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Samenstelling:
Aanwezig:
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Jacobs; mevrouw Elke Boogaerts; mevrouw Ingrid Vrancken, algemeen directeur

CONSENSUSPUNTEN
Algemene zaken
Secretariaat
1
2019_CBS_01341 Notulen - Goedkeuring notulen van het schepencollege
GOEDGEKEURD
2

2019_CBS_01342 Principebeslissing voor aansluiting Stad Halen op Mijn
Burgerprofiel
GOEDGEKEURD
Beknopte samenvatting:
Dien je als burger een aanvraag in bij de overheid, dan heb je meestal je persoonlijke gegevens en
allerlei officiële documenten nodig. Doordat die informatie vandaag verspreid zit over verschillende
overheden en diensten, raken heel wat mensen de weg kwijt in het administratief labyrint.
Het gemeentelijk loket fungeert in die zoektocht dikwijls als eerste hulplijn voor burgers. Via het
nieuwe Mijn Burgerprofiel, één persoonlijk overzicht van alle overheidszaken, wil de Vlaamse overheid
een oplossing hiervoor aanbieden. Het initiatief is opgezet als een samenwerking tussen
overheidsdiensten op federaal, Vlaams en lokaal niveau.

Mijn Burgerprofiel helpt burgers dus om het overzicht te behouden over de diverse e-loketten en
andere digitale toepassingen die momenteel bestaan op de verschillende bestuursniveaus. Het is
opgebouwd vanuit de logica van de gebruiker. De indeling gebeurt volgens herkenbare thema’s
zoals u & uw gezin, woonst & vastgoed, werk & pensioen, belastingen & voordelen, onderwijs en
attesten. Alle gegevens worden binnengehaald via de aangesloten diensten en automatisch
gesorteerd onder het juiste thema. Daarnaast kan je als burger de status van je dossiers volgen,
bijvoorbeeld bij het aanvragen van een toelating of een premie. Je kan ook doorklikken om het
dossier te raadplegen in het e-loket van de bevoegde overheidsdienst zoals de gemeente. Bovendien
kan je er officiële attesten downloaden.
De profielpagina kan via eenzelfde balk geïntegreerd worden in elke website van de overheid, tot
op het niveau van iedere gemeente. Daarbij wordt zelfs de kleurcode van de website overgenomen.
Financiën
3
2019_CBS_01343 Goedkeuring facturen - Lijst van de betaalbaar te stellen
facturen.
GOEDGEKEURD
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4

2019_CBS_01344 Kohier belasting op tweede verblijven - aanslagjaar 2019
t.b.v. € 8.750,00
GOEDGEKEURD

Personeel
5
2019_CBS_01345 Aanstelling van een administratief medewerker
dienstencentrum voor de periode van 14/10/2019
t/m 13/10/2020 - BESLISSING
GOEDGEKEURD
6

2019_CBS_01346 Functionele loopbaan: verhoging van weddeschaal BESLISSING
GOEDGEKEURD

7

2019_CBS_01347 Goedkeuring individuele weddevaststelling van een
administratief medewerker onthaal - BESLISSING
GOEDGEKEURD

8

2019_CBS_01348 Goedkeuring individuele weddevaststelling van een
administratief medewerker grondgebiedzaken BESLISSING
GOEDGEKEURD

9

2019_CBS_01349 Goedkeuring individuele weddevaststelling van een
administratief medewerker vrije tijd en zaalcoördinator BESLISSING
GOEDGEKEURD

Burgerzaken
10
2019_CBS_01350 Grafconcessie: 27/09/2019
GOEDGEKEURD
Grondgebiedzaken
Technische dienst
11
2019_CBS_01351 Overheidsopdracht "3P/613 - Aankoop
containervrachtwagen met kraan" - opening offertes
GOEDGEKEURD
Beknopte samenvatting:
Voor de overheidsopdracht 3P/613 "Aankoop containervrachtwagen met kraan" was de uiterste
datum van indiening offertes donderdag 3 oktober 2019 te 15u00.
De offertes die werden ingediend moeten nu geopend worden tijdens het college van burgemeester
en schepenen.
12

