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Zitting van 3 februari 2020

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Erik Van Roelen; mevrouw Heidi Wuestenbergs; de heer Thomas Dubois; de heer Kris
Jacobs; mevrouw Elke Boogaerts

Afwezig:
mevrouw Ingrid Vrancken, algemeen directeur

CONSENSUSPUNTEN
Algemene zaken
Secretariaat
1
2020_CBS_00169 Notulen - Goedkeuring notulen van het schepencollege
GOEDGEKEURD
2

2020_CBS_00170 Afscheidsgeschenk gouverneur - beslissing
GOEDGEKEURD
Beknopte samenvatting:
Gouverneur Reynders legt op 1 februari zijn taak neer;
Hij wenst vanuit de steden en gemeenten geen cadeau voor zijn afscheidsviering, maar een milde gift
voor St.-Vincentius.
Het college moet beslissen over het al dan niet geven van een bijdrage en over de hoogte ervan.

Burgerzaken
3
2020_CBS_00172 Grafconcessie: 04/01/2020
GOEDGEKEURD
4

2020_CBS_00173 Grafconcessie: 14/01/2020
GOEDGEKEURD

5

2020_CBS_00174 Verlenging grafconcessie: 317
GOEDGEKEURD

6

2020_CBS_00175 Grafconcessie: 05/01/2020
GOEDGEKEURD

7

2020_CBS_00176 Grafconcessie: 11/01/2020
GOEDGEKEURD

Financiën
8
2020_CBS_00177 Goedkeuring facturen - Lijst van de betaalbaar te stellen
facturen.
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GOEDGEKEURD
9

2020_CBS_00178 Kohier ' inname openbaar domein - 2019 - marktkramers'
t.b.v. € 3.120,50
GOEDGEKEURD

Personeel
10
2020_CBS_00179 Wijziging te weerhouden kandidaturen voor de
openstaande functie van administratief medewerker
Financiële Dienst - overheidsopdrachten BESLISSING GOEDGEKEURD
11

2020_CBS_00180 Aanstelling van een tijdelijke administratief medewerker,
begeleider bij de Buitenschoolse Kinderopvang BESLISSING
GOEDGEKEURD

12

2020_CBS_00181Intrekken halftijds Vlaams Zorgkrediet door een
administratief medewerker Buitenschoolse
Kinderopvang vanaf 13/02/2020 - BESLISSING
GOEDGEKEURD

13

2020_CBS_00182 Wijziging samenstelling jury voor het examen van
technisch assistent / zaalwachter - BESLISSING
GOEDGEKEURD

14

2020_CBS_00190 Stopzetting arbeidsovereenkomst in wederzijds akkoord
van de administratief hoofdmedewerker lokaal
dienstencentrum - KENNISGEVING
GOEDGEKEURD

Grondgebiedzaken
Milieu
15
2020_CBS_00183 Klimaatplan - BESLISSING
GOEDGEKEURD
Beknopte samenvatting:
De stad Halen ondertekende reeds in 2011 het Europese Burgemeestersconvenant voor Energie 2020.
Hiermee engageerde de gemeente zich om een lokaal klimaatbeleid uit te voeren en tegen 2020 20%
CO2 te besparen. In 2012 keurde de gemeenteraad haar eerste klimaatactieplan (SEAP) goed en
ging ze van start met de uitvoering ervan.
Dit nieuwe actieplan (SECAP) is enerzijds een aanpassing van het vorige actieplan met het oog op de
nieuwe reductiedoelstellingen om tegen 2030 40% CO 2 te besparen. Anderzijds is het een
uitbreiding met doelstellingen en maatregelen om onze gemeente en haar inwoners weerbaar te
maken tegen de klimaatverandering en om uit te groeien tot een plaats waar burgers toegang
hebben tot veilige, duurzame en betaalbare energie.
Uit de laatst beschikbare nulmeting blijkt dat in 2011 op het grondgebied van de stad Halen in
totaal 61836 ton CO2 werd uitgestoten.
Uit de laatst beschikbare opvolgmeting (MEI) blijkt dat de totale CO 2-uitstoot in de gemeente in
2017 57534 ton CO2 bedraagt.
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Dit wil zeggen dat de totale CO2-uitstoot op het grondgebied van stad Halen tussen 2011 en
2017 daalde met 6,96%. We hebben onze daling van 20% dus niet gehaald. Dit wil zeggen dat
we veel meer moeite moeten doen om onze doelstelling tegen 2030 te halen.
16

2020_CBS_00184 Addendum partnerschap Eerste Hulp bij Duurzaam
Bouwen 2017 - BESLISSING
GOEDGEKEURD
Beknopte samenvatting:
Dubolimburg, het provinciaal steunpunt duurzaam bouwen en wonen, is dé Limburgse adviespartner
wat betreft duurzaam bouwen voor vijf doelgroepen: particulieren, overheden, professionals, ngo's
en onderwijsinstellingen. Dubolimburg is een samenwerkingsverband van de provincie Limburg, het
Centrum Duurzaam Bouwen en de Bond Beter Leefmilieu met financiële steun van de Europese Unie.
Door ons partnerschap kunnen onze inwoners tegen een lager tarief deelnemen aan dit initiatief.
17

2020_CBS_00185 Aanvraag omgevingsvergunning, voor het vellen van één
hoogstamboom
GOEDGEKEURD
Beknopte samenvatting:
Aanvraag voor het vellen van één hoogstamboom (spar), ter plaatse Oude Leuvensebaan z/n.
18

2020_CBS_00186 Aanvraag kapvergunning i.k.v. het gemeentelijk
reglement met betrekking tot beplantingen.
GOEDGEKEURD
Beknopte samenvatting:
Aanvraag voor het vellen van 12 bomen (sparren) ter plaatse Donderbosstraat 60
Technische dienst
19
2020_CBS_00187 Project "Uitbreiding GBS Zelem" - archeologienota KENNISNAME
KENNIS GENOMEN
Beknopte samenvatting:
Betreffende het project "Uitbreiding GBS Zelem" werd de (verplicht voorafgaandelijk uit te voeren"
archeologienota afgeleverd.
20

2020_CBS_00189 Omleiding via Halen voor wegenwerken Heirbaan te
Geetbets
GOEDGEKEURD
Beknopte samenvatting:
In de Heirbaan te Geetbets wordt vanaf 3 februari 2020 t.e.m. 30 april 2020 gestart met
wegeniswerken waarvoor zij toelating vragen een omleiding over Halens grond te laten verlopen.

Vergunningen
21
2020_CBS_00191 Melding zorgwonen Teuwen Gery.
KENNIS GENOMEN
Vrije tijd en Welzijn
Sport
22
2020_CBS_00188 aanvraag permanente trainingsplaats CX/MTB
AFGEKEURD
Beknopte samenvatting:
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Aanvraag voor een permanente trainingsplaats CX/MTB op het sportcentrum De Kambergen. De
aanvragers willen op hiervoor een deeltje bos en deel van het grasveld sportcentrum De
Kambergen gebruiken.

VARIA EN MEDEDELINGEN
Varia en mededelingen
- machtsoverdracht carnaval op 28/3 om 14.30 uur in GC De Rietbron
- antwoorden vanuit Vervoerregio:
Voor lijn Diest - Lummen betere afstemming tussen De Lijn en NMBS: deze lijn sluit aan op de trein
in Diest.
Overleg Herkse scholen en De Lijn betreffende de schoollijnen: Wij staan hier zeker voor open
en zullen hier in het kader van het FN zeker contact mee opnemen indien gewenst
- naaldboom tussen padel Halen en visvijver: te vervangen door 2 klimaatbomen.
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