College van burgemeester en schepenen
Verslag

Zitting van 1 april 2019

Samenstelling:
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
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2019_CBS_00486 Goedkeuring facturen - Lijst van de betaalbaar te stellen
facturen.
GOEDGEKEURD
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2019_CBS_00487 Adviesraden - Kennisname van de adviesraden
KENNIS GENOMEN

CONSENSUSPUNTEN
Algemene zaken
Secretariaat
3
2019_CBS_00485 Notulen - Goedkeuring notulen van het schepencollege
VERDAAGD
4

2019_CBS_00488 activiteitenverslag en eindafrekening 2018 - GAS
bemiddeling - kennisname
KENNIS GENOMEN
Beknopte samenvatting:
Halen heeft een overeenkomst met St-Truiden waarbij Halen beroep kan doen op een
GAS-bemiddelaar.
Vermits er geen dossiers werden ingediend van 1/11/2017 t.e.m. 31/10/2018, is er door Halen
geen bijdrage te betalen.
Personeel
5
2019_CBS_00489 Vaststelling meeneembare anciënniteit uit vroegere
diensten voor een administratief hoofdmedewerker
communicatie-BESLISSING
GOEDGEKEURD
Beknopte samenvatting:
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2019_CBS_00490 Goedkeuring individuele weddevaststelling van de
bibliothecaris-BESLISSING
GOEDGEKEURD

Onderwijs
7
2019_CBS_00491

Tijdelijke aanstelling in het ambt van Onderwijzer
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Beknopte samenvatting:
Tijdelijke aanstelling
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2019_CBS_00492

Beknopte samenvatting:
Tijdelijke aanstelling
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2019_CBS_00493

Beknopte samenvatting:
Tijdelijke aanstelling
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2019_CBS_00494

Beknopte samenvatting:
Tijdelijke aanstelling
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2019_CBS_00495

Beknopte samenvatting:
Tijdelijke aanstelling
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2019_CBS_00496

Beknopte samenvatting:
Tijdelijke aanstelling
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2019_CBS_00497

Beknopte samenvatting:
Tijdelijke aanstelling
Vrije tijd en
Welzijn Sport
14
2019_CBS_00498

GOEDGEKEURD

Tijdelijke aanstelling in het ambt van
Kleuteronderwijzer GOEDGEKEURD

Tijdelijke aanstelling in het ambt van
Kleuteronderwijzer GOEDGEKEURD

Tijdelijke aanstelling in het ambt van
Kleuteronderwijzer GOEDGEKEURD

Tijdelijke aanstelling in het ambt van
Kleuteronderwijzer GOEDGEKEURD

Tijdelijke aanstelling in het ambt van
Kleuteronderwijzer GOEDGEKEURD

Tijdelijke aanstelling in het ambt van
Onderwijzer GOEDGEKEURD

aanvraag plaatsing eigen promotiebord door DCLA
en KFCMD Halen sportcentrum De Koekoek
GOEDGEKEURD

Beknopte samenvatting:
Beide clubs wensen een promotiebord te plaatsen, ter hoogte omheining tussen ingang
naar sportcentrum en ingang naar atletiek- en voetbalterrein.
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2019_CBS_00499 Aanvraag vervoer door de technische dienst van 8 bmx
fietsen
GOEDGEKEURD
Beknopte samenvatting:
Tijdens de Buitenspeeldag op 24 april 2019, in het sportcentrum De Koekoek, staat BMX -fietsen op het
programma. Vandaar de vraag om deze fietsen door onze technische dienst op te halen en terug
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te brengen naar Houthalen. De praktische gegevens worden nog overgemaakt aan de
technische dienst.
Grondgebiedzaken
Milieu
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2019_CBS_00500 Aanvraag kapvergunning i.k.v. het gemeentelijk
reglement met betrekking tot beplantingen,
GOEDGEKEURD
Beknopte samenvatting:
Aanvraag vergunning voor het kappen van twee berken en zes Amerikaanse eiken, wegens gevaar
voor omgeving, vooral bij stormweer
Technische dienst
17
2019_CBS_00501 D1396-dbv-architecten - NIEUWBOUW KINDEROPVANG
IBO LOKSBERGEN - Goedkeuring verrekening 25 meubilair deel 2 - Goedkeuren
GOEDGEKEURD
Beknopte samenvatting:
Voor de bureaus 1&3 waren geen bureaubladen voorzien in de meetstaat.
De aannemer diende hiervoor op 26/09/2018 een verrekeningsvoorstel in aan een eenheidsprijs van
893,36 € per bureaublad.
Deze eenheidsprijs lag hoger dan de eenheidsprijs van 670,35 € voor bureaublad 2 dat wel in de
meetstaat was opgenomen.
Dit bureaublad 2 was kleiner dan de bijkomende bureaubladen voor bureaus 1&3.
De architect keurde dus dit verrekeningsvoorstel niet goed en drong aan op een aangepast voorstel.
Op 07/02/2019 diende de aannemer een nieuw voorstel in met een eenheidsprijs voor de
bureaubladen van 670,35 €
Dit aangepaste voorstel werd goedgekeurd door de architect op 18/03/2019.
18

