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college van burgemeester en schepenen 

Zitting van 22 oktober 2018 

 
Aanwezig: 

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

AnneMie Hendrickx, schepen; mevrouw Bieke Baeten, schepen; de heer Fons Michiels, schepen; de 

heer Dirk Soentjens, algemeen directeur 

 
1. Bekwaamheidsattest BA5: (X)* 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat op basis van de gevolgde opleiding en de 

ervaring de code BA5 wordt toegekend aan (X)*. De bevoegdheidsverklaring voor deze werknemer 
wordt als bijlage opgenomen en goedgekeurd. 

 
 

2. Bekwaamheidsattest BA5: (X)* 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat op basis van de gevolgde opleiding en de 

ervaring de code BA5 wordt toegekend aan (X)*. De bevoegdheidsverklaring voor deze werknemer 
wordt als bijlage opgenomen en goedgekeurd. 

 
 

3. Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2018093158: verlening - (X)* -  

Rozenstraat 12  
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer 
OMV_2018093158 aan (X)*, op een terrein met adres Rozenstraat 12 en met kadastrale omschrijving 

1ste afdeling, sectie B, perceel 524M2. 
De aanvraag betreft het verbouwen van een woning, het bouwen van een garage en het afbreken van 

een vrijstaande tuinberging. 

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 hemelwater afkomstig van de dakoppervlakte van de achterbouw en de nieuwe garage 

moet aangesloten worden op een infiltratievoorziening op het eigen terrein, zonder overloop 

naar de openbare riolering. 
• Hemelwater afkomstig van nieuw aan te leggen verharding moet afwateren naar de 

omliggende 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. 
• Er moet een voldoende kwalitatieve en residentiële gevelafwerking voorzien worden waar het 

nieuwe gebouw hoger of dieper reikt dan dat van de aanpalende eigenaars. 
• Een attest van wegname van nutsleidingen (elektriciteit en aardgas) uit gebouwen kan bij 

Netmanagement (c/o Iveka-Igao, Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout) worden verkregen. 
De eigenaar kan dit attest overhandigen aan de aannemer die de afbraakwerken zal 

uitvoeren. 

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

 
 

4. Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2018083956: verlening - (X)* - 

Ogentrooststraat 20  
Besluit 
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Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer 

OMV_2018083956 aan (X)*, op een terrein met adres Ogentrooststraat 20 en met kadastrale 
omschrijving 2de afdeling, sectie D, perceel 489N5. 

De aanvraag betreft het verbouwen van een gezinswoning (halfopen bebouwing). 
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 naar de openbare riolering mag niet uitgevoerd 

worden. Al het hemelwater moet infiltreren op het eigen terrein. 
• Er moet een voldoende kwalitatieve en residentiële gevelafwerking voorzien worden waar het 

nieuwe gebouw hoger of dieper reikt dan dat van de aanpalende eigenaars. 
• De duurzaamheidsklasse van het hout voor de carport moet gekozen worden in functie van de 

blootstelling aan het buitenklimaat. 

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

 
 

5. Beroep bij Raad voor Vergunningsbetwistingen - dossier nummer SV2017/168: 

kennisname verzoekschrift tot schorsing en vernietiging van de beslissing van de  
deputatie van de provincie Antwerpen - De Plantenhoef  

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brief van 8 oktober 2018 van de 

Raad voor Vergunningsbetwistingen over het verzoekschrift tot de vernietiging van de beslissing van 
de deputatie van de provincie van 9 mei 2018. 

Het college van burgemeester en schepenen wenst geen verzoek in te dienen tot tussenkomst 

aangaande de gevorderde vernietiging van het besluit van de deputatie van 9 mei 2018 inzake de 
stedenbouwkundige vergunning nummer SV2017/168. Het college van burgemeester en schepenen 

beslist daarom ook om geen raadsman aan te stellen. 
 

 

6. Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2018092686: verlening - (X)* - 
Bloemenplein 10 en 11 – Lichtaartseweg 26 – Dahliaplein 4 – Blaasbalgstraat 3 en 15 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer 

OMV_2018092686 aan (X)*, op een terrein met adres Bloemenplein 10 en 11, Lichtaartseweg 26, 

Dahliaplein 4, Blaasbalgstraat 3 en 15 en met kadastrale omschrijving respectievelijk 1ste afdeling, 
sectie B, perceel 523P – 1ste afdeling, sectie B, perceel 523L2 – 1ste afdeling, sectie B, perceel 526N2 – 

1ste afdeling, sectie B, perceel 524R3 – 2de afdeling, sectie C, perceel 269L – 2de afdeling, sectie C, 
perceel 273F4. 

