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Besluitenlijst college van burgemeester en
schepenen van 17 mei 2019

Ondersteunende diensten

Centrale administratie

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

HRM

3. Vervanging raadslid als afgevaardigde voor OFP Provant
4. Openverklaring kabinetsmedewerker (A1a-A2a)

Facility

5. Aankoop veegwagen - wijze van gunnen : vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met
voorafgaande bekendmaking - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Financiën

6. Dwangbevelen: grondgebiedzaken & jeugd
7. Kohier algemene gemeentebelasting op de bedrijven 2018 gen. 12.
8. Bezwaarschrift 2018/81 xxx belasting op tweede verblijf
9. Bezwaar 2018/65 xxx- Algemene gemeentebelasting op de bedrijven
10. Bezwaar 2018/67 xxx- Algemene gemeentebelasting op de bedrijven
11. Dwangbevelen: grondgebiedzaken & cultuur
12. Onverhaalbaar - oninvorderbaar stellen van vorderingen april 2019

Bouwen en wonen

Lokale economie

13. Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Provincie Antwerpen (ERSV) - Aanduiding
vertegenwoordigers Algemene Vergadering

14. Aanvraag ambulante handel buiten de openbare markt - Kip-aan-'t-spitkraam
15. Overname stàndplaats woensdagmarkt xxx

Openbare werken

16. Inbreng 'Verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen', goedkeuring aanbod openbare
verlichting door distributienetbeheerder Iverlek en kennisnemen bijhorend reglement

Omgeving

L7. De Vlaamse Waterweg NV - Algemene Vergadering van de Aandeelhouders - 22 mei 2OL9
18. Volkshuisvesting Willebroek - jaarlijkse statutaire vergadering der vennoten - 27 mei 2019
19. OMV20180280 - Bouwen van een tuinhuis - vergunning
20. OMV20190055 - Aanbrengen van een mobiele containertegen de achtergevel van een

bedrijfsunit + nieuwe rubrieken: 16.3.1.1, 77.3.2.1-1.1.b,4I.7.I.a,4t.2.2.a - administratieve
lus

21. OMV20190058 - Plaatsen van een mezzanine voorextra stockageruimte en toevoegen van
externe vluchttrappen en -deuren - vergunning

22. OMV2O190060 - Bouwen van garages - vergunning
23. OMV20190064 - Bouwen van een garage - vergunning



24. OMV20190065 - Verbouwen van een eengezinswoning en functiewijziging naar wonen -
vergunning

25. OMV20190067 - Afbreken van een gebouwencomplex met aanhorigheden (vroegere bakkerij
met woonst) - vergunning

26. OMV20190094 - Distributiebedrijf: uitbreiden van de activiteiten - Advies
27. OMV20190121 - Aanbrengen van isolatie en spuitkurkaan de voorgevel - vergunning
28. OMV20190125 - Plaatsen van 2 accumulatoren en 1 acculaadinstallatie - aktename Vlaamse

overheid
29. A2019004 - Afwijking geluid verjaardagsfeest xxx 29/06/2019
30. V20160007 - Verkoopbaarheidsattest
31. Splitsing Overloopstraat - ongunstig advies
32. IVAREM - vervanging raadslid in algemene vergaderingen
33. IVERLEK - vervanging raadslid in algemene vergaderingen

IVA Innova

34. Tijdelijke bezetting van het openbaar domein voor sloopwerken en aanleg van een stedelijk
plein Mechelsesteenweg

35. Bestek en gunningswijze projectmatige verkoop binnengebied mechelsesteenweg
36. Bestek en gunningswijze projectmatige verkoop site Cash&Fresh
37. Bestek en gunningswijze projectmatige verkoop binnengebeid C Huysmansstraat

Leven en reizen

Burgerteam

38. Gemeente Willebroek / xxx -bezwaarschrift . algemene belasting bedrijven Aj 2018-
Aanstelling GD&A

39. Gemeente Willebroek / Aanstelling xxx
40. PONTES - Algemene vergadering 19 juni 2019

Toerisme en evenementen

41. Aanvraag Dorpsfeest Tisselt - 29 en 30 juni 2019

Algemeen

42. ZOWI 2OLg - Huur Units

Blommaert y Beve
Waarnemend algemeen directeur Burge
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