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college van burgemeester en schepenen 

Zitting van 5 november 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; de heer Dirk Soentjens, algemeen directeur 

Afwezig: 
mevrouw Bieke Baeten, schepen; de heer Fons Michiels, schepen 

 
1. Aanvraag meldingsakte nummer OMV_2018126674: geen aktename - (X)* - Wolfstee 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt geen akte van de melding nummer 
OMV_2018126674 van (X)* voor het vellen van een boom (eik) op een terrein met adres Wolfstee in 

2200 Herentals met kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie D, perceel 183A. 
Er wordt niet voldaan aan het besluit van de Vlaamse regering van 16 juli 2010 betreffende de 

meldingsplichtige handelingen ter uitvoering van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening. 
De voorliggende aanvraag moet worden samengesteld met een aanvraag tot omgevingsvergunning 

volgens het normenboek zonder de medewerking van een architect. 

 
 

2. Aanvraag omgevingsvergunning nummerOMV_2018096609: deels weigering / deels 
verlening - (X)* - Ring 25 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen verleent deels de omgevingsvergunning nummer 
OMV_2018096609 aan (X)*, op een terrein met adres Ring 25 en met kadastrale omschrijving 3de 

afdeling, sectie B, perceel 185B4. 
De aanvraag betreft de vervanging van een bestaand reclamepaneel door een nieuw reclamepaneel. 

Het college van burgemeester en schepenen weigert de vergunning voor het aanbrengen van een 
nieuw reclamepaneel omdat: 

• De gevelreclame schaadt de goede ruimtelijke ordening. Het is esthetisch niet verantwoord 

om gevelreclame aan te brengen tegen een blinde gevel. Dit is zeer zichtbaar vanuit het 
straatbeeld en doet afbreuk aan de beeldkwaliteit van de straat. De gevelreclame verstoort 

het zicht dat men heeft op de kerk en het dorpsplein van Noorderwijk. 
Het college verleent de vergunning voor het verwijderen van het bestaand reclamepaneel en legt 

hierbij de volgende voorwaarden op: 

• De bestaande gevelreclame moet verwijderd worden, alsook de lichtkrant en de spots boven 
de gevelreclame. 

 
 

3. Zwerfvuilactie voor bedrijven editie 2019, vraag tot ondersteuning 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om de gevraagde ondersteuning voor de 

zwerfvuilactie voor bedrijven editie 2019 van IOK te geven en de verwerkingskosten van het 
ingezamelde zwerfvuil op zich te nemen. 

 
 

4. Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2018093243: advies - (X)* - 

Schommestraat 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen verleent een gunstig advies over de 
omgevingsvergunning nummer OMV_2018093243 aan, met de volmacht van de eigenaars, op een 

terrein met adres Schommestraat 14 en met kadastrale omschrijving 4e afdeling, sectie A, percelen 

308N4 en 308H4. 
De aanvraag betreft het verkavelen van een grond in 2 kavels. 
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Het college van burgemeester en schepenen legt het dossier voor aan de gemeenteraad om een 

beslissing te nemen over de zaak van de wegen. 
Het college van burgemeester en schepenen adviseert om de volgende voorwaarden en lasten op te 

leggen aan de verkavelaar voor voorliggend dossier: 
• De private grond binnen de ontworpen rooilijn, aangeduid als lot 7 op het opmetingsplan, 

moet gratis worden overgedragen naar het openbaar domein conform de voorwaarden 

opgenomen in bijgevoegde 'eenzijdige belofte van gratis grondafstand'. Deze voorwaarden 
moeten strikt worden nageleefd. 

• Het niet-bebouwde deel van het terrein moet als tuin worden aangelegd en als dusdanig 
gehandhaafd. 

• Tussen de bouwdiepte van 9,00 m en 13,00 m mag het bouwvolume tot maximaal 7,00 m 
hoog reiken en moet dit volume niet verplicht met deze hoogte voorzien worden. 

