Overzichtslijst college van 3 februari 2020
1. Volgende lijst der aanrekeningen wordt goedgekeurd nr. 2019/170 tot en met nr. 2019/171,
nr. 2020/7.
2. Besloten wordt de werkopdrachten op datum van heden voor enerzijds de technische dienst
(referte TD) en voor anderzijds de andere diensten, opgenomen in de twee afzonderlijke
registers met chronologische nummering, goed te keuren.
3. Neemt akte van de melding nr. 2020/7 voor het bouwen van een aanbouw aan de woning.
4. Verleent omgevingsvergunning nr. 2020/8 voor het aanbrengen van een gevelisolatie en het
plaatsen van een gevelsteen rondom de woning.
5. Verleent omgevingsvergunning nr. 2019/89 voor het bouwen van een ééngezinswoning in
halfopen bebouwing.
6. Verleent omgevingsvergunning nr. 2019/78 voor het wijzigen van een vergund bijgebouw
en het bouwen van een zwembad/terras/tuinberging onder het terras (regularisatie).
6. Verleent navolgende grafconcessie op de begraafplaats te Kapellen: nrs. 02/2020, 03/2020,
04/2020, 05/2020, 06/2020 en 07/2020.
7. Verleent navolgende grafconcessie op de begraafplaats te Bunsbeek: nr. 04/2020.
8. Aanstelling in een deeltijdse vervangingsovereenkomst voor 4/38 als technisch beambte
voor de onderhoudsploeg met ingang van 3 februari 2020 voor de duur van de afwezigheid
wegens ziekte.
9. Tijdelijke aanstelling voor 1/24 in het ambt van waarnemend directeur ter vervanging van
Carine Holsbeek vanaf 01/02/2020.
10. De voorzitter van de gemeenteraad te verzoeken de leden van de gemeenteraad voor de
eerste maal in zitting bijeen te roepen in het gemeentehuis op donderdag 13 februari 2020 te
20 uur met als dagorde:
1. Verslag vorige zitting: goedkeuring.
2. Uniform GAS-reglement PZ Hageland: goedkeuring.
3. Oprichting van de ‘Interlokale Vereniging Academie Regio Tienen4.
4. Huishoudelijk reglement gemeenteraad: aanpassing.
5. Contantbelastingsreglement voor de inzameling en verwerking van het huishoudelijk
afval en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval dit zowel voor de huis-aan-huis inzameling,
inzameling op afroep, als de inzameling op het recyclagepark: aanpassing.
6. Meerjarenplannen 2020-2025 van de 6 kerkfabrieken binnen Glabbeek.
7. Kerkfabriek Sint- Andries Attenrode: budget 2020.
8. Kerkfabriek Sint- Quirinus Bunsbeek: budget 2020.
9. Kerkfabriek Sint- Niklaas Glabbeek: budget 2020.
10. Kerkfabriek O.L.V. Geboorte Kapellen: budget 2020.
11. Kerkfabriek Sint- Antonius Wever: budget 2020.
12. Kerkfabriek Sint- Catharina Zuurbemde: budget 2020.
13. Raad van Bestuur AGB: a) aanvaarding ontslag 2) benoeming nieuwe bestuurder.
14. Mededeling van de verslagen van de raden en overlegstructuren
15. Vragen.
11. De politieverordening voor de organisatie van een Hageland Blues op zaterdag 7 maart
2020 wordt goedgekeurd.
12. De boomverzorgingswerken aan de plataan aan de Dries worden goedgekeurd.
13. In kader van de overheidsopdracht 2019-005 wordt een bijkomend de opdracht voor het
onderhoud van de rookkoepels en de brandcentrales gegund aan Medo Fire.

