Besluitenlijst College van burgemeester en schepenen
Datum

28-01-2019

Tijd

14:00 - 15:00

Locatie

Schepenzaal

Voorzitter

Lukas Jacobs, algemeen directeur: Vincent Gabriels

Toelichting

Verontschuldigd: Sandra Hoppenbrouwers

1

UITGESTELDE PUNTEN

1.a

Overlagingswerken 2019 - goedkeuring van het lastenboek, de wijze van
gunnen en de raming.
Het college keurt het lastenboek, de wijze van gunnen (procedure: de
vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande
onderhandelingsprocedure) en de raming (502.191,75 euro btw inclusief).

1.b

IGEAN: aanduiding van een afgevaardigde in de stuurgroep Streekplatform
Voorkempen.
Raadslid Stefanie Van Looveren wordt aangeduid als afgevaardigde.

2

FINANCIEN

2.1

Mandaten en bestelbons
De mandaten en bestelbons worden goedgekeurd door het college.

3

GRONDGEBONDEN ZAKEN

3.a

MILIEU EN GROEN

3.a.1

Kapaanvragen
Nihil

3.a.2

Niet ingedeelde muziekactiviteiten
- Sint-Jozefschool Heide: schoolfeest circus Picolini op 22 en 23 februari 2019.
Het college verleent zijn goedkeuring.

3.a.3

Behandeling van zwerfkatten: gunning van de opdracht.
De opdracht wordt gegund aan de dierenartsenpraktijk "Aan de Heikant" uit
Kalmthout.
Schepen Maarten De Bock is afwezig bij de behandeling van dit agendapunt.

3.b

RUIMTELIJKE ORDENING

3.b.1

Aanvragen omgevingsvergunning
Het college keurt de aanvragen voor het afleveren van een
omgevingsvergunning goed.
Vergunning nr. 4: de omgevingsaanvraag wordt goedgekeurd.
Dossiers nrs. 6 en 7: de gemeente zal niet tussenkomen in het geding.

3.b.2

IGEAN: oprichting van een intergemeentelijke commissie voor ruimtelijke
ordening.
Er wordt kennis genomen van de nota. Het college wenst de huidige werking
voort te zetten (i.c. eigen gemeentelijke GECORO).

3.c

OPENBARE WERKEN
Nihil

3.d

MOBILITEIT
Nihil

4

PERSOONSGEBONDEN ZAKEN

4.a

BEVOLKING EN BURGERLIJKE STAND

4.a.1

Ambtshalve schrapping (1).
Persoon wordt ambtshalve geschrapt.

4.b

JEUGD

4.b.1

Domein Diesterweg: diverse vragen voor het huren en voor vrijstelling van
betalen huurgeld.
- huur Diesterweg door scouts Heide voor de J-Cup
- vrijstelling huurgeld voor huur Diesterweg door De Brug vzw
- huur Diesterweg door Kidskriebels vzw
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- vrijstelling huurgeld voor huur Diesterweg door Gewest Pink (koepel
chirojeugd Kalmthout-Essen-Wuustwezel)
Het college verleent de toelating voor de organisatie van deze activiteiten en
gaat akkoord met de specifieke vrijstellingen voor het betalen van het
huurgeld. De andere organisatoren betalen het vastgelegde huurgeld.
4.c

SPORT
Nihil

4.d

CULTUUR

4.d.1

Aankoop van gordijnen voor het lokaal van muziekvereniging De Heidebloem
in De Blijdenberg.
Het college gaat akkoord met de aankoop van gordijnen (raming: 3.000 euro)
voor dit lokaal. De financiële middelen zullen worden voorzien bij
budgetwijziging.

4.e

TOERISME
Nihil

4.f

WELZIJN

4.f.1

Vernieuwing van het ledenbestand van de adviesraden.
- welzijnsraad
- ouderenadviesraad
- lokaal overleg kinderopvang.
Het college neemt kennis van de nota en gaat akkoord met het organiseren van
een oproep via gemeentelijke kanalen.

4.f.2

Verslag van de vergadering van de ouderenadviesraad van 9 november 2018.
Het college neemt kennis van het verslag van de vergadering van 9 november
2018.