• Afvalwater: De percelen liggen in het centraal gebied van het goedgekeurde zoneringsplan. In 

de straat is afvalwaterriolering aanwezig die verbonden is met een operationele 
waterzuiveringsinstallatie. In dit gebied is het verplicht om het afvalwater aan te sluiten op de 

openbare afvalwaterriolering. 
• DWA: Het afvalwater van de toiletten moet opgevangen worden in een septische tank. Na de 

overloop hiervan mag de rest van het huishoudelijk afvalwater aangesloten worden zodat alles 

in één buis naar de openbare riolering geleid wordt. Het perceel is momenteel bebouwd met 
aansluiting op de openbare riolering. Deze moet gevrijwaard en hergebruikt worden. De 

realisatie van de 2de huisaansluiting moet aangevraagd worden vóór de aanleg van het 
privaat afvalwaterstelsel via www.herentals.be/rioolaansluiting. 

• Hemelwater: De ontwerper dient volgens de Krachtlijnen voor een geïntegreerd 
rioleringsbeleid in Vlaanderen over te gaan tot een maximale afkoppeling van hemelwater. De 

richtlijnen hiervoor zijn uitgewerkt in de code van goede praktijk voor de aanleg van openbare 

riolen en in de waterwegwijzer voor architecten, beiden uitgegeven door de VMM. De 
bouwaanvraag moet voldoen aan het besluit van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een 

gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, 
infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en 

hemelwater. 

• RWA: Alle dakoppervlakken moeten volledig afgekoppeld worden. Het hemelwater moet 
opgevangen worden in een hemelwaterput van minimaal 5.000 liter met een maximum van 

10.000 liter. Het opgevangen water moet minimaal herbruikt worden voor de spoeling van een 
toilet en via een buitenkraan. Het hemelwater dat niet hergebruikt wordt, moet volledig 

infiltreren op het eigen terrein. Een overloop naar het openbaar domein wordt niet 

toegestaan. 
• VERHARDINGEN: De verhardingen rondom de woning (inrit, tuinpad) moeten aangelegd 

worden in waterdoorlatend materiaal. Eventuele terrassen mogen aangelegd worden in niet-
waterdoorlatend materiaal. Het hemelwater moet dan afvloeien naar de omliggende bodem. 

De inritten ter hoogte van het openbaar domein mogen een maximale breedte van 3 meter 
hebben. Een tuinpad mag maximaal één meter breed zijn. De aanleg van inritten op het 

openbaar domein gebeurt door de stedelijke diensten en moeten aangevraagd worden via 

www.herentals.be/inrit. Alle kosten die voortvloeien uit deze werken zijn ten laste van de 
aanvrager en worden berekend volgens het geldend retributiereglement. 

• De volgende kostenramingen van de nutsmaatschappijen moeten uitgevoerd zijn voordat 
gebruik mag worden gemaakt van de voorliggende verkaveling: 

o De kostenraming van Fluvius (vroeger Eandis) van 21 september 2018 met kenmerk 

323039_49139: kosten voor uitbreiding van het distributienet: een forfaitair bedrag 
van 1.823,00 euro. 

o Uit de kostenraming van Telenet nv van 11 oktober 2018 met kenmerk 25030766 
blijkt dat er geen kosten aangerekend worden om de percelen aansluitbaar te maken, 

tenzij niet voldaan wordt aan de in het advies geformuleerde voorwaarde. In dat 
geval zal de verkavelaar toch nog een kostenraming ontvangen, waaraan dan voldaan 

moet worden. 

