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2019_CBS_01238 Goedkeuring facturen - Lijst van de betaalbaar te stellen
facturen.
GOEDGEKEURD

ALGEMENE ZAKEN
Secretariaat
2
2019_CBS_01239 Notulen - Goedkeuring notulen van het schepencollege
GOEDGEKEURD
3

2019_CBS_01240 Participatiereglement gemeente en OCMW HALEN
VERDAAGD
Beknopte samenvatting:
Het Decreet Lokaal Bestuur legt enkele elementen van burgerparticipatie vast, waarbij de lokale
besturen eigen regelgeving dienen op te stellen om burgerparticipatie verder te specifiëren. In dat
kader nemen de gemeente en het OCMW van Halen met dit participatiereglement concrete
initiatieven om de participatie van de burgers te bevorderen.
In het participatiereglement is ook de behandeling van klachten opgenomen, dat voordien in
een apart reglement vermeld stond.
Bovendien worden ook instrumenten zoals verzoekschriften en voorstellen van burgers beschreven.
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2019_CBS_01241 Adviesraden - Kennisname van de adviesraden
KENNIS GENOMEN

5

2019_CBS_01265 Deelname wedstrijd "Fietsstad 2020"
GOEDGEKEURD
Beknopte samenvatting:
De stad Halen wenst deel te nemen aan de wedstrijd verkiezing fietsstad 2020.
Burgerzaken
6
2019_CBS_01249

Ambtshalve schrapping 2019/13
GOEDGEKEURD

Beknopte samenvatting:
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2019_CBS_01250 Ambtshalve schrapping 2019/14
GOEDGEKEURD

8

2019_CBS_01251 Verlenging grafconcessie: 305
GOEDGEKEURD

Personeel
9
2019_CBS_01242 Aanstelling van een voltijds administratief medewerker
vrije tijd en zaalcoördinator voor onbepaalde duur met
ingang van 07/10/2019
GOEDGEKEURD
10

11

2019_CBS_01243 Goedkeuring individuele weddevaststelling van de
bibliothecaris - BESLISSING
VERDAAGD
2019_CBS_01244 Goedkeuring individuele weddevaststelling van een
administratief medewerker dienst welzijn/BESLISSING

GOEDGEKEURD
12

2019_CBS_01245 Goedkeuring individuele weddevaststelling van een
administratief medewerker - BESLISSING
GOEDGEKEURD

13

2019_CBS_01246 Aanstelling van een voltijds technisch assistent
technische dienst voor onbepaalde duur met ingang
van 01/10/2019 - BESLISSING
GOEDGEKEURD

14

2019_CBS_01247 Aanvraag pensionering van een statutair administratief
medewerker vanaf 01/05/2020 - KENNISGEVING
KENNIS GENOMEN

15

2019_CBS_01248

Aanstelling van een voltijds tijdelijk technisch
beambte voor de periode van 16/09/2019 t/m
15/12/2019 - BESLISSING
GOEDGEKEURD

Grondgebiedzaken
Vergunningen
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2019_CBS_01252

Heffing op leegstand beslissing VERDAAGD

17

2019_CBS_01253

Aanvraag toelating organisatie veldfietstocht op 13
oktober 2019 door fietsclub 'Alert Bikers' BESLISSING GOEDGEKEURD

Beknopte samenvatting:
Fietsclub ‘VFT Alert Bikers’, deed een aanvraag voor het organiseren van een veldfietstocht op zondag
13 oktober 2019, gedeeltelijk op het grondgebied van de Stad Halen.

2/4

18

2019_CBS_01254 Aanvraag toelating organisatie wandeltocht '28ste
Hollewegentocht' op 29 september 2019 door
wandelclub 'Horizon Donk vzw' - BESLISSING
GOEDGEKEURD
Beknopte samenvatting:
Wandelclub “HORIZON” Donk, deed een aanvraag voor het organiseren van een wandeltocht,

ste

27
Hollewegentocht, op zondag 29 september 2019, gedeeltelijk op het grondgebied van de
Stad Halen;
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2019_CBS_01255 Aanvraag inname openbaar domein - Raubrandplein 7 BESLISSING
GOEDGEKEURD
Beknopte samenvatting:
Aanvraag voor de inname van openbaar domein voor de plaatsing van een hoogtewerker (en nadien
container) voor het vellen van een boom.
20

2019_CBS_01256 Aanvraag inname openbaar domein - Fonteinstraat 45 BESLISSING
GOEDGEKEURD
Beknopte samenvatting:
Aanvraag voor de inname van parkeerplaatsen voor de installatie van geldautomaten in het
KBC kantoor te Halen.
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2019_CBS_01257 Aanvraag huisnummer Stationsstraat
GOEDGEKEURD
2019_CBS_01258 Intrekking beroep
KENNIS GENOMEN

Technische dienst
23
2019_CBS_01259 TD-2019613 - AANKOOP CONTAINERVRACHTWAGEN MET
KRAAN - Goedkeuring starten procedure en publicatie Goedkeuren
GOEDGEKEURD
Beknopte samenvatting:
Goedkeuring van de opstart en de publicatie van de overheidsopdracht
"Aankoop containervrachtwagen met kraan"
2019_CBS_01260 TD-2019613 - AANKOOP CONTAINERVRACHTWAGEN MET
KRAAN - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - Goedkeuren
GOEDGEKEURD
Beknopte samenvatting:
Goedkeuring van de lastvoorwaarden en de gunningswijze van de overheidsopdracht
"Aankoop containervrachtwagen met kraan"
25

2019_CBS_01261 TD-2019605 - AANKOOP MEUBILAIR KINDEROPVANG IBO
PANOVEN LOKSBERGEN - gunning - Goedkeuren
VERDAAGD
Beknopte samenvatting:
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Voor de aankoop van bijkomend meubilair voor de nieuwe kinderopvang te Loksbergen werd een
overheidsopdracht uitgeschreven waarvoor de offertes ons op 23 augustus 20149 dienden te
bereiken. De technische dienst maakte een verslag van nazicht van de ingediende offertes op met
een voorstel tot gunning. Dit gunningsvoorstel wordt nu voorgelegd aan het college van
burgemeester en schepenen.
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2019_CBS_01262 OPMAAK BEHEERSPLAN CONFORM DE BEPALINGEN VAN
ONROERENDE ERFGOED VOOR HET OVEN- EN
VOORBEREIDINGSGEBOUW OP DE PANOVEN-SITE :
overlegvergadering 1ste draft beheersplan: Bespreking
KENNIS GENOMEN
Beknopte samenvatting:
Architecten Arat hebben een eerste draft klaar van het beheersplan voor het oven- en
voorbereidingsgebouw op de Panoven-site en zij stellen een overlegvergadering voor met alle
betrokken partijen
Vrije tijd en Welzijn
Welzijn
27
2019_CBS_01263 vragen werking adviesraad Panoven
GOEDGEKEURD
Beknopte samenvatting:
De adviesraad van de panoven heeft een aantal praktische vragen betreffende hun werking
Cultuur/ Lokale economie
28
2019_CBS_01264 kennisname werking bibliotheekprogramma
KENNIS GENOMEN
Beknopte samenvatting:
Gedurende de maanden september en oktober zijn er aanpassingen in het programma van
de bibliotheek noodzakelijk.

4/4

