
w da's
Willebroek

Gepubliceerd op 2t juni 2019

Besluitenlijst college van burgemeester en
schepenen van L4 juni 2019

Ondersteunende diensten

Gentrale adm i nistratie
1. Notulen vorige vergadering
2. Lijst met C-punten

HRM

3. Goedkeuring reglementtelewerken
4. Aktename PV examen technisch expert facility
5. Openverklaring deskundige jeugd

Financiën

6. AGB -Vaststelling van de jaarrekening 2018 volgens BBC en vennootschapsbelasting van het
autonoom gemeentebedrijf Willebroek

7. OCMW - Vaststelling van de jaarrekening 2018
8. Kohier verkoopautomaten kohier 2 - 2OI8
9. Belasting op nachtwinkels kohier 1 - 2019
10. Kohier belasting op het takelen van voertuigen gen. 3 - 2019
11. Kohier belasting op het takelen van voertuigen gen. 8
12. Bela'sting op de aanplakborden kohier 3 - 2018
13. Belasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet geadresseerde drukwerken met

handelskarakter kohier 2018 gen. 9.
14. Bezwaarschrift 20L9/07 xxx - belasting op de onbebouwde bouwgronden in woongebied en

onbebouwde kavels (activeringsheffi ng)
15. Bezwaarschrift 2079/14 xxx - belasting op de onbebouwde bouwgronden in woongebied en

onbebouwde kavels (activeringsheffing)
16. Bezwaarschrift 2OLgi27 xxx tàgen deálgemene belasting op bedrijven - aanslagjaar 2OL9
77. Bezwaarschrift 2OL9/24 xxx tegen de belasting op onbebouwde bouwgronden in woongebied

en onbebouwde kavels (activeringsheffing) - aanslagjaar 2018
18. Onverhaalbaar - oninvorderbaar stellen van vorderingen mei 2019
19. Dwangbevelen Grondgebiedzaken openbare werken & ruimtelijke ordening, kribbe

Bouwen en wonen

Lokale economie

20. Verslag marktcommissie
21. samenwerkingsovereenkomst met Willebroek Winkelhart - goedkeuring programma en

ontwerpbegroting 2019
22. stopzetting standplaats vlinderspel kermissen Willebroek
23. aanvraag vestigings -en uitbatingsvergunning nachtwinkel - xxx

Omgeving

24. OMV2OLAO272 - Regulariseren van de afbraaken het oprichten van een woonhuis met 2
woongelegenheden - voorwaardelijk vergu nd

25. OMV20190075 - regulariseren van de aanleg van een terras - vergunning
26. OMV20190080 - Kappen van bomen naast oprit magazijn - gedeeltelijk vergund
27. OMV20190099 - Plaatsen van een afdak - vergunning
28. OMV20190101 - Regulariseren van het slopen van de garage - vergunning
29. V20L7O003 - Verkoopbaarheidsattest Roterijstraat



30. Lidmaadschap Bosgroep Antwerpen Zuid

Mobiliteit

31. Ontwerp/afschaffing deel buurtweg nr. 20 te Willebroek

Wonen

32. leegstand 2019 - schrappingen

Leven en reizen

Sportdienst

33. Toewijzing sportinfras[ructuren 2OL9-2O2O

Ondersteunende diensten

HRM

Biikomende punten van de besloten zitting

34. Akteneming, aanvaarding en goedkeuring kandidaturen voor de functie van algemeen
directeur

Blommaert
Waarnemend algemeen directeur Burgem