 
 

5. Aanvraag omgevingsvergunning nummer OMV_2018084456: verlening - (X)* - 
Meivuurstraat 38 

http://www.herentals.be/rioolaansluiting
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Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen verleent een gunstig advies voor de gevraagde afwijking 
van de geldende verkaveling omwille van volgende redenen: 

• Om te voldoen aan de EPB-wetgeving moet er een dikke isolatielaag en technieken gestoken 
worden. Deze kunnen niet gehaald worden bij een kroonlijsthoogte van 6 m. Verder kan er bij 

een hogere plafondhoogte meer licht en lucht binnendringen in de woning. Dit komt de 

woonkwaliteit ten goede waardoor de afwijking toegestaan kan worden. De goede ruimtelijke 
ordening komt hierdoor niet in het gedrang. 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning nummer  
OMV_2018084456 aan (X)*, op een terrein met adres Meivuurstraat 38 en met kadastrale 

omschrijving 1ste afdeling, sectie A, perceel 204Z. 
De aanvraag betreft: het bouwen van een vrijstaande ééngezinswoning. 

Het college van burgemeester en schepenen legt 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. 

• Ter hoogte van het perceel is een wachtaansluiting aanwezig voor de afvoer van het 

huishoudelijk afvalwater. In het belang van een goede afwatering van de privéwaterafvoer is 
het noodzakelijk dat de bouwheer zich vergewist van de juiste locatie en diepte van deze 

wachtaansluiting, vóór de start van de bouwwerken. Hiervoor neemt hij contact op met de 
technische dienst via technische.dienst@herentals.be. 

• De noodoverlaat van de infiltratievoorziening op de openbare riolering mag niet uitgevoerd 
worden. 

• De breedte van de inrit moet beperkt blijven tot 3 meter ter hoogte van het openbaar domein 

en mag verbreden naar de carport toe tot de breedte van de carport. 
• 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. 

• De bouwlijn moet worden uitgezet door de technische dienst van de stad. 

 
 

6. Meidoornlaan: bekrachtiging akte onderhandse verkoop tuinzone 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen bekrachtigt de ontwerpakte van verkoop opgemaakt door 

notaris Bieke Heyns van een stuk tuingrond gelegen aan de Meidoornlaan, met een oppervlakte van 
39m², kadastraal gekend als 2e afdeling sectie D nummer542Y (deel), na prekadastratie 1052C 

(deel), zoals aangeduid op het opmetingsplan van landmeter Verbeeck aan (X)*, Stationsplein 41 bus 
401, 2200 Herentals, tegen een bedrag van 9.165,00 euro. 

Notaris Bieke Heyns wordt aangesteld om de akte van verkoop te verlijden namens de stad. 
 

 

7. Aanleg van fietsinfrastructuur en voetpaden in Veldhoven - W-074-2018: werfverslag 9  
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het werfverslag 9 van de 
werfvergadering van 16 oktober 2018 van het dossier 'de aanleg van fietsinfrastructuur en voetpaden 

in Veldhoven'. 

 
 

8. Aanleg van fietsinfrastructuur en voetpaden in Veldhoven - W-074-2018: werfverslag 10  
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het werfverslag 10 van de 
werfvergadering van 23 oktober 2018 van het dossier 'de aanleg van fietsinfrastructuur en voetpaden 

in Veldhoven'. 

 
 

9. Wegmarkeringen (raamcontract 2016-2019) - 2016/020: goedkeuring vorderingsstaat 2 
van dienstjaar 2018 

Besluit 
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Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 2 van dienstjaar 2018 van Traffic 

Services nv, Schoonmansveld 23, 2870 Puurs voor de opdracht 'wegmarkeringen' voor een bedrag van 
8.132,87 euro exclusief btw en exclusief herzieningen goed. 

 
 

10. Aanleg Begijnhofpark -W-049-2016: goedkeuring vorderingsstaat 7 onderhoud  

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 7 voor het groenonderhoud van het 

dossier ‘aanleg Begijnhofpark’ goed voor een bedrag van 3.760,40 euro exclusief btw. 
 

 
11. Restauratie van het bijgebouw van de voormalige pastorie in Noorderwijk: verslagen 

bijeenkomst 12 oktober 2018 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag opgemaakt door Bellemans 

Architecten en het verslag opgemaakt door studiebureau Forté (stabiliteit/technieken) van de 
bijeenkomst van 12 oktober 2018 over de stand van zaken van het dossier 'Restauratie van het 

bijgebouw van de voormalige pastorie in Noorderwijk'. 

