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Bijeenroeping van het college
' van burgemeester en schepenen

Willebroek, woensdag B mei 2019

De voorzitter van het college van
burgemeester en schepenen nodigt u
uit om in zitting te vergaderen op
vrijdag 10 mei 2019 om 08:30.
Locatie: Vergaderzaal Tisselt,
Pastorijstraat 1 Willebroek

Besluitenlijst college van burgemeester en
schepenen van 1O mei 2019

Ondersteunende diensten

Certrale administratie

1. Notulen vorige vergadering
2. Gerneenteraad 28 me.i 2019 - Agenda
3. Lijst met C-punten

Financiën

4. Dwangbevelen: grondgebiedzaken
5. DwangbevelenGrondgebiedzaken,BKO
6. Belasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet geadresseerde drukwerken met

handelskarakter kohier 1 2Ot9
7. Contantbelasting op de inzameling, het hergebruik, de recyclage, de nuttige toepassing en de

verwijdering van huishoudelijke afualstoffen en vergelijkbare bedrijfsafualstoffen kohier 1

2018
8. Kohieralgemene gemeentebelasting op de bedrijven 2018 gen. 15 en gen. 16.

Bouwen en wonen

Lokale economie

9. Aanvraag horecavergunning xxx
10. Tombola tijdens Kanaalfeesten 2019
11. Overname attracties kleine kermissen xxx
12. Carnavalkermis: intrekken (abonnement)standplaats xxx & vacature

Openbare werken

13. Iverlek - Algemene vergadering tevens jaarvergadering - 74 juni 2019
14. Pidpa - Algemene Vergadering - 21 juni 2019
15. Fluvius Antwerpen - Rtgemené vergádering tevens jaarvergadering - 26juni 2019
16. Plaatsing nieuw OCT Geuzenstraat - projecten Schoolweg

Omgeving

17. OMV20L80279 - Bouwen van een tuinhuis - vergunning
18. OMV20190012 - Opsplitsen van een ééngezinswoning in twee woongelegenheden - weigering
19. OMV20190070 - Verbouwen en uitbreiden van het gelijkvloers - vergunning
20. V2OI7OO[7/V20L70018 - Arrest Raad voor vergunningsbetwistingen over de vordering tot

schorsing - kennisname arrest
21. IVAREM - Algemene Vergadering - 21juni 2019



Wonen

22.

Welzijn

Samenleven

23. Uitbetaling feestcheques maart- april

Ondersteu nende diensten

HRM

Interlokale vereniging 'IGS versterkt wonen in Mechelen en Lier'- aansluiting van de
gemeente Willebroek - principiële goedkeuring

Bijkomende punten van de besloten zittinq

24. Voorstel tot openverklaring van de functie van algemeen directeur via interne
bevorderi ngsprocedu re

Bouwen en wonen

Openbare werken

25. Project ontharding Stuyvenbergbaan - tweede oproep projectsubsidie

Dirk Blommaert
Waarnemend algemeen directeur Burgem
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