College van burgemeester en schepenen
Verslag

Zitting van 27 mei 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

CONSENSUSPUNTEN
Algemene zaken
Secretariaat
1
2019_CBS_00764 Notulen - Goedkeuring notulen van het schepencollege
GOEDGEKEURD
2

2019_CBS_00765 hulpverleningszone - vraag gebruik diensten i.f.v. hun
meerjarenplanning - standpunt college
GOEDGEKEURD
Beknopte samenvatting:
De hulpverleningszone biedt extra diensten aan alle gemeenten in hun werkgebied.
In functie van hun meerjarenplanning vragen zij naar de interesse van de gemeenten hiervoor.
Financiën
3
2019_CBS_00766 Borgstelling voor Jeugdclub Sfinx VZW
GOEDGEKEURD
Beknopte samenvatting:
Vraag van de jeugdclub Sfinx vzw voor gemeentelijke borgstelling ten bedrage van 100.000,00
euro teneinde de bouw van nieuwe lokalen via een lening te realiseren.
4

2019_CBS_00767

Brandweerzone : Eindafrekening bijdrage dienstjaar
2015
GOEDGEKEURD

Beknopte samenvatting:
De provinciegouverneur stelde de afrekening voor het Stad Halen met betrekking tot de
brandweerzone vast.
5

2019_CBS_00768 Kohier belasting voor het inzamelen en verwerken van
huishoudelijke afvalstoffen - aanslagjaar 2019 - t.b.v.
€ 280.625,15 - ter goedkeuring
GOEDGEKEURD

6

2019_CBS_00769 Gedeeltelijke ontheffing gemeentebelastingen op inname
openbaar domein - 2019 - rol 1' t.b.v. € 199,50
GOEDGEKEURD

1/7

Burgerzaken
7
2019_CBS_00770 Vraag toestemming om de kiosk te gebruiken na huwelijk op
20/07/2019
GOEDGEKEURD
8

2019_CBS_00771 Ambtshalve schrapping 2019/6
GOEDGEKEURD

9

2019_CBS_00772 Ambtshalve schrapping 2019/7
GOEDGEKEURD

10

2019_CBS_00773 Ambtshalve schrapping 2019/8
GOEDGEKEURD

11

2019_CBS_00774 Toelating tot begraving van een niet-inwoner:
12/05/2019
GOEDGEKEURD

Personeel
12
2019_CBS_00775 Verlenging tijdelijk contract van een administratief
medewerker bij de technische dienst voor de periode
van 01/07/2019 t/m 30/09/2019-BESLISSING
GOEDGEKEURD
13

2019_CBS_00776 Verlenging tijdelijk contract van een contractueel
technisch beambte poetshulp voor de periode van
01/07/2019 t/m 31/12/2019-BESLISSING
GOEDGEKEURD

14

2019_CBS_00777 Goedkeuring individuele weddevaststelling van een
technisch medewerker/BESLISSING
GOEDGEKEURD

15

2019_CBS_00778 Verlenging tijdelijk contract van een technisch beambte
poetshulp voor de periode van 01/07/2019 t/m
31/12/2019-BESLISSING
GOEDGEKEURD

16

2019_CBS_00779 Verlenging deeltijds tijdelijk contract van een contractueel
administratief medewerkster bij de GBS te Zelem voor de
periode van 01/07/2019 t/m 30/06/2020BESLISSING
GOEDGEKEURD

17

2019_CBS_00780 Aanstelling van een jobstudent technische dienst voor de
periode van 01/07/2019 t/m 12/07/2019-BESLISSING
GOEDGEKEURD

18

2019_CBS_00781 Aanstelling van een jobstudent technische dienst voor de
periode van 29/07/2019 t/m 09/08/2019-BESLISSING
GOEDGEKEURD

19

2019_CBS_00782 Aanstelling van een jobstudent technische dienst voor de
periode van 01/07/2019 t/m 12/07/2019-BESLISSING
GOEDGEKEURD
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20

2019_CBS_00783 Aanstelling van een jobstudent technische dienst voor de
periode van 15/07/2019 t/m 26/07/2019-BESLISSING
GOEDGEKEURD

21

2019_CBS_00784 Aanstelling van een jobstudent technische dienst voor de
periode van 19/08/2019 t/m 30/08/2019-BESLISSING
GOEDGEKEURD

22

2019_CBS_00785 Aanstelling van een jobstudent technische dienst voor de
periode van 15/07/2019 t/m 26/07/2019-BESLISSING
GOEDGEKEURD