De aanvraag betreft: het afbreken van 6 woningen en het bouwen van 6 woningen. 
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 woningen hebben allemaal een bestaande aansluiting op de openbare riolering die 

behouden en hergebruikt moet worden. 
• 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. 
• Indien er voor de putten in de voortuinstrook van Lichtaartseweg 26 een overeenkomst 

gesloten kan worden met AWV, kunnen deze behouden blijven zoals ingetekend op de 
plannen. Indien hiervoor geen overeenkomst afgesloten kan worden, moeten deze verlegd 

worden naar de achtertuinstrook. 
• Er moet een voldoende kwalitatieve en residentiële gevelafwerking voorzien worden waar het 

nieuwe gebouw hoger of dieper reikt dan dat van de aanpalende eigenaars. 

• Een attest van wegname van nutsleidingen (elektriciteit en aardgas) uit gebouwen kan bij 
Netmanagement (c/o Iveka-Igao, Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout) worden verkregen. 

De eigenaar kan dit attest overhandigen aan de aannemer die de afbraakwerken zal 
uitvoeren. 

• Rookmelders moeten verplicht voorzien worden conform het decreet van 1 juni 2012 over de 

beveiliging van woningen door optische rookmelders. 
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7. Leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten: openbaar onderzoek inventarisatie 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de inventaris van leegstaande en/of 

verwaarloosde bedrijven en legt het uittreksel ter inzage van de bevolking aan het stadsloket van het 

administratief centrum. 
 

 
8. Kasteel Le Paige: dringende onderhoudswerken - W-0702017: goedkeuring 

vorderingsstaat 5 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 5 van Renotec nv, Acaciastraat 

14C, 2440 Geel voor de opdracht ‘Kasteel Le Paige: dringende onderhoudswerken’ goed met een 
bedrag van 22.914,18 euro exclusief btw. 

 
 

9. Wegen- en rioleringswerken Servaas Daemsstraat - W067-2017: werfverslagen 15 en 

16 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van werfverslagen 15 en 16 bij het project 
'wegen- en rioleringswerken in de Servaas Daemsstraat, Woud, Brouwerijstraat en Mussenblok'. 

 
 

10. Wegen- en rioleringswerken Servaas Daemsstraat - W067-2017: verrekeningsvoorstel 3 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen keurt verrekeningsvoorstel 3 bij de werken 'wegen- en 

rioleringswerken Servaas Daemsstraat, Woud, Mussenblok en Brouwerijstraat' goed. De verrekening 
kost 5.307,50 euro, exclusief btw. 

 

 
11. Wegen- en rioleringswerken Lierseweg N13 met de aanleg van vrijliggende fietspaden: 

vorderingsstaat 9 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 9 van het dossier 'wegen- en 

rioleringswerken Lierseweg N13' goed voor een bedrag van 111.970,14 euro, exclusief btw. 
 

 
12. Aanleg van fietsinfrastructuur en voetpaden in Veldhoven - W-074-2018: werfverslag 8  

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het werfverslag 8 van de 

werfvergadering van 9 oktober 2018 van het dossier 'de aanleg van fietsinfrastructuur en voetpaden 

in Veldhoven'. 
 

 
13. Fietsostrade Herentals - Balen: verplaatsen verkeerslicht aan fietsersbrug St.-Jobsstraat 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het verplaatsen van het verkeerslicht 
in de St.-Jobsstraat voor de aanleg van de nieuwe fietsersbrug in het kader van de fietsostrade 

Herentals-Balen. 
 

 
14. Tijdelijk verkeersreglement: Afsluiten Toekomstlaan - TEC7 wordt 25 jaar 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verkeersmaatregelen goed voor het 
afsluiten van de Toekomstlaan tijdens de organisatie van 'TEC7 wordt 25 jaar' op vrijdag 23 november 

2018: 
• Er is een stilstaan- en parkeerverbod in de Toekomstlaan (stuk tussen Herenthoutseweg en 

rondpunt met Veldhoven) van vrijdag 23 november 2018 om 18 uur tot en met zaterdag 24 
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november 2018 om 7 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door het plaatsen van 

verkeersborden E3 met onderbord. 
• Er is geen doorgaand verkeer mogelijk in de Toekomstlaan (stuk tussen Herenthoutseweg en 

rondpunt met Veldhoven) van vrijdag 23 november 2018 om 18.30 uur tot en met zaterdag 

24 november 2018 om 7 uur. Deze maatregel wordt meegedeeld door het plaatsen van 
nadarhekken met verkeersborden C3, "uitgezonderd plaatselijk verkeer", "uitgezonderd 

genodigden TEC7" en F41 "omleiding". 

