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Besluitenlijst college van burgemeester en
schepenen van 8 maart 2019

Ondersteunende d iensten

Centrale administratie

1. Notulen vergadering U3/2OL9 - Goedkeuring
2. Gemeenteraad 26 maart 20L9 - Agenda
3. Lijst met C-punten

HRM

4. Aanstelling bibliotheekassistent
5. Ontslag deskundige ICT
6. Consolidatie AO - xxx
7. Aanpassing personeelsformatie gemeente Willebroek
8. Opstarten procedure voor interne personeelsmobiliteit voor de functie van expert ICT

Communicatiedienst

9. Schenking brouwerijarchief door J. Heymans

Facility

10. Aankoop elektrisch handgereedschap - wijze van gunnen : aanvaarde factuur
(overheidsopdracht van beperkte waarde) - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

11. Vuilnisbakken gemeente Willebroek - wijze van gunnen : openbare procedure - Goedkeuring
lastvoorwaarden en gunni ngswijze

12. Kerst- en Valentijnverlichting 2019-2022 - wijze van gunnen : onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking - Goedkeuring starten procedure en lijst uit te nodigen
firma's

13. Dringende herstelling verwarmingsketel BKO Boomsesteenweg

Financiën

14. Belasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet geadresseerde drukwerken met
handelskarakter kohier 5 2018

Bouwen en wonen

Lokale economie

15. Aanvraag wijziging WB vergunning

Openbare werken

16. Wegenis- en rioleringswerken heraanleg ondertunneling Guido Gezellestraat - definitieve
oplevering

17. Meesterproef Blaasveld - conformiteit factuur

Omgeving

18. OMV20180190 - Ombouwen van een bestaande kamer tot een studio en het regulariseren van
een garage en afdak - voorwaardelijk vergund

19. OMV20180213 - Hernieuwen en veranderen van een vergund benzinestation met
herstelwerkplaats en herrubricering rubrieken - Vergunning
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OMV20180248 - bouwen van loodsen met kantoren - gedeeltelijk voorwaardelijk vergund
OMV20180300 - Aanleggen van een dressuurpiste en het plaatsen van een trainingsmolen -
vergunning
OMV20180312 - Het verbouwen van een handelspand tot pizzeria en het verbouwen van de
verdiepingen tot een woongelegenheid - voorwaardelijk vergund
OMV20190029-Bronbemaling ingevolge bouwwerken - Aktename
OMV20190038 - Bronbemaling ingevolge bouwwerken Akkerlaan - Aktename

Mobiliteit

, 25. Cel verkeer februari 2OI9 - verschillende punten

IVA Innova

26. Addendum Brownfieldconvenant met betrekking tot brownfieldproject nr. 7 - Willebroek
Noord, houdende de verlenging

Leven en reizen

Burgerteam

27. Inschrijving EU-burger om in Willebroek te stemmen

Cultuurdienst

28. Aankoop kunstwerken huwelijken en jubilarissen

Welzijn

Samenleven

29. Zomerbar 2019

Blommaert Eddy
Waarnemend algemeen directeur Burgemeester
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