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Besluitenlijst college van burgemeester en
schepenen van 4 oktober 2OI9

Ondersteu nende diensten

Centrale admi nistratie
1. Notulen vorige vergadering
2. Gemeenteraad22 oktober 2OLg - Agenda
3. Lijst met C-punten
4. 1 en 11 novemberplechtigheden 2019

HRM

5. Aanstellingkinderverzorgster

Communicatiedienst

6. Onthaal nieuwe inwoners op 24/LL/2079

Facility

7. Aankoop en plaatsing speeltoestellen - wijze van gunnen : onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking - Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen
firma's

8. Aankoop snijplotter werf - wijze van gunnen : aanvaarde factuur (overheidsopdracht van
beperkte waarde) - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

9. Vervangen ramen bibliotheek

Financiën

10. Belasting op de aanplakborden kohier 4 2OI9

Bouwen en wonen

, Lokale economie

11. Aanvraag tombola zwerfpoezen jaarmarkt
12. Aanvraag standplaatsen Allerheiligen
13. Aanvraag Kerstmarkt 2019

Omgeving

14. OMV20190156 - Veranderen door uitbreiding van een distributiecentrum door airbags,
afualbatterijen, smeeroliën en het bijstellen van de sectorale voorwaarden - Kennisname

15. OMV20190161 - Uitbreiden van de leefruimte met vide naar eerste verdieping en inrichten van
de tuin - vergunning

16. OMV20L9O777 - Inrichten van de tuinzone met verhardingen, een bijgebouw en groenzone -
vergunning

17. OMV20190180 Slopen van bestaande kantoren (mobiele units) en het bouwen van een nieuw
kantoor - kennisname- voorwaardelijke vergunning

18. OMV20190185 - Verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning - vergunning
19. OMV20190215 - Uitbreiden van een gesloten eengezinswoning - voorwaardelijk vergund
20. Premies 3e uitbetaling 2019



Mobiliteit

21. Cel verkeer september 2OL9 - verschillende punten
22. Schoolstraat Sancta Maria Breendonkstraat - bestendigen verkeersmaatregel

Wonen

23. leegstand 2019 - aanvraag van vrijstelling van leegstandsbelasting
24. leegstand 2019 - schrapping en beroep

Leven en reizen

Jeugddienst

25. Ontbijt - Dag van de Jeugdbeweging

Welzijn

Samenleven

26. Uitbetaling feestcheques augustus en september

Bijkomend punt

Ondersteunende diensten

HRM

. 27. Aanpassing aanstelling adm medew i.k.v. interne mobiliteit

Dirk Blommaert
Algemeen directeur Burg