 
 

12. Tijdelijk verkeersreglement: afsluiten Streepstraat - invoeren van een schoolstraat op 
woensdag 24 april 2019 en woensdag 8, 15 en 22 mei 2019 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen keurt het tijdelijk verkeersreglement voor het afsluiten 

van de Streepstraat tijdens het invoeren van een 'schoolstraat' van basisschool De Wegwijzer goed op 

volgende dagen: 
• woensdag 24 april 2019 

• woendag 8 mei 2019 
• woensdag 15 mei 2019 

• woensdag 22 mei 2019. 

Deze maatregel wordt meegedeeld door het plaatsen van dranghekken met verlichting en de 
verkeersborden C3, M2 en "schoolstraat". 

De school zorgt zelf voor het plaatsen en verwijderen van de verkeersborden. De rijbaan wordt 
dadelijk terug opengesteld op het moment dat de kinderen zijn toegekomen of vertrokken. De rijbaan 

wordt niet langer afgesloten dan noodzakelijk voor de veiligheid van de schoolkinderen. 

VBS De Wegwijzer moet tijdig en schriftelijk communiceren met de ouders van de schoolkinderen en 
de bewoners van de omliggende straten. 

 
 

13. Herstellen van betonverharding in de Toekomstlaan, Atealaan, Diamantstraat, 
Saffierstraat en Welvaartstraat - W-077-2018: gunning 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de opdracht voor het herstellen van 
betonverharding in de Toekomstlaan, de Atealaan, de Saffierstraat en de Welvaarstraat toe te wijzen 

aan Nelis Wegenbouw nv, Industrieweg Noord 1178 uit 3660 Opglabbeek tegen het nagerekende 
inschrijvingsbedrag van 65.170,39 euro, inclusief btw. 

 

 
14. Telenet: uitvoeren van grondwerken - Kapittelbossen 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Telenet om grondwerken uit te 

voeren om een distributiekabel te vervangen in Kapittelbossen tussen huis nummer 27 en 30 en huis 
nummer 35 en 37. 

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. 
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• 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. 

 
 

15. Inname Grote Markt op zaterdag 6 juli 2019 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen geeft zijn goedkeuring aan de organisatie van de GP Rik  

Van Looy op 6 juli 2019 op voorwaarde dat de aankomst één uur later in het stadscentrum van 
Herentals plaatsvindt dan voorgesteld, nl. op basis van de planning van de organisatoren tussen 18.42 

uur en 18.52 uur. 
De organisatoren moeten een duidelijke communicatie over de bereikbaarheid van het 

kernwinkelgebied voeren en moeten het evenement organiseren in overleg met de middenstand. 

De organisatie van deze twee evenementen zal achteraf worden geëvalueerd. 
 

 
16. Projectoproep "proeftuinen ontharding": voorstel in te dienen projecten 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende aanvraagformulieren goed: 

1. voor het onthardingsproject 'quick-win': de ontharding van Riddersberg en Heistraat 

2. voor het onthardingsproject 'systemisch onthardingsproject': de ontharding van de as 
Augustijnenlaan-Belgiëlaan-Olympiadelaan. 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de technische dienst de aanvraagformulieren in te 
dienen bij het departement Omgeving uiterlijk 9 november 2018. 

 

 
17. Fest Virginia fuif op 1 december 2018 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan (X)* voor het organiseren van 

Fest Virginia fuif op 1 december in de studiezaal van het college. 

Het college van burgemeester en schepenen staat een afwijking van de geluidsnorm tot 95 dB(A) toe 
tot 3 uur. 

De muziekactiviteit moet voldoen aan de voorwaarden opgenomen in Vlarem II hoofdstuk 6.7. Niet-
ingedeelde muziekactiviteiten. 