• De Toekomstlaan (stuk tussen Herenthoutseweg en rondpunt met Veldhoven) mag tijdens de 

organisatie van 'TEC7 wordt 25 jaar' gebruikt worden als parking. De organisatie moet hier 
parkeerwachters voorzien die de signalisatie plaatsen en het parkeren op de rijbaan 

begeleiden. Er mag geen enkele toegang of inrit naar bedrijven worden geblokkeerd tijdens 
het evenement en plaatselijk verkeer moet steeds toegang verkrijgen. De organisatie moet 

alle bedrijven die hinder ondervinden van de organisatie tijdig en schriftelijk op de hoogte 
brengen van het evenement. 

 

 
15. Aanvullend verkeersreglement: invoeren enkelrichting Klaterteer 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen keurt volgend aanvullend verkeersreglement voor het 

invoeren van een enkelrichting in de gemeenteweg Klaterteer goed. Bij het invoeren van de 

enkelrichting in Klaterteer is er enkel nog doorgaand verkeer mogelijk in de rijrichting van de 
Tarwestraat naar de Zandkapelweg. 

De enkelrichting wordt aangeduid met volgende verkeersbordenborden: 
• In Klaterteer wordt ter hoogte van de Tarwestraat verkeersbord F19 met onderbord M5 

geplaatst. 
• In Klaterteer wordt net na de toegang naar Klaterteer nr. 11 en 13, komende van de 

Zandkapelweg, verkeersbord C1 en onderbord M3 geplaatst. 

• In Klaterteer wordt ter  hoogte van de Zandkapelweg verkeersbord F45b (doorlopende straat) 
geplaatst. 

Dit aanvullend verkeersreglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan het Vlaams Huis voor de 
verkeersveiligheid. 

 

 
16. Subsidie voor de afkoppeling van hemelwater op het eigen terrein en de plaatsing van een 

hemelwaterinstallatie voor hergebruik: aanvraag van (X)*, Strunkbos 4 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag van (X)*, Strunkbos 4, voor het 
bekomen van een subsidie voor de afkoppeling van het hemelwater op het eigen terrein, en de 

plaatsing van een hemelwater- en infiltratievoorziening goed. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om 1.250,00 euro uit te keren als 
maximumsubsidie voor de afkoppeling van het hemelwater, 625,00 euro als maximumsubsidie voor de 

plaatsing van een hemelwaterinstallatie met hergebruik en 625,00 euro als maximumsubsidie voor de 
plaatsing van een infiltratievoorziening op het eigen terrein. Het totale bedrag van de subsidie 

bedraagt 2.500,00 euro. 

 
 

17. Internationale Samenwerking: Ciné Horizon 2018-2019 deel 1 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen organiseert in aanloop naar Ciné Horizon 2019 in 

samenwerking met de Oxfam Wereldwinkel Herentals de filmvertoning Have A Nice Day op 8 
december in de schouwburg van cc ’t Schaliken om 20 uur. 

 
 

18. Aankomst Sinterklaas op 17 november 2018 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de volgende medewerking aan vzw Kinderdroom 

bij de organisatie van de aankomst van sinterklaas op 17 november 2018: 
• De gereserveerde materialen worden ter beschikking gesteld. 

• Het parkeerverbod voor de parkeerplaatsen van De Vossenberg wordt opgemaakt. 
• Sporthal De Vossenberg is gereserveerd op zaterdag 17 november 2018 van 8 uur tot 23 uur. 
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• De politie zorgt voor de begeleiding van de stoet. 

• De parkeerplaatsen van de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst worden ter beschikking 
gesteld. De organisator moet de nodige afspraken maken met de directrice van de Stedelijke 

Academie voor Beeldende Kunst en sluit de poorten na afloop van het evenement. 
 

 

19. Kerstboomverbranding KLJ Noorderwijk op 12 januari 2019 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de kerstboomverbranding van KLJ 
Noorderwijk op zaterdag 12 januari 2019 om 18 uur op de KLJ-terreinen in de Kruisstraat in 

Noorderwijk. 
Het college van burgemeester en schepenen verleent zijn medewerking. De stedelijke werkplaats haalt 

de kerstbomen van Noorderwijk tijdens de kerstboominzameling op en levert ze af op het terrein van 

KLJ Noorderwijk in de Kruisstraat. 
De organistoren moeten de volgende bijzondere voorwaarden naleven: op de dag zelf moet KLJ het 

kampvuur (tevens begin- en einduur) melden aan de centrale brandweerpost van Geel (telefoon 
014/56 66 41). Dit gebeurt bij voorkeur een uur op voorhand, zodat er kan worden geanticipeerd op 

eventuele loze alarmen van voorbijgangers. 

