vlierbesstraat 

• Oude Dreef. 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om dit jaar bijkomende bladkorven te plaatsen op 

onderstaande locaties: 
• Heesveld: ter hoogte van de perceelsgrens van huisnummers 22 en 24 

• Beukenlaan: ter hoogte van huisnummer 20 

• Olmenlaan: ter hoogte van perceelsgrens van huisnummers 13 en 15, en ter hoogte van perceelsgrens 
van huisnummers 19 en 21 

• Platanenlaan: ter hoogte van huisnummer 7 
• Zeven Zillen: ter hoogte van Zeven Zillen 38 (verbindingspaadje naar begraafplaats) 

• de Ghellincklaan: halfweg langs perceel Ring 38 

• Kruisstraat: halfweg langs perceel Ring 110 
• Emmeleer: in de berm vooraan huisnummer 87. 

 
 

25. 7de Grote Prijs Plassendonk - Hezewijk op 13 oktober 2018 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming en medewerking aan (X)* voor het 
organiseren van de 7de Grote Prijs veldrijden Plassendonk - Hezewijk op zaterdag 13 oktober 2018 op 

het oude voetbalterrein van Hezewijk. De gevraagde materialen zijn gereserveerd. Het tijdelijk 

verkeersreglement zal worden opgemaakt. 
 

 
26. Herfstshopping op 13 en 14 oktober 2018 



Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan Thals vzw voor het organiseren 

van 'Herfstshopping' op 13 en 14 oktober 2018 in Herentals. Het tijdelijk verkeersreglement wordt 
opgemaakt. 

 
 

27. Doopfeest woonwagenpark Heirenbroek op 27 oktober 2018 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de organisatie van een evenement van 
(X)* in het woonwagenpark Heirenbroek op 27 oktober 2018 en keurt een afwijking van de geluidsnorm 

tot 95 dB(A) van 13 tot 22 uur goed. Er mag na 22 uur geen geluidshinder zijn voor de omwonenden. 

 
 

28. Steps on fire op 24 november 2018 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan (X)* voor het organiseren van 
'Steps on fire' op 24 november 2018 over het grondgebied van Herentals. Er wordt een tijdelijk 

parkeerverbod aan het station van Herentals voor 3 parkeerplaatsen opgemaakt zodat de tent kan 

geplaatst worden. 
 

 
29. Goedkeuring subsidies Wereldtals deel 3 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen keurt het derde gedeelte van de subsidies noordwerking 

in het kader van Wereldtals goed voor volgende organisator: 
• vzw Ontmoetingscentrum Wereldwinkel, filmvertoning Down To Earth op 5 april: 150 euro. 

 

 
30. Zwerfvuilactie van JNM op zaterdag 13 oktober 2018 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van de zwerfvuilactie van JNM op 

zaterdag 13 oktober 2018 goed, stelt vuilrapers, fluohesjes en vuilzakken voor 25 personen ter 
beschikking voor de vereniging en verzorgt de ophaling van het geruimde afval. Het materiaal moet 

worden opgehaald aan de stedelijke werkplaats. Het college van burgemeester en schepenen stelt voor 
om vuil te rapen langs de wandelpaden van het wandelknoopnetwerk die naast de Kleine Nete lopen, 

deze liggen ook voor een deel in het Peerdsbos. 

 
 

31. Toetreding Herentalse cultuurraad: Hertals Zeemanskoor 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het advies van de cultuurraad en beslist 
om het Hertals Zeemanskoor te erkennen als lid van de Herentalse cultuurraad. 

 
 

32. Kennisname stand van zaken beheersplan Le Paige, september 2018 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de verslagen van de  

gemeenteraadscommissie ruimtelijke ordening van 22 augustus 2018, van de werkgroep beheersplan 
Le Paige van 23 augustus 2018 en van de presentatie die op beide momenten werd gepresenteerd. Het 

college vraagt de voorzitter van de gemeenteraad de goedkeuring van het voorstel van het beheersplan 
Le Paige te agenderen op een volgende gemeenteraad. 

 

 
33. Ambtelijke schrapping: 

Besluit 

(X)* 

 
 

34. Ambtelijke schrapping: 

Besluit 

(X)* 
 

 



35. Ambtelijke schrapping: 

Besluit 
(X)* 

 

 
36. Ambtelijke schrapping: 

Besluit 

(X)* 

 
 

37. Ambtelijke schrapping: 

Besluit 

(X)* 
 

38. Strategisch Veiligheids- en Preventieplan: voorstel financiële afrekening 2017 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het afrekeningsvoorstel van het 
Strategisch Veiligheids- en Preventieplan van de dienst participatie en preventie voor het werkjaar van 

1 januari 2017 tot 31 december 2017 en verklaart zich hiermee akkoord. 

 
 

39. Aanvraag nieuwe buurtvrijwilligers - (X)* 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om een buurtvrijwilligerscontract af te sluiten met 
(X)* en (X)* voor de ophaling van zwerfvuil. De dienst participatie en preventie zal de contracten in 

orde maken en biedt hen de nodige ondersteuning, materiaal en vuilzakken aan. 

 
 

40. Selectieprocedure administratief medewerker financiën: aanvaarding kandidaten 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat volgende personen voldoen aan de 
diplomavoorwaarden voor de functie van administratief medewerker financiën en nodigt hen uit om 

deel te nemen aan de selectieprocedure: 
(X)*. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat volgende personen een diploma hebben dat 

toegang geeft tot het niveau C maar dat ze nog een kopie van dit diploma moeten afleveren. Het college 
van burgemeester en schepenen nodigt hen uit indien ze voor de aanvang van de selectieprocedure dit 

diploma binnenbrengen: 
(X)*. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat volgende persoon een buitenlands diploma 
heeft en nodigt hem uit om deel te nemen aan de selectieprocedure voor de functie van administratief 

medewerker financiën indien hij voor de aanvang van de selectieprocedure een gelijkstelling van zijn 

diploma aflevert: 
(X)*. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat volgende persoon geen diploma heeft dat 
toegang geeft tot het niveau C en nodigt haar niet uit om deel te nemen aan de selectieprocedure voor 

de functie van administratief medewerker financiën: 

(X)*. 
 

 
41. Selectieprocedure consulent noodplanning - nominatieve aanstelling van een bijkomend lid 

van de selectiecommissie 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen stelt (X)* aan als bijkomend lid van de selectiecommissie 
voor de selectieprocedure voor de functie van consulent noodplanning. 

 
 

42. Samenwerking interimkantoor in het kader van tewerkstelling van jobstudenten: voorstel 

om overeenkomst op te zeggen 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om de op 18 januari 2016 gegunde 

overheidsopdracht voor de tewerkstelling van jobstudenten tijdens de zomermaanden met t-interim op 
te zeggen met ingang van 1 oktober 2018.  



 

 

43. Bestelbonnen 2018: week 38 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestellijst met datum 24 september 2018 goed. 
 

 
44. Ontvangsten 2018: week 37 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de ontvangsten goed. 

 
 

45. Uitgaven 2018: week 38 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed. 

 
 

 
Door het college 

Bij verordening 

 

de algemeen directeur               de plaatsvervangend voorzitter 

 

 

 

 

 

Dirk Soentjens                      Mien Van Olmen 

 

 

 

 

 

 

(X)*: persoonlijke gegevens verwijderd 

 


