COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
BESLUITENLIJST
Zitting van 28 januari 2019
Aanwezig:
de heer Erik Van Roelen; mevrouw Heidi Wuestenbergs; de heer Thomas Dubois; de heer
Kris Jacobs; mevrouw Elke Boogaerts; mevrouw Ingrid Vrancken, algemeen directeur

1

2019_CBS_00114 Notulen - Goedkeuring notulen van het schepencollege van 21 januari 2019
GOEDGEKEURD

2

2019_CBS_00115 Goedkeuring facturen - Lijst van de betaalbaar te stellen facturen boekjaar
2018-2019.
GOEDGEKEURD

3

2019_CBS_00116 Adviesraden - Kennisname van de adviesraden
KENNIS GENOMEN

ALGEMENE ZAKEN
Secretariaat
4

2019_CBS_00117 Aanduiden afgevaardigde schepenen in de organen van RLLK (vzw en
projectvereniging), ILVP Haspengouw, vervoersregioraad.
GOEDGEKEURD

Onderwijs
5

2019_CBS_00118 Aanvraag tot verlof tijdelijk andere opdracht
GOEDGEKEURD

6

2019_CBS_00119 Aanvraag verlof tijdelijk andere opdracht
GOEDGEKEURD

7

2019_CBS_00120 Aanvraag voor gedeeltelijke loopbaanonderbreking 50+ met 1/5de
GOEDGEKEURD

8

2019_CBS_00121 Tijdelijke aanstelling in het ambt van kleuteronderwijzer
GOEDGEKEURD
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9

2019_CBS_00122 Verkeersvrije Decosterstraat tot aan Lobosstraat op vrijdag 1 maart 2019
GOEDGEKEURD
Beknopte samenvatting:
In het kader van het Octopusplan (GBS Op Dreef = octopusschool) plant onze school een aantal
gerichte activiteiten waaronder een wieltjesdag met de klemtoon op de zichtbaarheid van de
zwakke verkeersgebruikers (fluokledij, ...). Deze activiteit zal doorgaan in de verkeersvrije
straat vanaf 08.45 u. tot 14.30 u. Hiervoor moeten de nodige borden geplaatst worden.

10

2019_CBS_00123 Verkeersvrije Decosterstraat en Thibautstraat +
Berkenstraat/Schoolstraat/Tuinwijkstraat op vrijdag 1 maart 2019
GOEDGEKEURD
Beknopte samenvatting:
Voor de organisatie van de carnavalsstoet van de kleuters zouden de hogervermelde straten in
de namiddag moeten afsloten worden en de nodige borden voorzien. Voor de kleuterafdeling
Berkenbos moet slechts een deel van de Berkenstraat en de Tuinwijkstraat afgesloten worden
zodat de stoet de wandeling rond de school kan doen. De carnavalsstoet zal doorgaan tussen
13.00 u. en 14.30 u.

11

2019_CBS_00124 Mutatie 12/24 onderwijzer
GOEDGEKEURD

12

2019_CBS_00125 Tijdelijke aanstelling in het ambt van administratief medewerker
GOEDGEKEURD

13

2019_CBS_00126 Tijdelijke aanstelling in het ambt van kleuteronderwijzer
GOEDGEKEURD

14

2019_CBS_00127 Benoeming in wervingsambt
GOEDGEKEURD

15

2019_CBS_00128 Aanvraag verlof medische bijstand
GOEDGEKEURD

16

2019_CBS_00129 Tijdelijke aanstelling in het ambt van onderwijzer
GOEDGEKEURD

Personeel
17

2019_CBS_00130 Goedkeuring individuele weddevaststelling van een administratief
medewerker dienstencentrum - beslissing
GOEDGEKEURD

18

2019_CBS_00131 Goedkeuring individuele weddevaststelling van een technisch assistent beslissing
GOEDGEKEURD

19

2019_CBS_00132 Goedkeuring individuele weddevaststelling van een deskundige
communicatie en systeembeheer - beslissing
GOEDGEKEURD
BESLUITENLIJST CBS 28-01-2019 2

