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Ondersteunende diensten

Centrale administratie

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

HRM

3. Aktename PV examen consulent diversiteit en participatie
4. Aanstelling consulent diversiteit en participatie
5. Openverklaring deskundige toerisme en evenementqn (B1-83)
6. Consolidatie AO xxx
7. Pensioeó technisch beambte
8. Aanstelling kinderverzorgster

ICT

9. Goedkeuring subsidieovereenkomst WIFI4EU

Facility

10. Kerst- en Valentijnverlichting 2Olg-2O22- wijze van gunnen : onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmáking - Goedkeuring gunning i.

11. Aankoop werktuigdrager met werktuigen - wijze van gunnen - onderhandelingsprocedurp ,

zonder voorafgaande bekendmaking - Goedkeuring gunning 
;

Financiën ."'.'. 1.i'."''::t''-'l-..'
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12. Dwangbevelen: Buitenschoolse kinderopvang
13. Dwangbevelen : Lokale economie, kribbe, openbare werken
14. Dwangbevelen: Grondgebiedzaken, ruimtelijke ordening
15. Bezwaarschrift 2Ot9/ 18 xxx belasting op gebouwen en/of woningen die beschouwd worden

als onbewoonbaar , ongeschikt, verwaarloosd, bouwvallig of leegstand

Bouwen en wonen

Lokale economie

16. aanvraag herinrichting terras xxx

Omgeving

17. Voorontwerp Gewestelijk RUP Bovenzanden - plenaire vergadering - gunstig advies
18. OMV20190052 - Aanleggen en inrichten van 2 toegangspoorten tot het provinciaal

groendomein broek de naeyer - Kennisname
19. OMV20190082 - Bouwen van een carport - vergunning
20. OMV20190087 - Bouwen van vrijstaande eengezinswo'ning - voorwaárdelijk vergund
21. OMV20190109 - Verbouwen van een gesloten eengezinswoning - vergunning
22. OMV20190772 - Slopen van een halfopen eengezinswoning - vergunning
23. OMV20190113 - Slopen van een vrijstaande eengezinswoning - vergunning
24. OMV2O19d114 - Bouwen van een cárport - voorwaardelijk vergund
25. OMV20190118 - Verbouwen van een halfopen eengezinswoning - vergunning
26. OMV20190133 - Plaatsen van crepi aan de voorgevel - vergunning



27. OMV2O190149 - Bouwen van een eengezinswoning metvrijstaande carport - vergunning
28. Deelname burgemeesterconvenant 2030
29. OMV2O19O153 - breken van betonpuin

Mobiliteit

30. Cel verkeer juni 2019 - verschillende punten

IVA Innova

31. Principiële goedkeuring overdracht restperceel aan de verkaveling site Denaeyer

Wonen

32. Interlokale vereniging 'IGS versterkt wonen in Mechelen, Lier en Willebroek'- goedkeuring
van de subsidieaanvraag bij Wonen Vlaanderen

Leven en reizen

Jeugddienst

33. webpagina Signalenkaart onderwijs
34. Speelstraat tijdens zomervakantie

Sportdienst

35. Principiële toezegging subsidies infrastructuurwerken door sportverenigingen

Toerisme en evenementen

36. Aanvraag VWF wielerdag provinciale kampioenschappen Antwerpen - L4-O9-2OL9
37. Aanvraag filmopname: Zonen Van As Seizoen 5 - 22 augustus 2019
38. Aanvraag filmopname #LIKEME - 26 en 27 september 2019 - Stuyvenbergbaan

Waarnemend algemeen directeur Burgemeester
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