23

2019_CBS_00786 Aanstelling van een jobstudent technische dienst voor de
periode van 19/08/2019 t/m 30/08/2019-BESLISSING
GOEDGEKEURD

24

2019_CBS_00787 Aanstelling van een jobstudent technische dienst voor de
periode van 29/07/2019 t/m 09/08/2019-BESLISSING
GOEDGEKEURD

25

2019_CBS_00788 Verlenging tijdelijk contract van een administratief medewerker
bij het lokaal dienstencentrum/cultuurdienst voor de
periode van 01/07/2019 t/m 30/06/2020BESLISSING
GOEDGEKEURD

Grondgebiedzaken
Technische dienst
26
2019_CBS_00789 BOFAS: Samenwerkingsakkoord voor de sanering van
tankstations - AKTENAME
KENNIS GENOMEN
Beknopte samenvatting:
We ontvingen een brief van BOFAS betreffende de ondertekening van het nieuw
samenwerkingsakkoord tussen de federale staat, het Vlaamse Gewest, het Waals Gewest en de
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, voor de werking van het bodemsaneringsfonds voor tankstations;
Dit samenwerkingsakkoord zal weldra in werking treden na publicatie in het Belgisch Staatsblad;
BOFAS beperkt het financiële risico door de sanering van verontreinigde gronden als gevolg van de
uitbating van tankstations (gedeeltelijk) terug te betalen of zelf uit te voeren. De wetgever voorziet
nieuwe (en laatste) aanvraagtermijn van zes maanden om dossiers tot terugbetaling of sanering
bij BOFAS in te dienen.
Ze rekenen op medewerking van de Stad om de inwoners te informeren en verzoeken om de
informatiecampagne te ondersteunen.
27

2019_CBS_00790 ESCO-project "werkplaats technische dienst Halen" gunning en pré-financiering - BESLISSING
GOEDGEKEURD
Beknopte samenvatting:
Op 24 september 2018 nam het college van burgemeester en schepenen akte van de door
Esco/Infrax opgestelde haalbaarheidsstudie en van het financieel overzicht voor het project "ES00473Stadswerkplaats te Halen". Op basis van deze documenten werd aan Esco/Infrax de opdracht
gegeven tot het opstellen van een detailstudie inclusief de uitvoering van de gevelbekleding van het
gedeelte bureel, refter, sanitair en exclusief de uitvoering van de buitenschrijnwerkij van het gedeelte
bureel, refter en sanitair.
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28

2019_CBS_00791 Tijdelijke politieverordening wielerwedstrijd ter
gelegenheid van Zelk kermis op zondag 23 juni 2019 BESLISSING
GOEDGEKEURD

Beknopte samenvatting:
Wielerclub ‘Het gouden wiel’ Zelk organiseert n.a.v. de jaarlijkse kermis op zondag 23 juni 2019 een
wielerwedstrijd, te Halen (Zelk), tussen 14.30 uur en 18.00 uur, op de volgende gemeentelijke
wegen: vanaf de Liebroekstraat via de Kauwplasstraat, Zilveren Helmenstraat, Liniestraat, Betserbaan,
Stadsbeemd terug naar de Liebroekstraat;
Om de veiligheid van de kermisgangers, van de weggebruikers en van de deelnemers aan
de wielerwedstrijd te garanderen, is deze tijdelijke politieverordening noodzakelijk.
29

2019_CBS_00792 Aanpassing verkeerssituatie Holakenstraat - BESLISSING
GOEDGEKEURD
Beknopte samenvatting:
Voorstel tot aanpassing verkeerssituatie aan brugje over Gete aan knooppunt 353 fietsroutenetwerk.
Momenteel maakt een landbouwer met zijn tractor gebruik van de fietsbrug over de Gete (tussen Donk &
Halen) ter hoogte van de Holakenstraat in Halen. Hierop is de brug niet voorzien, maar er staat ook geen
signalisatie die het hem verbiedt. Dit voorstel is om verkeerssituatie aan te passen.
30