 
 

18. Rocking Thals 4 live 2018 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de opstelling van het buitenplein. De 

gevraagde elektriciteitskast(en) zal/zullen geopend worden. 
Heras hekwerk wordt niet voorzien door de stad. 

 

 
19. ATB cross op 28 april 2019 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan (X)* voor het organiseren van 

een 'atb cross' op 28 april 2019 op het goedgekeurde mountainbike parcours te Herentals. 
Het verkeersreglement wordt opgemaakt. 

Er worden 120 dranghekken ter beschikking gesteld. 

 
 

20. Stressfactor live op 30 april 2019 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan campus De Vesten voor het 

organiseren van 'Stressfactor live' op 30 april 2019 binnen de schooluren en -muren. 
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Het college van burgemeester en schepenen staat een afwijking van de geluidsnorm tot 95 dB(A) toe 

tijdens de schooluren. 
De muziekactiviteit moet voldoen aan de voorwaarden opgenomen in Vlarem II hoofdstuk 6.7. Niet-

ingedeelde muziekactiviteiten. 
 

 

21. Opendeur brouwerij Leysen op 8 december 2018 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan brouwerij Leysen voor het 
organiseren van 'opendeur brouwerij Leysen' op 8 december 2018. Het college van burgemeester en 

schepenen beslist om geen materiaal ter beschikking te stellen. 
 

 

22. Nieuwe locatie KISS ME on NYE en De Tijdspiegel op 31 december 2018 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van De Tijdspiegel op het 
binnengebied op 31 december 2018 niet goed. Dit evenement kan doorgaan in de kazerne of op de 

parking van Henrad, indien de organisator een akkoord vindt met de eigenaar. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van KISS ME on NYE op het 
multifunctioneel terrein goed. 

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende voorwaarden op voor beide evenementen: 
• indienen van een uitgebreid veiligheidsplan 

• deelnemen aan het veiligheidsoverleg 
• veiligheidsrondgang voor aanvang van het evenement 

• de richtlijnen van het brandveiligheidsrapport navolgen 

• inzetten van security of vrijwilligers security 
• er wordt zoals gebruikelijk met het eindejaar geen einduur vastgelegd. 

 
 

23. Kersthappening 2018 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan Toerisme Herentals vzw en de 

dienst cultuur en toerisme om een kersthappening te organiseren op zondag 9 december 2018 op de 
Grote Markt. Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het voorstel rond 

afvalophaling en de logistieke ondersteuning wordt goedgekeurd zoals gevraagd. 

De geluidsnorm wordt van 14 uur tot 18 uur beperkt tot 85 dB(A) en van 18 uur tot 21 uur tot 95 
dB(A). 

Voor de kerstwandeling op zondag 30 december 2018 geeft het college van burgemeester en 
schepenen toestemming kerstwandelingen te organiseren door de stad. 

Er wordt 1.500 euro voorzien voor de kersthappening op budgetcode 2018140765. 
 

 

24. Stedelijke Academies: arbeidsreglement 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van het ABOC (Afzonderlijk 
Bijzonder Onderhandelings- en Overlegcomité) van 22 oktober 2018 en van de voorstellen van 

arbeids- en evaluatiereglementen voor de Herentalse academies. Het college van burgemeester en 

schepenen keurt de voorstellen principieel goed en vraagt aan de voorzitter van de gemeenteraad om 
het arbeids- en evaluatiereglement te agenderen op de gemeenteraad van 27 november 2018. 

 
 

25. Kunstencampus, stand van zaken, oktober 2018 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de 

projectteamvergadering van 10 oktober 2018. 
 

 
26. Vordering 2018 federale financiering functie gemeenschapswacht 
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Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het afrekeningsvoorstel aan de FOD 
Binnenlandse zaken voor de bijkomende financiering van de gemeenschapswachten voor het werkjaar 

2018 en verklaart zich hiermee akkoord. 
 

