
w da's
Willebroek

Gepubliceerd op 72 juni 2019

Besluitenlijst college van burgemeester en
sche nen van 5 a ril 2019

Ondersteunende diensten

Centrale administratie

1. Notulen vorige vergadering
2. Gemeenteraad 23 april 2Ot9 - Agenda
3. Lijst met C-punten

HRM

4. Aktename beslissingen algemeen directeur januari - maart 2019
5. Aktename kandidaten deskundige toerisme en evenementen
6. Aktename PV aanwervingsexamen zaalwachter + vastleggen werfreserve
7. Aanstelling 2aalwachter sport
8. Aanstellingen onderwijsopbouwwerker

ICT

9. Aankoop laptops gemeente ter vervanging van bestaande werkstations

Facility

10. Aankoop werktuigdrager met werktuigen - wijze van gunnen : onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking - Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te
nodigen firma's

11. Verkoop voertuigen uit dienst
12. Raamcontract catering en levering broodJes recepties (gemeente - ocmw - AGB) - wijze van

gunnen : onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking - Goedkeuring
lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's

Financiën

13. Dwangbevelen: Buitenschoolse kinderopvang en grondgebiedzaken
14. Onverhaalbaar - oninvorderbaar stellen van vorderingen maart 2019
15. Kohieralgemene gemeentebelasting op de bedrijven 2018 gen. 13 en gen. 14.
16. Kohier algemene gemeentebelasting op de bedrijven 2019 gen. 11.
17. Gunning van financiering van nieuwbouw van gebouwen door middel van kredieten met audit

en technisch-fi na nciële projectbegeleiding
18. Belasting op de aanplakborden
19. Bezwaarschrift 2019 08 xxx belasting op het takelen van voertuigen.

Bouwen en wonen

Openbare werken

20. Wegenis- en rioleringswerken omgeving Oude Dendermondsestraat - kennisname.
ontwerpdossier

Omgeving

21. OMV20180170 - Beroep inzake weigering van de omgevingsvergunning - oprichten van een
appartementsgebouw met 19 woongelegenheden na sloping van een bestaand restaurant met
woning - Standpunt College



22. OMV2O190003 - Renoveren van een bestaand kantoorgebouw en het aanbrengen van nieuwe
publiciteitsinrichtingen + plaatsen van warmtepompen - voorwaardelijk vergund

23. Mobiel recyclagepark 2019 - deelname
24. V20L7 /0001 - Verkoopbaarheidsattest

Leven en reizen

Burgerteam

25. Ambtshalve inschrijving
26. Ambtshalve schrapping
27. Inschrijving referentieadres OCMW
28. Schrapping referentieadres OCMW

Toerisme en evenementen

29. Aanvraag Dag van het park - 19 mei 2019
30. Aanvraag stratenloop HIMO en speelstraat - 26 en 27 april2OIg
31. Aanvraag retrokoers Memorial Jef & Renè Van Dam - 16 juni 2019
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Waarnemend algemeen directeur Burgeme
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