20

2019_CBS_00133 Aanvraag stageplaats bij de Sportdienst - beslissing
GOEDGEKEURD
Beknopte samenvatting:
De stageperiode loopt van april 2019 tot mei 2019 en omvat 70 u.
School: Syntra
Richting: sportmanagement

21

2019_CBS_00134 Goedkeuring individuele weddevaststelling van een technisch assistent,
chauffeur/machinist - beslissing
GOEDGEKEURD

22

2019_CBS_00135 Samenstelling jury voor het examen van hoofdmedewerker communicatie beslissing
GOEDGEKEURD

23

2019_CBS_00136 Goedkeuring individuele weddevaststelling van de financieel directeur beslissing
GOEDGEKEURD

24

2019_CBS_00137 Aanvraag vrijwilligerswerk in het kader van een opleiding bij het Lokaal
Dienstencentrum - beslissing
GOEDGEKEURD
Beknopte samenvatting:
De periode van vrijwilligerswerk loopt tot het einde van dit academiejaar voor een totaal van
20 u. vrijwilligerswerk.
Richting: 2de jaar verpleegkunde

25

2019_CBS_00138 Goedkeuring individuele weddevaststelling van een administratief
medewerkster, begeleidster bij de Buitenschoolse Kinderopvang - beslissing GOEDGEKEURD

26

2019_CBS_00153 Vaststelling meeneembare anciënniteit uit vroegere diensten voor een
administratief medewerker bibliotheek - beslissing
GOEDGEKEURD

GRONDGEBIEDZAKEN
Technische Dienst
27

2019_CBS_00139 Studiebureau Sweco - referentie 08233.06 - VBR LOKSBERGEN Goedkeuring vorderingsstaat 25bis - Goedkeuren
GOEDGEKEURD
Beknopte samenvatting:
Vorderingsstaat 25 bis werd door het college afgekeurd in de zitting van 30 juli 2018.
Ondertussen werden op 28 december 2018 de verrekeningen 1, 2 en 3 goedgekeurd en kan
deze vorderingsstaat b25bis nu wel goedgekeurd worden.
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28

2019_CBS_00140 Studiebureau Sweco - referentie 08233.06 - VBR LOKSBERGEN Goedkeuring vorderingsstaat 26 bis - Goedkeuren
GOEDGEKEURD
Beknopte samenvatting:
Vorderingstaat 26bis werd door het college op 30 juli 2018 afgekeurd. Ondertussen werden de
verrekeningen 1,2 en 3 op 28 december 2018 goedgekeurd en kan deze vorderingsstaat nu
ook goedgekeurd worden.

29

2019_CBS_00141 D1396-dbv-architecten - Nieuwbouw kinderopvang IBO LOKSBERGEN Goedkeuring vorderingsstaat 13 - Goedkeuren
GOEDGEKEURD

30

2019_CBS_00142 D1396-dbv-architecten - Nieuwbouw kinderopvang IBO LOKSBERGEN Goedkeuring vorderingsstaat 13bis - Goedkeuren
GOEDGEKEURD

31

2019_CBS_00143 D1396-dbv-architecten - Nieuwbouw kinderopvang IBO LOKSBERGEN Goedkeuring verrekening 29 - Goedkeuren
GOEDGEKEURD
Beknopte samenvatting:
In het oorspronkelijke aanbestedingsdossier zijn een paar zaken niet opgeteld in het Excelbestand van de meetstaat waardoor de volledige m² van het pleisterwerk niet zijn mee
opgenomen in de eindsom. De architect keurde de door de aannemer opgestelde verrekening
goed.

32

2019_CBS_00144 D1396-dbv-architecten - Nieuwbouw kinderopvang IBO LOKSBERGEN Goedkeuring verrekening 33 - Goedkeuren
GOEDGEKEURD
Beknopte samenvatting:
Verrekening betreffende dicht metsen keldergat waar een veel te grote opening voorzien was.
Architect keurt het verrekeningsvoorstel van de aannemer goed.