2019_CBS_01352 Aanvraag tot gebruik perceel grond, eigendom van Stad
Halen - BESLISSING
VERDAAGD
Beknopte samenvatting:
Aanvraag om een perceel grond eigendom van de Stad Halen te mogen gebruiken.
13

2019_CBS_01353 TD-2018569 - BUITENGEWOON ONDERHOUD EN
HERSTELLING WEGEN - DIENSTJAAR 2017 Vorderingsstaat 13 - Goedkeuren
GOEDGEKEURD
Beknopte samenvatting:
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Goedkeuring vorderingsstaat 13 van de overheidsopdracht "onderhoud buurtwegen"
14

2019_CBS_01362 Tijdelijk Politiereglement "30ste Zelemse Rocknacht" goedkeuring
GOEDGEKEURD
Beknopte samenvatting:
Voor de verkeersregeling bij de organisatie van de Zelemse Rocknacht op 11 en 12 oktober 2019
dient een tijdelijk politiereglement goedgekeurd te worden.
Vergunningen
15
2019_CBS_01354 omgevingsvergunning Stuyck - beslissing
GOEDGEKEURD
Beknopte samenvatting:
De aanvraag handelt over een functiewijziging van het zonevreemde en beschermde gebouw Het
Laathof.
Daarnaast wenst de bouwheer 2 reclameborden te plaatsen en een carport te regulariseren.
16

2019_CBS_01355 Samenwerkingsovereenkomst energiehuis Duwolim
GOEDGEKEURD
Beknopte samenvatting:
Het besluit van de Vlaamse Regering stelt in art. 8. 4° dat de gemeente in het kader van de Vlaamse
beleidsprioriteit ‘De gemeente informeert, adviseert en begeleidt inwoners met vragen over wonen’ ertoe
gehouden is om een partnerschap aan te gaan met het energiehuis dat actief is in de gemeente.
17

2019_CBS_01356 Omgevingsvergunning Rennen - Appeltans - beslissing
GOEDGEKEURD
Beknopte samenvatting:
De aanvraag handelt over het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning aan de Stokstraat.
De aanvraag werd openbaar gemaakt vermits de kroonlijsthoogte 20cm hoger is dan
toegelaten volgens de verkaveling.
Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning.
Milieu
18

2019_CBS_01357 Over het openbaar domein hangende beplanting vanaf
privaat terrein.
GOEDGEKEURD
Beknopte samenvatting:
Aanmaning aan een privaat eigenaar tot het insnoeien van over het openbaar domein hangende
takken vanaf een kadastraal perceel in de Bosstraat.
19

2019_CBS_01358 Aanvraag voor het verwijderen van grafmonumenten op
de gemeentelijke begraafplaatsen.
GOEDGEKEURD
Beknopte samenvatting:
Verwijderen grafzerken te Halen (Liniestraat), Zelem (Dorpsstraat) en te
Loksbergen (Loksbergenstraat)
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20

2019_CBS_01359 Begraafplaatsen - Beschadigd grafmonument
GOEDGEKEURD
Beknopte samenvatting:
Beschadigd grafmonument in het erepark voor oud-strijders te Zelem.

BESPREEKPUNTEN
Vrije tijd en Welzijn
Welzijn
21
2019_CBS_01360 projectsubsidie voor verenigingen die inclusieactiviteiten
organiseren voor personen met een beperking Het
Zangkoor August Cuppens
VERDAAGD
Beknopte samenvatting:
projectsubsidie inclusieactiviteit het Zangkoor August Cuppens
22

2019_CBS_01361 subsidie intergemeentelijke preventiewerking: voorstel
Logo Limburg/CAD Limburg
AFGEKEURD
Beknopte samenvatting:
De vraag of het gemeentebestuur de intentie heeft om in te gaan op het aanbod van
een intergemeentelijke preventiewerker.
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