 
 

20. RetroThals op zondag 7  juli 2019: principiële goedkeuring 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen geeft een principiële goedkeuring aan Flame & Go vzw 
voor de organisatie van RetroThals op zondag 7 juli 2019 van 5 uur tot 23.59 uur, inclusief opbouw en 

afbraak. 

 
 

21. Toekenning kampsubsidie 2018 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen verleent een kampsubsidie aan: 

vereniging Subsidiebedrag (euro) 

KLJ Noorderwijk 371,00 

Scouts 5de & 12de Kempen 356,00 

Chirojongens Noorderwijk 400,00 

Chiro Morkhoven 400,00 

Chiromeisjes Noorderwijk 400,00 

Gidsen 2de Kempen 400,00 

 
 

22. Toekenning vormingssubsidie 2018 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen kent een vormingssubsidie toe aan de ingediende 

aanvragen. 
 

 
23. Late Night Shopping Jumelle interior op 15 november 2018 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan Jumelle interior voor het 

organiseren van 'Late Night Shopping' op 15 november 2018 en het plaatsen van een foodtruck op de 

stoep tegen de woning. 
 

 
24. Serious Urban Games [EW 32] - Mayor@yourtown: centrale locatie  

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan vzw EW32 om het koetshuis 
gratis te gebruiken op 22, 23, 24 en 26 oktober 2018 voor het spel Plantrekkers. Op 25 oktober 2018 

kan de bibliotheek als uitvalsbasis voor hun spel worden gebruikt. 
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25. 11 novemberviering 2018: NSB Noorderwijk 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen zorgt voor een afvaardiging voor de herdenking van 

Wapenstilstand op 11 november 2018 in Noorderwijk. 

Het college van burgemeester en schepenen voorziet vier kransen ter waarde van 30 euro per stuk. 
Voor de receptie in café Sportwereld wordt een maximale tussenkomst van 150 euro ten laste 

genomen van de stadskas, waardoor eenzelfde tussenkomst wordt gehanteerd als voor de afdeling 
Morkhoven. 

Er is politiebegeleiding voorzien. De afvaardiging van de politie brengt de kransen mee. De stedelijke 
werkplaats zorgt voor een onderhoudsbeurt van het oorlogsmonument op het nieuwe kerkhof. 

 

 
26. Kunstendag voor Kinderen: plaatsing Heimweemachine 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om voor de organisatie van de Kunstendag 

voor Kinderen vier parkeerplaatsen parkeervrij te maken tegenover de toegangspoort van het 

cultuurcentrum op zondag 18 november 2018 tussen 10 uur en 18 uur. 
 

 
27. Gratis gebruik zaal 't Hof - vzw de Dorpel - eetdag 1 november 2018 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist dat vzw De Dorpel geen huur moet betalen voor 

de eetdag die zij in zaal 't Hof organiseren op 1 november 2018 daar de opbrengst bestemd is voor 

het goede doel en het gebruik van 2x per jaar niet wordt overschreden. 
 

 
28. 11 novemberviering 2018: NSB Morkhoven 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het programma van de NSB 
Morkhoven en stelt een afgevaardigde van het bestuur aan die aanwezig zal zijn op de plechtigheden. 

Het college van burgemeester en schepenen voorziet een tussenkomst van maximum 150 euro voor 
de organisatie van een receptie door het parochieteam, waardoor eenzelfde tussenkomst wordt 

gehanteerd als voor de afdeling Noorderwijk. Extra kosten zijn ten laste van de NSB Morkhoven. De 

kosten voor de vier kransen worden ten laste van de stadskas genomen. 
 

 
29. Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans: huurovereenkomst danszaal kOsh 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om de danszaal van kOsh aan de Lierseweg te 

huren voor de periode van 1 september 2018 tot en met 30 juni 2019 voor het gebruik van de lessen 

dans van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans en bezorgt de contracten aan kOsh. 
 

 
30. Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst: studieuitstap Mechelen  

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de organisatie van de studie-uitstap 
van de studenten BAC (beeldende audiovisuele cultuur) van de Stedelijke Academie voor Beeldende 

Kunst naar Wassenaar en Den Haag op zondag 28 oktober 2018 en geeft aan (X)*, directeur van de 
Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst, de toestemming om de studie-uitstap te organiseren zoals  

voorgesteld. 
 