2019_CBS_00502 D1396-dbv-architecten - NIEUWBOUW KINDEROPVANG
IBO LOKSBERGEN - Goedkeuring verrekening 31:
uitbreiding kast bureau 1 - Goedkeuren
GOEDGEKEURD
Beknopte samenvatting:
Door de aannemer werd op 9 november verrekeningsvoorstel 31 "uitbreiding bureau 1" ten
bedrage van 592,90 € ingediend.
De aannemer geeft als reden voor deze verrekening op dat de kast in bureau 1 zoals uitgewerkt
een veel hogere moeilijkheidsgraad heeft dan aangegeven in het dossier.
De architect merkt op dat deze kast achteraf is bijgevraagd door het bestuur en niet in
het oorspronkelijk dossier zat.
In principe kan dus de uitvoering niet uitgebreider of met een hogere moeilijkheidsgraad zijn dan
ten opzicht van het dossier.
Het verrekeningsvoorstel is ingediend terwijl de aannemers technieken bezig waren met de
uitvoering.
Het bestuur heeft deze kast gevraagd om de technieken in weg te werken.
Bij deze prijsvraag werd uitdrukkelijk gevraagd met als doel de technieken weg te werken.
Nadat de verrekening voor de kast werd goedgekeurd door het bestuur, zijn er geen parameters meer
gewijzigd aan de technieken
Volgens de architect ligt een slechte communicatie tussen de uitvoerders aan de basis van
deze verrekening.
De uitvoerders betwisten dit.
De technische dienst stelt in overleg met de architect voor om verdere discussies betreffende
de binnenschrijnwerkerij te verwijden deze verrekening goed te keuren.
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De rest van de discussies betreffende de schrijnwerkerij worden dan ook afgesloten (o.a.
betreffende de liftdeuren, ....)
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2019_CBS_00503 D1396-dbv-architecten - NIEUWBOUW KINDEROPVANG
IBO LOKSBERGEN - Goedkeuring verrekening 38 schilderwerken - Goedkeuren
GOEDGEKEURD
Beknopte samenvatting:
Bij de aanbesteding werden enkele m² pleisterwerk niet in de meetstaat opgenomen (zie verrekening
nr. 29).
Verrekening 38 handelt over de meerwerken schilderwerken die het gevolg zijn van de
extra uitgevoerde pleisterwerken.
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2019_CBS_00504 VBR LOKSBERGEN - Principiële goedkeuring verrekening
signalisatie wegversmallingen
GOEDGEKEURD
Beknopte samenvatting:
Voor de verkeerssignalisatie ter hoogte van de te plaatsen wegversmallingen hebben we een
verrekeningsvoorstel aan de aannemer gevraagd om de voorzien vaste verkeersborden te vervangen
door verkeersborden type "kick-back" (= borden/palen die verned reageren bij aanrijding). Uit de
ervaring die we hebben met de wegversmallingen op de Liebroekstraat weten we dat verkeersborden
op een vaste paal ter hoogte van deze versmallingen regelmatig worden aangereden door
vrachtwagens en dienen vervangen te worden. De aannemer stelde hiervoor een verrekening op die
nu ter goedkeuring ligt van het college.
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2019_CBS_00505 OVERHEIDSOPDRACHT "AANKOOP GRAFKELDERS EN URNEN": opening offertes.
GOEDGEKEURD
Beknopte samenvatting:
Voor de aankoop van grafkelders en -urnen werd door ons een overheidsopdracht uitgeschreven.
De uiterste datum van indiening was donderdag 28 maart 2019 om 12u00. Er zijn twee offertes
ontvangen die nu geopend worden tijdens het college waarvan aan PV van opening offertes wordt
opgemaakt;
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2019_CBS_00506 Aanvraag signalisatievergunning DCA-Beerse - werken
Mosstraat
GOEDGEKEURD
Beknopte samenvatting:
Voor de werken aan de Mosstraat ter hoogte van het zuiveringsstation van Aqaufin werd een
signalisatievergunning aangevraagd door aannemer DCA-Beerse waarbij zij een onderbreking van de
weg voorzagen voor een periode van 14 dagen. Het college vroeg een alternatieve oplossing waarbij
de onderbreking korter zou zijn en dus minder hinder zou veroorzaken.
Vergunningen
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2019_CBS_00507 Omgevingsvergunning Polleunis - beslissing.
GOEDGEKEURD
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2019_CBS_00508 Aanvraag stedenbouwkundig attest Arnauts.
GOEDGEKEURD
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2019_CBS_00509 Omgevingsvergunning Agentschap Natuur en Bos beslissing
GOEDGEKEURD
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