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Besluitenlijst college van burgemeester en
sche enen van 16 au ustus 2OL9

Ondersteunende diensten

Centrale administratie

1. Notulen vergadering 2 augustus 2OI9 - Goedkeuring
2. Lijst met C-punten

HRM

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11

ICT

Facility

13. Aankoop veegwagen - w
voorafgaande bekendma

Openverklaring Expert Milieu (A1a-A2a)
Openverklaring administratief medewerker Bouwen en Wonen
Aktename kandidaten deskundige toerisme
Aktename kandidaten technisch assistent wegen
Aanstelling technisch beambte beplantingen
Aanstelling kabinetsmedewerker
Uitbreiding contracturen ki nderverzorgster
Consolidatie AO 26.03.2019
Consolidatie AO 10.09.2018

12. Aankoop werkstations Gemeente ter vervanging van bestaande werkstations

ijze van gunnen : vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met
king ' Goedkeuring gunning

Financiën

14. Bezwaarschrift 2019/35 xxx tegen belasting op de onbebouwde bouwgronden in woongebied
en onbebouwde kavels (activeringsheffing)

15. Bezwaarschrift 2OL9/40 xxx tegen de algemene gemeentebelasting op bedrijven
16. Belasting op sluikstort kohier 3 - 2079
17. Belasting op het vervoer van personen met een politievoertuig kohier 2 - 2OL9,
18. Bezwaarschrift 2AI9/42 xxx tegen de belasting van het takelen van voertuigen
19. Kohier belasting op het takelen van voertuigen gen. 5 - 2019
20. Kohier algemene gemeentebelasting op de bedrijven 2019 gen. 14. ,

21. Bezwaarschrift 2Ot9/43 xxx tegen de algemene gemeentebelasting op bedrijven
22. Kohier algemene gemeentebelasting op de bedrijven 2019 gen. 21.
23. Kohier 1- aanslagjaar 2019 belasting op privéclubs en op de inrichtingen waarvan de toegang' voorbehouden is aan personen die zich onderwerpen aan zekere formaliteiten
24. Dwangbevelen: Grondgebiedzaken
25, Dwangbevelen: Omgeving & bko
26. Dwangbevelen: bko
27. Dwangbevelen: bko

Bouwen en, wonen

Lokale economie

28. Aanvraag horecavergunning xxx



29. overname standplaats woensdagmarkt xxx
30. overname standplaats woensdagmarkt xxx
31. overname standplaats woensdagmarkt xxx
32. Schorsing .marktkramer xxx

Omgeving

33. OMV20L9O207 - Wijzigen en vervangen van ramen en de voordeur - vergunning,
34. OMV20190209 - Wijzigen van een raam naar deur in de voorgevel - vergunning
35. OMV20190169 - Verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning - vergunning
36. OMV20180170 - Bouwberoep inzake weigering van de omgevingsvergunning - oprichten van

een appartementsgebouw met L9 woongelegenheden na sloping van een bestaand restaurant
met woning - beslissing deputatie weigering

37. OMV2O19O152 - Bouwen van twee halfopen eengezinswoningen - vergunning
-38=. OMV20L9OL72 - Bouwen van een halfopgn eengezinswonlng rvefgunning
39. OMV20190168 - Regulariseren van woongelegenheid met garage en tuinhuis - vergunning
40. OMV20190182 - Verbouwen van een ééngezinswoning - vergunning
41. OMV20190183 - Verbouwen van een eengezinswoning - vergunning
42. OMV2O190186 - Regulariseren van het verbouwen van de woning - vergunning
43. OMV20190181 - Oprichten van een halfopen eengezinswoning - vergunning
44. OMV20190150 - Aanpassen van een vergund kantoorgebouw - voorwaardelijk vergund
45. OMV20190108 - Uitbreiden van activiteiten en het aanbouwen van een bijkomend magazijn -

voorwaardelijk vergund
46. OMV20190170 - Bouwen van 5 appartementen met 5 garages - vergunning
47. OMV20190131 - Plaatsen van een omheining en een tuinhuis - vergunning

Mobiliteit

48. Cel verkeer augustus 2OIg - verschillende punten

Leven en reizen

Burgerteam

49. Inschrijving referentieadres OCMW
50. Inschrijving gedetineerde op referentieadres OCMW
51. Ambtshalve schrapping
52. Schijnhuwelijk - aanstelling advocaat
53. Toestaan concessies begraafplaatsen
54. Plaatsen grafzerk

Sportdienst

55. Aanpassing retributiereglement

Cultuurdienst

56. Toelating Receptie Opening Rekamkeizum - Kunstintegratieproject van Nick ErVinck

Toerisme en evenementen

57. Aanvraag wielerwedstrijd Lotto Belgium Tour Dames - 12 september 2019
58. Aanvraag verjaardagsfeest en plaatsen van foodtruck - 7 september 2019

Welzijn

Integrale veiligheid

59. Goedkeuring aanpassingen Algemene Bestuurlijke Politieverordening (ABP)



Biikomende punten van de besloten zitting

Leven en reizen

Jeugddienst

60. taalweek

Toerisme en evenemênten

61. Taptoe 2OLg - vastleggen programma

aert
Waarnemend Algemeen diiecteur

Eddy Bevers
Burgemeeste