33

2019_CBS_00145 D1396-dbv-architecten - Nieuwbouw kinderopvang IBO LOKSBERGEN Goedkeuring verrekening 35 _ Rf-Deurroosters - Goedkeuren
GOEDGEKEURD
Beknopte samenvatting:
In de kelder zijn twee van de zes deuren brandwerend waarvoor een aangepast rooster dient
gebruikt te worden.
De architect keurde het verrekeningsvoorstel van de aannemer goed.

34

2019_CBS_00146 D1396-dbv-architecten - Nieuwbouw kinderopvang IBO LOKSBERGEN Goedkeuring verrekening 32 - Salto-toegangscontrole lift - Goedkeuren
GOEDGEKEURD
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35

2019_CBS_00147 VerLEDding van de openbare verlichting - Kennisname
KENNIS GENOMEN
Beknopte samenvatting:
Op 16 januari 2019 werden wij door Infrax (afdeling netuitbating-aanleg & aansluitingen) op
de hoogte gebracht van de plannen van Infrax/Fluvius om de bestaande verlichtingsarmaturen
van de openbare verlichting van de bij hun aangesloten gemeenten volledig te vervangen door
LED-armaturen. Infrax lichtte de werkwijze die zij hierbij zullen toepassen toe. De verLEDding
van de openbare verlichting is tegen 2030 door de Europese wetgeving opgelegd.
De verLEDding zal uitgevoerd worden in twee fasen:
Fase 1: van nu tot 2024: vervanging van alle (= 138 stuks) HPL- en alle (= 1.229 stuks) soxarmaturen.
Fase 2: van 2025 tot 2034: vervanging van alle (= 640 stuks) SON- en alle (= 98 stuks)
metaalhalogeenlampen
De financiering van de verLEDding zal gebeuren via de trekkingsrechten waarover de
gemeenten beschikken. Tot 2034 zal voor onze gemeente 79 % (0,79 x € 95.090,00 =
€ 75.121,10) van de trekkingsrechten waarop wij recht hebben gereserveerd worden voor de
verLEDding van de onze openbare verlichting.
De verLEDding wordt uitgevoerd per cabine. Dus alle openbare verlichtingen die samen op een
cabine aangesloten zijn worden verLED. Voordeel nadien is dat vanaf een bepaald uur geen
gedeelte (50 %) van de openbare verlichtingsarmaturen wordt uitgeschakeld maar dat alle
armaturen die aangesloten zijn op die bepaalde cabine vanaf een bepaald uur kunnen gedimd
worden.
Fluvius/Infrax zal vanaf nu regelmatig offertes opmaken van openbare verlichting die zij
plannen te verLEDden die telkens ter goedkeuring aan het college van burgemeester en
schepenen zullen worden voorgelegd.

36

2019_CBS_00148 Offerte plaatsing stopcontacten op openbare verlichting Betserbaan –
Goedkeuring
GOEDGEKEURD
Beknopte samenvatting:
Door de Kerstvrienden van Zelk werd een aanvraag ingediend tot het plaatsen van één
bijkomend stopcontact op openbare verlichtingsarmaturen ter hoogte van Betserbaan 22 en
één op de hoek van de Liebroekstraat en de Zelkstraat tegenover AWB Schots.
Infrax maakte hiervoor een offerte op die nu ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het
college.

37

2019_CBS_00149 Aquafin-Project 21538B: organisatie infoavond
GOEDGEKEURD
Beknopte samenvatting:
De vergunning voor het project 21538B (Lindestraat vanaf Stokstraat en Gemengde
Brigadestraat) wordt eerstdaags aangevraagd door Aquafin.
Aquafin meldt dat het hoogste tijd is om een infoavond te organiseren zodat de mensen
kunnen geïnformeerd worden over de plannen en zij vragen aan gemeente plaats en datum.
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Vergunningen
38

2019_CBS_00151 Herziening lijst heffing op leegstand 2018.
GOEDGEKEURD

39

2019_CBS_00152 Aanvraag inname openbaar domein - Liebroekstraat 148
GOEDGEKEURD
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