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Besluitenlijst college van burgemeester en
schepenen van 19 juli 2019

Ondersteunende d iensten

Centrale administratie

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

HRM

3. Aktename kandidaten deskundige jeugd
4. Aktename beslissingen algemeen directeur april - juni
5. Ontslag administratief medewerker
6. Pensioenschoonmapkster
7. Ontslag kindervérzorgster
8. Stopzetting overeenkomst in onderling overleg + nieuwe aanstelling
9. Intrekking aanstelling + nieuwe aanstelling toerisme en evenementen

Facility

10. Kerst- en Valentijnverlichting 2Otg-2O22 - wijze van gunnen : onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking - Goedkeuring gunning

11. Aankoop werktuigdrager met werktuigen (2OL7) - Goedkeuring vrijgave borgtocht
L2. Herstelling fontein (Van Landeghemplein) - wijze van gunnen : aanvaarde factuur

(overheidsopdracht van beperkte waarde) - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden
13. onderhoudscontract inbraaksysteem AC Willebroek - wijze van gunnen : aanvaarde factuur

(overheidsopdracht van beperkte waarde) - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

Financiën

14. Bezwaarschrift 2OL9/3O : xxx - Algemene belasting op de bedrijven
15. Bezwaarschrift20L9/37 : xxx - Algemene belasting op de bedrijven
16. Bezwaarschrift20tg/33: xxx - Algemene belasting op de bedrijven
17. Bezwaarschrift2019/37 : xxx - belasting op gebouwen en/of woningen die beschouwd worden

als onbewoonbaar, ongeschikt, verwaarloosd, bouwvallig of leegstand
18. Bezwaarschrift 2Ot9/39 r xxx - algemene belasting op de bedrijven
19. Onverhaalbaar - oninvorderbaar stellen van vorderingen juni 2019
20. Dwangbevelen: Grondgebiedzaken - openbare werken
2t. Dwangbevelen: Jeugd & BKO

Bouwen en wonen

Lokale economie

22. uitbetalingsaanvraag handelskernversterkende subsidie xxx
23. aanvraag horecavergunning xxx

Openbare werken

24. Restauratie grafkapel De Naeyer - definitieve oplevering



Omgeving

25. OMV20190003 - Beroep inzake omgevingsvergunning -.Renoveren van een bestaand
kantoorgebouw en het aanbrengen van nieuwe publiciteitsinrichtingen + plaatsen van
warmtepompen - Afstand van beroep

26. OMV20190063 - Wijzigen en uitbreiden van een inrichting voor de productie van carbon black
- kennisgeving

27. OMV2O190119 - Bouwen van een vrijstaande woning + uitvoeren bronbemaling -
vooiwaardelijk vergund

28. OMV20190134 - Bouwen van een garage - vergunninS
29. OMV20190146 - Slopen van bestaande gemetste distributiecabine en plaatsen van

geprefabriceerde betonnen hoogspanningscabine met een transformator met êen vermogen
van 630kva - vergunning

30. OMV20190148 - Regulariseren van het samenvoegen van appartementen - vergunning
31. OMV20190156 - uitbreiding van een distributiecentrum en bijstelling van de sectorale

voorwaarden - gunstig advies
32. B20150247 - Arrest Raad voor vergunningsbetwistingen - Renoveren van voormalige

brouwerij en ontwikkelen van residentieel nieuwbouwproject met een totaal van 40
appartementen met ondergrondse parking - kennisname arrest

33. 820160096 - Arrest Raad voor vergunningsbetwistingen - verbouwen van 2 handelspanden en
inrichten van achtergelegen site met wegenis en parkeerplaatsen - kennisname arrest

34. 8020190001 bodemsaneringsproject xxx Gunstig advies
35. A2019014 - Afwijking geluid huwelijksfeest met DJ I2/|O/20L9
36. A2019017 tem A2Ot9O2t - Afwijking geluid xxx
37. A2OI9O22 - Afwijking geluid Verjaardagsfeest Annita's Pub O6/09/20L9
38. Premies 2e uitbetaling 2019

Mobiliteit

39. Cel Verkeer juli 2019 - verschillende punten

Leven en reizen

Burgerteam

40. Toekenning huisnummers Dokter Persoonslaan 39
41. Ambtshalve schrapping
42. Schrapping referentieadres OCMW
43. Inschrijving referentieadres OCMW

Jeugddienst

44. taalweek

Toerisme en evenementen

45. Aanvraag filmopname: Zonen Van As Seizoen 5 - 22 augustus 2019
46. AanVraag filmopname #LIKEME - 26 en 27 september 2019 - Stuyvenbergbaan

Welzijn

Samenleven

47. uitbetaling feestcheques mei- juni
48. Dag van de armoede 2019



Biikomende punten van de besloten zitting
Punt 49 werd hem meegedeeld door het college van burgemeester en schepenen

Leven en reizen

Algemeen

49. OMV_20 1806690 1_Omgevingsvergunni ngsaanvraag-xxx -Woningbouw-bouw 2
dakappartementen op bestaand gebouw-annulatie-beroep Raad Vergunningsbetwistingen-
kennisname mogelijkheid tussenkomst in annulatie-procedure-aanstelling GD&A

Dirk Blommaert
Waarnemend algemeen directeur Burgem
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