 

31. Subsidies 2018: maatschappelijk kwetsbare jongeren - aanvraag 20 
Besluit 

(X)* 
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32. Subsidies 2018: maatschappelijk kwetsbare jongeren - aanvraag 21 

Besluit 
(X)* 

 
 

33. Evaluatie decretale graad: goedkeuring evaluatie 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de evaluatie van (X)* voor de periode van 1 

september 2012 tot 1 augustus 2018 goed. Het evaluatieresultaat is gunstig. 
 

 
34. Schriftelijke vraag raadslid Kathleen Laverge: projectontwikkeling site aan de Nederrij 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de mail van raadslid Laverge van 28 
september 2018 over projectontwikkeling site aan de Nederrij en antwoordt met een brief. 

 
 

35. Selectieprocedure diensthoofd omgeving - kennisgeving eindproces-verbaal 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het eindproces-verbaal van de 

selectieprocedure voor de functie van diensthoofd omgeving. 
 

 
36. Selectieprocedure teamleider groen - kennisgeving eindproces-verbaal 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het eindproces-verbaal van de 
selectieprocedure voor de functie van teamleider groen. 

 
 

37. Aanstelling teamleider groen met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur - Jef 

Haverans 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen stelt Jef Haverans, (X)*, aan als teamleider groen met 
een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur vanaf 1 november 2018. 

 

 
38. Aanstelling consulent noodplanning met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur - 

Thomas Smets 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen stelt Thomas Smets, (X)*, aan als consulent 
noodplanning in het niveau B met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. De datum van 

indiensttreding zal aan een later college van burgemeester en schepenen meegedeeld worden. 

 
 

39. Aanstelling administratief medewerker mobiliteit met een halftijdse arbeidsovereenkomst 
van onbepaalde duur - Annelie Convens 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen stelt Annelie Convens, (X)*, aan als administratief 
medewerker mobiliteit met een halftijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur met ingang van 

1 november 2018. 
 

 
40. Aanstelling halftijds consulent cultuur met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde 

duur - Jasmien Withofs 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het halftijds ontslag van Jasmien 

Withofs in haar functie van administratief medewerker cultuur & toerisme vanaf 1 november 2018 
onder voorbehoud van haar aanstelling in de functie van consulent cultuur. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt Jasmien Withofs, (X)*, aan als consulent cultuur 

met een halftijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur met ingang van 1 november 2018. 
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41. Ontslag in wederzijds akkoord: (X)* 

Besluit 
(X)* 

 

 
42. Overlevingspensioen (X)*, weduwe van gewezen mandataris (X)* 

Besluit 
(X)* 

 
 

43. Aanstelling administratief medewerker cultuur & toerisme met een halftijdse 

arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur - Ann Van Tichelen 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen stelt Ann Van Tichelen, (X)*, aan als administratief 
medewerker cultuur & toerisme in het niveau C met een halftijdse arbeidsovereenkomst van 

onbepaalde duur vanaf 1 november 2018. 

 
 

44. Aanstelling diensthoofd omgeving met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur - 
Jill Loos 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt Jill Loos, (X)*, aan als diensthoofd omgeving in het 

niveau A met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. De datum van indiensttreding zal aan 

een later college van burgemeester en schepenen meegedeeld worden. 
 

 
45. Budgetwijziging 2018: vaststellen ontwerp door college en voorleggen aan 

gemeenteraad 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt het ontwerp van de tweede budgetwijziging voor 

dienstjaar 2018 vast en vraagt aan de voorzitter van de gemeenteraad om deze budgetwijziging ter 
goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad. 

 

 
46. Belasting op tweede verblijven: vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt het belastingkohier nummer 8098, belasting op 

tweede verblijven vast en verklaart het uitvoerbaar voor een bedrag van 12.175,00 euro. 
 

 

47. Verblijfsbelasting: vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen stelt het belastingkohier nummer 8238, verblijfsbelasting, 
vast en verklaart het uitvoerbaar voor een bedrag van 9.550,00 euro. 

 

 
48. Ontvangsten 2018: week 41 

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

 
 

49. Uitgaven 2018: week 42 

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

 
 

50. Bestelbonnen 2018: week 42 
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Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestellijst met datum 22 oktober 2018 goed. 
 

 
51. Belasting op publiciteitsborden: vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen stelt het belastingkohier nummer 8128, belasting op 
publiciteitsborden, vast en verklaart het uitvoerbaar voor een bedrag van 11.779,20 euro. 

 
 

 
 

 

 
Door het college 

Bij verordening 

 

de algemeen directeur       de voorzitter 

 

 

 

 

 

Dirk Soentjens        Jan Bertels 

 

 
 

 

 
 

(X)*: persoonlijke gegevens verwijderd 