4.g

OCMW
Nihil

4.h

BIBLIOTHEEK
Nihil
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5

SECRETARIAAT

5.a

COMMUNICATIE EN EVENEMENTEN
Nihil

5.b

ICT
Nihil

5.c

PERSONEEL
Nihil

5.d

ONDERWIJS

5.d.1

Gitok eerste graad: ontslag van een leraar met ingang van 7 januari 2019.
Het college gaat akkoord met het aangevraagde ontslag van deze leraar.

5.d.2

Gitok eerste graad: vastlegging van de maximumcapaciteit voor het eerste
leerjaar van de eerste graad (A- en B)stroom).
Dit agendapunt wordt verwezen naar de gemeenteraadszitting van 25 februari
2019.

5.d.3

Gitok bovenbouw: opstarten van de procedure voor de plaats van een
technisch adviseur mechanica/lassen en een technisch adviseur pedagogisch
adviseur voor de tweede graad.
Het college gaat akkoord met het opstarten van de beide procedures. De
aanwerving zal gebeuren via interne en externe oproep.

5.d.4

Kadrie: aanvraag voor ouderschapsverlof door een kleuterleidster.
De aanvraag voor ouderschapsverlof vanaf 11.03.19 t/m 30.06.19 wordt
goedgekeurd.

5.e

VARIA

5.e.1

Huishoudelijk reglement voor de gemeenteraad.
Dit agendapunt wordt verwezen naar de zitting van 25 februari 2019 van de
gemeenteraad. Overleg met de fracties zal georganiseerd worden.

5.e.2

Dienstverlenende vereniging Cipal: oproeping voor de bijzondere algemene
vergadering op 22 maart 2019.
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Dit agendapunt wordt verwezen naar de gemeenteraadszitting van 25 februari
2019.
5.e.3

Organisatie van een biomarkt op elke eerste zondag van de maand.
Het college verleent zijn goedkeuring met de organisatie van een dergelijke
markt op elke eerste zondag van de maand. De eerste markt zal worden
georganiseerd in maart 2019 en loopt telkens van 08.00 tot 12.00 uur op het
plein dat gelegen is voor de bibliotheek.

5.e.4

Vergunning voor de verhuur van een voertuig met bestuurder.
De vergunning voor de verhuur van een voertuig met bestuurder wordt
afgeleverd aan de bewuste firma.

5.e.5

Inspanningen voor het spreken van Nederlands voor en door anderstalige
inwijkelingen.
Gemeente en OCMW ontwikkelen heel wat initiatieven rond taalbeleid en
integratie van anderstalige nieuwkomers. Een antwoord met een weergave van
deze activiteiten en andere gelijkaardige initiatieven zal bezorgd worden.

5.e.6

Plaatsen van een springkasteel op het grasveld ter hoogte van Groenhof.
De toelating wordt verleend voor het plaatsen van een springkasteel op het
grasveld ter hoogte van het Groenhof.

5.e.7

Gebruik van het openbaar domein: carnavalstoet + pannenkoekenfeest op 1
maart 2019.
Het college verleent een vergunning voor het gebruik van het openbaar
domein.

5.e.8

Gebruik van het openbaar domein: 1-metersessie en Adventure Planet op 12
en 14 april 2019.
Het college verleent een vergunning voor het gebruik van het openbaar
domein.

5.e.9

Aanduiding van afgevaardigden in de algemene vergadering en de Raad van
Bestuur van Regionaal Landschap De Voorkempen vzw en in de Raad van
Bestuur van Projectvereniging Erfgoed Voorkempen.
Dit agendapunt zal worden geagendeerd op volgende zitting van de
gemeenteraad.

Pagina 5

5.e.10

Samenwerking met het Regionaal Landschap De Voorkempen rond
overkoepelende thema's.
Het college neemt kennis van dit initiatief.

5.f

TER ZITTING TOEGEVOEGD

6

GOEDKEURING VERSLAG

6.1

Goedkeuring van het verslag van het college van 21 januari 2019.
Er worden geen opmerkingen gemaakt. Het verslag wordt goedgekeurd.
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