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Besluitenlijst college van burgemeester en
schepenen van 27 september 2Ot9

Ondersteunende diensten

Centrale administratie
1, Notulen vorige vergadering
2. Lijst rnet C-punten
3. , Vaststelling data en kostenramingen nieuwjaarsevents 2019

HRM

4. Pensioen technisch beambte beplantingen
5. Akte name PV examen deskundige toerisme en evenementen
6. Aanstelling deskundige toerisme en evenementen

Financiën

7. Stand van zaken GDPR en goedkeuring informatieveiligheidsplan
8. GDPR - Goedkeuring van de e-mail policy
9. GDPR - Toestelbeleid - Reglement voor Diensttoestellen
10. GDPR - Toestelbeleid - Reglement voor laptops van de organisatie
11. GDPR - Toestelbeleid - Reglement voor persoonlijk aangekochte toestellen met tussenkomst

van de organisatie
12. GDPR - Toestelbeleid - Reglement voor Persoonlijk aangekochte toestellen zonder tussenkomst

van de organisatie
13, Bezwaarschrift 2OL9/29 xxx tegen de algemene gemeentebelasting op bedrijven
14. Bezwaarschrift 2019/36 xxx tegen de belasting op het takelen van voertuigen
15. Bezwaarschrift 2OL9/38 xxx tegen de belasting op het takelen van voertuigen

, 16. Bezwaarschrift 2Ol9/47 xxx tegen de belasting op leegstand
17. Bezwaarschrift 2079/46 xxx tegen de belasting op leegstand
18. Bezwaarschrift 2OL9/48 xxx tegen belasting op leegstand
19. Bezwaarschrift 2OL9/50 xxx tegen de belasting op leegstand
20. Bezwaarschrift 2OL9/57 xxx tegen belasting op leegstand
21. Bezwaarschrift 2Ot9/52 xxx tegen algemene gemeentebelasting op de bedrijven
22. Intrekking beslissing bezwaarschrift BS 2OL9/40 xxx tegen de algemene gemeentebelasting op

bedrijven
23. Belasting op sluikstort kohier 4 - 2079
24. Dwangbevel bibliotheek
25. Dwangbevel : Bibliotheek

Bouwen en wonen

Lokale economie

26. Stopzetting standplaats ambulante handel buiten de openbare markt - Kip-aan-'t-spitkraam
27. Aanvraag tapvergunning en moraliteitsattest
28, Opleiding en netwerkmoment Horeca
29. Verslag werkgroep kermissen

Openbare werken

30. Iverlek - Buitengewone Algemene Vergadering - t7 december 2019
31. Fluvius Antwerpen - Buitengewone Algemene Vergadering - 19 december 2019



Omgeving

32. Handhavingsweek 2019 "Minder peuken op straat"
33. IVAREM - Buitengewone Algemene Vergadering - 13 december 2019
34. IVAREM - Wijziging van de statuten
35. OMV2O19OO91 - Bouwen van twee meergezinswoningen en bijhorende fietsenberging -

weigering
36. OMV20190135 - Bouwen van een opslagruimte aan bestaande winkelruimte - voorwaardelijk

vergund
37. OMV20t9}t79 - Verbouwen van een landbouwwoning tot eengezinswoning met behoud van

bijgebouwen - vergunning
38. OMV2079O2LL-Bouwenvaneeneengezinswoningmetbijgebouwindetuin-vergunning
39. OMV20l9O234 - sporadisch gebruik van een permanente bronbemaling - aktename
40. OMV20t9}24l - hernieuwen vAn een puntgevel (zijgevel), ter hoogte van de zolderverdieping

- aktename
41. OMV20190003V - Creëren van 2 kavels voor halfopen bebouwing, 1 kavel voor gesloten

bebouwing en 1 kavel voor open bebouwing - voorwaardelijk vergund
42. A2OI9O30 - Afwijking geluid privé-feest xxx
43. Deelname Nacht van de Duisternis 2019
44. De grote grondvraag

Leven en reizen

Jeugddienst

45. Oudergroep sancta Maria

Blommaert
Algemeen directeur Burg
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