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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_00810 Notulen - Goedkeuring notulen van het schepencollege
GOEDGEKEURD
Burgerzaken
2
2019_CBS_00817 Verlenging grafconcessie: 303
GOEDGEKEURD
Financiën
3
2019_CBS_00811 Goedkeuring facturen - Lijst van de betaalbaar te stellen
facturen.
GOEDGEKEURD
Onderwijs
4
2019_CBS_00818 Tijdelijke aanstelling in het ambt van administratief
medewerker
GOEDGEKEURD
5

2019_CBS_00819 Tijdelijke aanstelling in het ambt van administratief
medewerker
GOEDGEKEURD
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6

2019_CBS_00820 Aanvraag halftijdse loopbaanonderbreking medische
bijstand
GOEDGEKEURD

7

2019_CBS_00821 Aanvraag halftijdse loopbaanonderbreking medische
bijstand
GOEDGEKEURD

Personeel
8
2019_CBS_00822 Aanstelling van een monitor SPW voor de periode van
22/07/2019 t/m 09/08/2019-BESLISSING
GOEDGEKEURD
9

2019_CBS_00823 Aanstelling van een monitor SPW voor de periode van
08/07/2019 t/m 12/07/2019 en van 12/08/2019
t/m 23/08/2019-BESLISSING
GOEDGEKEURD

10

2019_CBS_00824 Goedkeuring verlenging voltijds tijdelijk contract van een
technisch beambte bij de technische dienst voor de
periode van 01/07/2019 t/m 31/12/2024-BESLISSING
GOEDGEKEURD

11

2019_CBS_00825 Aanvraag activeringsstage door Alternatief vzw bij de
dienst welzijn/BESLISSING
GOEDGEKEURD

12

2019_CBS_00826 Aanvraag halftijds Vlaams zorgkrediet door een
administratief medewerkster, begeleidster bij de
buitenschoolse kinderopvang, voor de periode
van 17/06/2019 t/m 16/06/2020-BESLISSING
GOEDGEKEURD

13

2019_CBS_00827 Kennisgeving ontslag van de administratief
hoofdmedewerker personeelszakenKENNISGEVING KENNIS GENOMEN

14

2019_CBS_00828 Aanstelling van een voltijds administratief
hoofdmedewerker personeelszaken voor onbepaalde
duur met ingang van 17/06/2019
GOEDGEKEURD

15

2019_CBS_00834 Aanstelling van een tijdelijke administratief medewerker,
begeleider bij de buitenschoolse kinderopvang voor de
periode van afwezigheid van begeleidster S.C. BESLISSING
GOEDGEKEURD

HD 1

2019_CBS_00836

Grondgebiedzaken
Vergunningen
16
2019_CBS_00829

Aanstelling van een tijdelijke administratief
hoofdmedewerker dienst welzijn vanaf 04/06/2019BESLISSING
GOEDGEKEURD

Overdracht grond Industriepark 1122.
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GOEDGEKEURD
17

2019_CBS_00830 Omgevingsvergunning Raymaekers - beslissing
GOEDGEKEURD

18

2019_CBS_00831 Omgevingsvergunning Machiels - beslissing
GOEDGEKEURD

19

2019_CBS_00832 Omgevingsvergunning Sente-Thomassen - beslissing
GOEDGEKEURD

20

2019_CBS_00835 Proximus: uitvoering telecommunicatiewerken:
Betserbaan - BESLISSING
GOEDGEKEURD
Beknopte samenvatting:
Proximus vraagt toelating/vergunning voor het uitvoeren van telecommunicatiewerken (leggen
van kabel) in de Betserbaan ter hoogte van huisnr 130 te Halen.

BESPREEKPUNTEN
Vrije tijd en Welzijn
Cultuur/ Lokale economie
21
2019_CBS_00814 Aanvraag plaatsing en gebruik elektriciteit ledscherm
voor Ertsenrijk feest.
AFGEKEURD
Beknopte samenvatting:
Ertsenrijk feest vraagt toelating om een led scherm van ongeveer 2 op 3 meter (met remork) te
plaatsen op het Raubrandplein Ook vragen ze of het mogelijk is om hier elektriciteit voor te gebruiken
van 4 tot 16 juli 2019.
22

2019_CBS_00815 Goedkeuring aanvraag gebruik uitleenmateriaal door
stad Zoutleeuw
GOEDGEKEURD
Beknopte samenvatting:

de

De stad Zoutleeuw vraagt toelating voor het uitlenen van onze toiletwagen voor de 4
editie van
Bokesrock, een picknick en muziekfestival voor de basisscholen van Zoutleeuw, en dit op dinsdag
25 juni 2019, in het park van het OCMW. Zij zorgen zelf voor het ophalen en terugbrengen van de
wagen.
23

2019_CBS_00816 Goedkeuring aanvraag plaatsing vlaggen door technische
dienst
GOEDGEKEURD
Beknopte samenvatting:
Voor de herdenking van de overval op de villa op Sint-Jansberg tijdens de 2e wereldoorlog tijdens het
weekend van 29 en 30 juni zouden we graag enkele vlaggen plaatsen voor de bloemenneerlegging
(alle officiële vlaggen + masten aan de kapel van de weerstand - tegenover de ingang van SintJansberg) en de herdenkingsceremonie (alleen de Belgische vlag + mast - aan de villa zelf, plaats te
bepalen in overleg met eigenaar/NSB/heemkring). De technische dienst heeft nog vlaggen en masten
die we mogen gebruiken. Kunnen zij ook zorgen voor de (tijdelijke) plaatsing ervan?
Sport
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24

2019_CBS_00813 Goedkeuring plaatsing blauwe kiezel pad voetbalterrein
Loksbergen
AFGEKEURD
Beknopte samenvatting:
Er is een stuk (pad naar kantine) slecht begaanbaar. Voetbal Loksbergen vraagt een laagje
blauwe kiezel hierop te laten leggen door de technische dienst.
Het materiaal zou ter beschikking liggen op de werkliedenplaats van de stad.
Welzijn
25

2019_CBS_00833 het financieel subsidiëringssysteem van de
opvoedingswinkel west-Limburg
GOEDGEKEURD
Beknopte samenvatting:
voorstel tot het financieel subsidiëringssysteem van de opvoedingswinkel west-Limburg

HOOGDRINGENDE PUNTEN TOE TE LATEN OP DE ZITTING
HD 1

2019_CBS_00836

Aanstelling van een tijdelijke administratief
hoofdmedewerker dienst welzijn vanaf 04/06/2019BESLISSING
AANVAARD
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