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2019_CBS_01287 Goedkeuring facturen - Lijst van de betaalbaar te stellen
facturen.
GOEDGEKEURD

CONSENSUSPUNTEN
Algemene zaken
Secretariaat
2
2019_CBS_01288 Notulen - Goedkeuring notulen van het schepencollege
GOEDGEKEURD
3

2019_CBS_01289 vaststellen dagordepunten voor GR van 7/10/2019 beslissing
GOEDGEKEURD
Beknopte samenvatting:
Het college dient zijn punten voor te stellen voor de dagorde van de GR van 7/10/2019
4

2019_CBS_01290 Goedkeuring lijst met computerspelavonden oktober
2019
GOEDGEKEURD
Beknopte samenvatting:
lijst computerspelavond oktober 2019
5

2019_CBS_01291 s-Lim: aanbod digital signage
GOEDGEKEURD
Beknopte samenvatting:
In 2017 werd door s-Lim (Smart Region Limburg) een Proof of Concept rond digital signage gestart
op basis van een product van Centomedia. Het betreft hier de infoschermen in De Rietbron en De
Klapstoel. Intussen vond een formele aanbesteding plaats en zal eind september de PoC afgesloten
worden.
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s-Lim stelt 2 opties voor om verder gebruik te maken van de schermen: zelf nieuw contract
aangaan met Centomedia of gebruik maken van nieuw aanbod van s-Lim.
6

2019_CBS_01292 Herziening huur en onderhoud multifunctionals
GOEDGEKEURD
Beknopte samenvatting:
De stad HALEN huurt, met onderhoudscontract, momenteel 11 multifunctionele printers bij Kantoor
Automatisering Limburg nv.
Door de verhuis van de dienst vrije tijd en de kinderopvang te Loksbergen dienen er 2 bijkomende
toestellen gehuurd te worden. Naar aanleiding van deze uitbreiding van toestellen doet Kantoor
Automatisering Limburg nv een voorstel tot herziening van de bestaande onderhoudscontracten.

Personeel
7
2019_CBS_01293 Aanvraag pensionering van een technisch assistent vanaf
01/09/2020 - KENNISGEVING
KENNIS GENOMEN
8

2019_CBS_01294Intrekken halftijdse loopbaanonderbreking voor
ouderschapsverlof door de bibliothecaris voor de
periode van 05/10/2019 t.e.m. 04/12/2019 KENNISGEVING KENNIS GENOMEN

9

2019_CBS_01295 Goedkeuring verlenging functiewijziging van een halftijds
administratief medewerker cultuurdienst voor de periode
van 01/10/2019 t/m 30/09/2020 - BESLISSING
GOEDGEKEURD
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2019_CBS_01296 Verlenging contract van een halftijds administratief
medewerkster onthaal voor de periode van
01/10/2019 t/m 30/09/2020 - BESLISSING
GOEDGEKEURD

11

2019_CBS_01297 Verlenging tijdelijk contract van een administratief
medewerker grondgebiedzaken voor de periode
van 01/10/2019 t/m 31/12/2019 - BESLISSING
GOEDGEKEURD
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2019_CBS_01298 Functiewijziging van een administratief medewerker voor de
periode van 14/10/2019 t/m 13/10/2020 BESLISSING
VERDAAGD

13

2019_CBS_01299 Vaststelling meeneembare anciënniteit uit vroegere
diensten voor een administratief medewerker vrije tijd
en zaalcoördinator - BESLISSING
GOEDGEKEURD

Grondgebiedzaken
Milieu
14
2019_CBS_01300 aanvraag toelating organisatie muziekactiviteit
GOEDGEKEURD
Beknopte samenvatting:
aanvraag toelating organisatie muziekactiviteit tijdens de viering 3 jaar ‘Frituur Tommy’ op
29.09.2019.

2/4

Vergunningen
15
2019_CBS_01301 Aanvraag inname openbaar domein - Fonteinstraat 15 BESLISSING
GOEDGEKEURD
Beknopte samenvatting:
Aanvraag voor de inname van parkeerplaatsen in de Fonteinstraat 15 te Halen.
Technische dienst
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2019_CBS_01302 Verkeerspark leerlingen 5de en 6de leerjaar lagere
scholen - Locatie - AKTENAME
KENNIS GENOMEN
Beknopte samenvatting:
De dienst Mobiliteit en Routenetwerken van de provincie Limburg wil de leerlingen van de 5de en 6de
leerjaren van de Halense basisscholen de kans geven om deel te nemen aan hun verkeerslessen op
een verkeerspark. Ofwel dient een nieuw verkeerspark aangelegd te worden of dient er transport
voorzien te worden naar het dichtstbijzijnde park.
Het voorstel van locatie blijkt na onderzoek niet geschikt te zijn.
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2019_CBS_01303 Assistentie bij uithuiszetting - BESLISSING
GOEDGEKEURD
Beknopte samenvatting:
Gerechtsdeurwaarders Princen-Scheldeman-Kerkstoel vraagt assistentie bij een uithuiszetting.
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2019_CBS_01307 De watergroep: gratis watertappunten voor uw
gemeente - BESLISSING
GOEDGEKEURD
Beknopte samenvatting:
De Watergroep stelt 'gratis drinkwatertappunten' ter beschikking om het drinken van kraantjeswater
te stimuleren. Voor Stad Halen zouden er 3 tappunten ter beschikking zijn.
Vrije tijd en Welzijn
Welzijn
19
2019_CBS_01304 sluitingsdagen BKO 2020
GOEDGEKEURD
Beknopte samenvatting:
goedkeuring sluitingsdagen BKO
Jeugd
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2019_CBS_01305 Kennisname organisatie van Open Bedrijvendag 6 oktober
2019
KENNIS GENOMEN
Beknopte samenvatting:
Op zondag 6 oktober 2019 wordt de Open Bedrijvendag georganiseerd in Halen. Volgende bedrijven
van Halen doen mee : Naqi, Brouwerij Anders, accountantsfirma Claes, St. Jansbergklooster, BKO
Loksbergen en AZ design. Deze dag wordt ondersteund door de dienst lokale economie.
Cultuur/ Lokale economie
21
2019_CBS_01306

Kennisname organisatie Haal het in Halen
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KENNIS GENOMEN
Beknopte samenvatting:
Tijdens het weekend van 29 en 30 november 2019 wordt Haal het in Halen georganiseerd door de dienst
lokale economie, samen met de raad van lokale economie een de plaatselijke handelaars. Een 30-tal
handelaars hebben reeds ingetekend voor deelname zowel van Halen, Loksbergen en Zelem.
De acties van de lokale handelaars worden in de kijker gezet via de stadsapp, website van de stad,
informatie huis aan huis enz.
Op sommige plaatsen kunnen klanten deelnemen aan een workshop, of er worden
proevertjes aangeboden of ze krijgen een cadeautje.

VARIA EN MEDEDELINGEN
Varia en mededelingen
* stadhuis open op 24/12 en 31/12 in de voormiddag.
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