 

27. Schriftelijke vraag raadslid Guy Verellen: gevaarlijke situatie Holle Weg-
Poederleeseweg - reactie 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de mail van raadslid Verellen van 5 

november 2018 over zijn reactie op de gevaarlijke verkeerssituatie aan de Holle Weg en 
Poederleeseweg en antwoordt met een brief. 

 

 
28. Selectieprocedure administratief assistent dienstverlening & communicatie: 

aanvaarding kandidaten 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat volgende personen zich kandidaat gesteld 

hebben voor de functie van administratief assistent dienstverlening & communicatie en nodigt hen uit 
om deel te nemen aan de selectieprocedure: 

(X)*. 
 

 
29. Aanstelling technisch medewerker groen met een vervangingsovereenkomst: (X)* 

Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen stelt (X)*, aan als technisch medewerker groen met een 
prestatie van 3/5 de in vervanging van (X)*. 

 
 

30. Kennisgeving datum indiensttreding diensthoofd omgeving - (X)* 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de begindatum van de aanstelling van 

(X)*. 
 

 

31. Kennisgeving datum indiensttreding expert omgeving specialiteit handhaving - (X)* 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de begindatum van de aanstelling van 
(X)*. 

 
 

32. Ontslag in wederzijds akkoord redder 

Besluit 
(X)* 

 
 

33. Sociale Maribel - motivatie daling van het arbeidsvolume 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om de daling van het arbeidsvolume in het kader 

van de Sociale Maribel schriftelijk te motiveren aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid binnen de 
termijn van drie maanden. 

 
 

34. Bestelbonnen 2018: week 44 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen keurt bestellijst met datum 5 november 2018 goed. 

 
 

35. Uitgaven 2018: week 44 
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Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kosten goed. 
 

 
36. Budget 2019: vaststellen ontwerp en ter goedkeuring voorleggen aan de 

gemeenteraad 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen stelt het ontwerp van het budget voor het dienstjaar 

2019 vast. 
Het college van burgemeester en schepenen vraagt de voorzitter van de gemeenteraad om het 

ontwerp van het budget voor het dienstjaar 2019 ter goedkeuring voor te leggen aan de 
gemeenteraad. 

 

 
37. Onbetaalde onkostennota brandweerinterventie: oproep tot verzoening 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist zich tot de vrederechter te richten met de vraag 

de voogd van de erfgenamen van de burger die de onkostennota niet betaald heeft, op te roepen om 

via de verzoeningsprocedure de achterstallige rekening en de aanmaningskosten te betalen 
vermeerderd met dossierkosten. 

Het college van burgemeester en schepenen viseert onderstaand verzoek en verklaart het uitvoerbaar: 
• (X)* 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de financieel directeur de opdracht de stad te 
vertegenwoordigen in deze zaak. 

 

 
38. Implementeren van de stemmodule voor Parnassus 8 - dossier 2018-100 - gunning 

van de opdracht 
Besluit 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aankoop en implementatie van de stemmodule 

voor Parnassus 8 goed. 
Het college van burgemeester en schepenen gunt deze opdracht aan de firma Green Valley Belgium 

nv, Thorpark 8300, Poort Genk, 3600 Genk tegen volgende bedragen: 
• de eenmalige implementatiekost van 2.625,00 euro exclusief btw 

• de jaarlijkse licentiekost van 2.515,00 euro exclusief btw. 

Het college van burgemeester en schepenen vraagt om na de verkiezingen de raadsleden te bevragen 
en voor degenen die zelf geen portable device ter beschikking hebben, een portable device ter 

beschikking te stellen tijdens de gemeenteraad, om het stemmen via de applicatie mogelijk te maken. 
 

 
 

Door het college 

Bij verordening 
 

de algemeen directeur       de voorzitter 
 

 

 
 

 
Dirk Soentjens        Jan Bertels 

 
 

 

 
 

 
(X)*: persoonlijke gegevens verwijderd 

 

 


