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Ondersteu nende diensten

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

HRM

3. Verlenging aanstellingen schoonmaaksters
4. Bevordering Technisch expert D4-D5

Facility

5. vervangen lichtkoepels CJVW - wijze van gunnen : aanvaarde factuur (overheidsopdracht van
beperkte waarde) - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

6. Leveren en plaatsen van bijkomende zonnewering AC - wijze van gunnen : aanvaarde factuur
(overheidsopdracht van beperkte waarde)-Goedkeuring gunning

Financiën

7. Kohier algemene gemeentebelasting op de bedrijven 2018 gen. 20.
L Kohier algemene gemeentebelasting op de bedrijven 2019 gen. 19.
9. Kohier algemene gemeentebelasting op de bedrijven 2019 gen. 20.
10. Kohier belasting op de onbebouwde bouwgronden in woongebied en onbebouwde kavels

(activeringsheffing) 2018 - gen. 4
11. Kohier belasting op de onbebouwde bouwgronden in woongebied en onbebouwde kavels

(activeringsheffing) 2018 - gen. 5
12. AGB - Goedkeuring prijssubsidiereglement CC De Ster AGB Willebroek
13. AGB - Goedkeuring tarief en prijssubsidiereglement Kanaalfeesten AGB Willebroek

Bouwen en wonen

Lokale economie

14. overname standplaats woensdagmarkt xxx
15. Aanvraag rommelmarkt Nieuw-Sloten
16. Verslag marktcommissie
17. EFRO-Project Igemo: Intergemeentelijke samenwerking - horecacoach
18. EFRO-Project: delen centrummanager

Omgeving

19. OMV20180268 - Slopen van gebouwen en oprichten van een nieuw gebouw als herstelplaats
voor kranen met magazijn, kantoren en de omgevingsaanleg - voorwaardelijk vergund

20. OMV20190001V - Verkavelen van een grond in 2 kavels voor open bebouwing en een 3e kavel
uit te sluiten - voorwaardelijk vergund

21. OMV20190003 - Beroep inzake omgevingsvergunning - Renoveren van een bestaand
kantoorgebouw en het aanbrengen van nieuwe publiciteitsinrichtingen + plaatsen van
warmtepompen - standpunt college

22. OMV2O190054 - Bouwen van een halfopen woning met garage in de zijtuinstrook en
tuinberging - vergunnin g

23. OMV2O19O126 - Renoveren van een kerk tot appartementen en het bouwen van een
nieuwbouw met appartementen met ondergrondse garage - Administratieve lus



24. OMV20190139 - Bronbemaling voor sproeisysteem

LeveÈ en reizen

Burgerteam

25. Toestaan concessies begraafplaatsen
26. Voortijdige beëindiging concessies
27. Uitbreiding begunstigden concessie
28. Plaatsen grafzerk
29. Inschrijving referentieadres OCMW
30. Schrapping referentieadres OCMW
31. Gemeente Willebroek/xx (betwisting versmalling buurtweg) -AanstellinE xxx

Sportdienst

32. Pri nci piële toezeg g i ng su bsid ies i nfrastructu u rwerken door sportveren i gi ngen

Toerisme en evenementen

33. Programmatie Theater aan Twater

Huis van de zorg

Algemeen

34. Toegang tot de gegevens van de KSZ van rechthebbendên op een verhoogde tegemoetkoming
in het kader van sociale toelage bij de belasting op het inzamelen en verwerken van
afualstoffen

Biikomende punten van de besloten zitting
Ondersteunendê diensten

Financiën

35. Kohier 4 belasting ter bestrijding van leegstand van gebouwen en woningen 2018

Bouwen en wonen

Omgeving

36. A2019015 - Afwijking geluid xxx verjaardagsfeest 2L/06/20L9
37. A2OL9O16 - Afwijking geluid xxxl trouwfeest22/0612019
38. Herbruikbare bekers voor op de kanaalfeesten
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