2019_CBS_00793 Aanleg DWA & RWA Riolering Begijnhofplein - Deel
Onderbouw : goedkeuring offerte voor
"omgevingsinrichting Bouwproject "De Oevers" beslissing
GOEDGEKEURD
Beknopte samenvatting:
In februari 2011 werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen Infrax cvba, het
gemeentebestuur van de stad Halen, Bouwwerken Knippenberg, Mezza Invest en Duobuild voor de
uitvoering van rioleringswerken en onderbouw wegeniswerken in het Begijnhofplein waarbij Infrax
aangewezen werd om op te treden in gezamenlijke naan bij de gunning en de uitvoering van
opdracht. De laatste fase van de werken werd uitgesteld tot de realisatie van het project "De
Oevers" hetwelk nu beëindigd werd. De aannemer Hermans en Co maakte een actuele raming op
voor de uitvoering van de resterende werken; Bijkomend werd een offerte gevraagd voor de
herstelling van de aan het project aansluitende stoepen in de Nederstraat.
Vergunningen
31
2019_CBS_00794 Aanvraag toelating organisatie wielertoeristenrit 'oranje
classic' door WTC 'De Vleugttrappers' op 11 augustus
2019 - BESLISSING
GOEDGEKEURD
Beknopte samenvatting:
WTC 'De vleugttrappers' doet een aanvraag voor toelating om een wielertoeristenrit 'oranje classic'
te organiseren. Deze tocht zal doorgaan op 11 augustus 2019.
32

2019_CBS_00795 Omgevingsvergunning Shockinvest Group - beslissing
GOEDGEKEURD

33

2019_CBS_00796 Aanvraag omgevingsvergunning Arnauts Dirk bvba beslissing
AFGEKEURD
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Milieu
34

2019_CBS_00797 Aanvraag omgevingsvergunning, voor het vellen van
hoogstammige bomen.
GOEDGEKEURD
Beknopte samenvatting:
Aanvraag voor het vellen van 9 hoogstammige bomen (1 moeraseik, 1 grove den en 7
Amerikaanse eiken), ter plaatse Gennepstraat 1.
Vrije tijd en Welzijn
Sport
35
2019_CBS_00798 goedkeuring budget voorzien voor kantonnale actie
Beleef Schulensmeer
AFGEKEURD
Beknopte samenvatting:
De 3 gemeenten (Lummen, Halen en Herk-de-Stad) wensen, tweejaarlijks, een belevingsdag voor het
gezin te organiseren aan het Schulensmeer. Deze activiteit is in opvolging van de zot van gezondbeurs
die gedurende een 3-tal jaren georganiseerd werd, in september, aan het Schulensmeer. Na evaluatie
van deze actie werd besloten om een ruimere invulling aan het programma te geven met meer
beweging, uitdaging en aandacht voor het Life Delta project (nieuwe ontwikkelingen op het
Schulensmeer dankzij Europese subsidie). Deze organisatie zou dit jaar kunnen plaatsvinden, mits
voldoende budget.
Welzijn
36

2019_CBS_00799 Kennisname installatievergadering van de raad voor
ontwikkelingssamenwerking
KENNIS GENOMEN
Beknopte samenvatting:
Installatievergadering van de raad voor ontwikkelingssamenwerking
37

2019_CBS_00800 Kennisname installatievergadering van de seniorenraad
KENNIS GENOMEN
Beknopte samenvatting:
Installatievergadering van de seniorenraad
38

2019_CBS_00801 Kennisname installatievergadering van de lokale raad
voor kinderopvang en gezinsondersteuning
KENNIS GENOMEN
Beknopte samenvatting:
Installatievergadering van de lokale raad voor kinderopvang en gezinsondersteuning
39

2019_CBS_00802 Kennisname installatievergadering van de centrumraad
KENNIS GENOMEN
Beknopte samenvatting:
Installatievergadering van de centrumraad
40

2019_CBS_00803 Kennisname installatievergadering van de raad voor
personen met een handicap
KENNIS GENOMEN
Beknopte samenvatting:
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Installatievergadering van de Halense adviesraad voor personen met een handicap
41

2019_CBS_00804 Kennisname installatievergadering van de
gezondheidsraad
KENNIS GENOMEN
Beknopte samenvatting:
Installatievergadering van de gezondheidsraad
42

2019_CBS_00805 voornemen tot het starten van een lokale
preventiewerking
GOEDGEKEURD
Beknopte samenvatting:
intentieverklaring om een lokale preventiewerking op te starten
43

2019_CBS_00806 het financieel subsidiëringssysteem van de
opvoedingswinkel west-Limburg
VERDAAGD
Beknopte samenvatting:
voorstel tot het financieel subsidiëringssysteem van de opvoedingswinkel west-Limburg
Jeugd
44

2019_CBS_00807 Kennisname installatievergadering van de jeugdraad
KENNIS GENOMEN
Beknopte samenvatting:
Installatievergadering van de jeugdraad
45

2019_CBS_00808 draaiboek cocktailparty
GOEDGEKEURD
Beknopte samenvatting:
goedkeuring evenement cocktailparty
46

2019_CBS_00809

Beknopte samenvatting:
aanvraag tot speelstraten

speelstraten
GOEDGEKEURD
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