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Besluitenlijst col
schepenen van 2

lege van burgemeester en
2 maart 2019

Ondersteunende d iensten

Centrale administratie

1. Notulen vorige vergadering
2. Lijst met C-punten

HRM

ICT

7.

3. Openverklaring consulent diversiteit en participatie (B1-83)
4. Openverklaring technische expert facility (D4-D5) bij bevordering
5. Aktename PV examen technisch beambte groendienst (E1-E3)
6. Aanstelling technisch beambte groendienst

Gebruik Vlaamse ICT organisatie vzw als opdrachtencentrale voor afname van de
raamovereenkomst "Microsoftlicenties en aanvullende diensten" - Bestek nr 2018/L6

Financiën

9

8 Belasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet geadresseerde drukwerken met
handelskarakter kohier 2018 gen. 6.
Belasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet geadresseerde drukwerken met
handelskarakter kohier 2078 gen. 7.
Kohier algemene gemeentebelasting op de bedrijven 2019 gen. 1, 2,3, 4,5, 6, 8 en 9
Kohier algemene gemeentebelasting op de bedrijven 2018 gen. 9
Kohier algemene gemeentebelasting op de bedrijven 2018 gen. 11
Belasting op sluikstort kohier 4 - 2OLg
Belasting op het vervoer van personen met een politievoertuig kohier 1 - 2019

10.
11.
12.
13.
14.

Bouwen en wonen

Lokale economie

15. Aanvraag ambulante handel xxx
16. Aanvraag terras xxx
17. Aanvraag standplaats Ambulante handel xxx

Omgeving

18. OMV20180219 - Bouwen van 3 eengezinswoningen - vergunning
19. OMV20I8O249 -Tankcleaning: de aanleg van nieuwe parking voor vrachtwagens, de aanleg

van een infiltratiegracht en de aanleg van nieuwe riolering -voorwaardelijk vergund
20. OMV2O180298 - Bouwen van een eengezinswoning met garage - vergunning
21. OMV20180299 - Bouwen van 2 halfopen eengezinswoningen - vergunning
22. OMV2O190011 - Regulariseren van geplaatste omheining, vijver, zwembad met technische

ruimte en een fietsen- en tuinberging - vergunning
23. OMV2O19OO35 - Uitbreiden en verbouwen van de woning alsook het afbreken van een tuinhuis

en serre - vergunning

Mobiliteit

24. Buurtweg 33 Blaasveld - Vanden Brande / De Proft



Leven en reizen

Burgerteam

25. Voortijdige beëindiging concessies

Jeugddienst

26. Buitenspeeldag 24/04/20tg

Toerisme en evenementen

27. Aanvraag Distelbal - 30 april 2019 - Chiro Tisselt

Welzijn

Samenteven

28. Uitbetaling feestcheques - Januari deel 3

Bijkomende punten van de besloten zitting
Ondersteunende diensten

HRM

29. Aanstelling administratief medewerke r

Bouwen en wonen

Omgeving

30. Opname van het Machtigingsbesluit voor Floridastraat 4A binnen
vergunningenregister

om maert
Waarnemend algemeen directeur Burge
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