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Besluitenlijst college van burgemeester en
schepenen van 6 december 2Ot9

Ondersteunende diensten

Centrale administratie

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

HRM

3. Aanstelling deskundige financiën voor bepaalde duur vanaf 6 januari 2o2o
4. Intrekking + nieuwe aanstelling expert milieu

ICT

5. Vervanging internet PC's en werkstations Bibliotheek

Facility

6. Aankoop meubilair bibliotheek - wijze van gunnen : aanvaarde factuur (overheidsopdracht van
beperkte waarde) - Goedkeuring lastvoorwaarden

7. Aankoop en plaatsing speeltoestellen - wijze van gunnen : onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking - Goedkeuring gunning

B. Aankoop machines groendienst - Perceel 1 (Motoculteur met frees, rotorkopeg en
overtopfrees) - wijze van gunnen : onderhandelingsprocedure zonder voora.fgaande
bekendmaking - Goedkeuring gunning

9. Aankoop machines groendienst - perceel 2 (Bosmaaiers, bladblazers, grondboor en
verticuteermachine) en perceel 3 (Machines op batterij) - wijze van gunnen :

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekend maki ng - - Goedkeu ring gunning

Bouwen en wonen

Lokale economie

10. Verslag marktcommissie 19/09/2019
11. Aanvraag fondsenwerving Oxfam-Solidariteit
12. Aanvraag fondsenwerving Rode Kruis Vlaanderen
13. Aanvraag fondsenwerving Greenpeace
14. Aanvraag vergunning horeca-inrichting xxx
15. Aanvraag vergunning winterterras xxx
16. Aanvraag occasionele tapvergunning xxx

Openbare werken

17. Brownfieldlaan - Ereloon Unieke Verantwoordingsnota

Omgeving

18. OMV20190136 - Beroep inzake,omgevingsvergunning voor het bouwen van een
meergezinswoning met 4 woongelegenheden en garages - standpunt college: ongunstig
advies

19. OMV2079O2I2 - Bouwen van een prefab hoogspanningscabine van 250kVA - vergunning
20. 8V2015O24I - Bouwberoep inzake stedenbouwkundige vergunning - renoveren van

voormalige brouwerij en ontwikkelen van residentieel nieuwbouwproject met een totaal van 40
appartementen met ondergrondse parking - beslissing deputatie: weigering



21. Overeenkomst IGEMO - van Thermoscan naar Renofan

Mobiliteit

22. Cel verkeer november 2}tg ' verschillende punten
23. Aankoop rijbaankussens - verschillende locaties

Leven en reizen

Burgerteam

24. Ambtshalve inschrijving
25. Toestaan concessies begraafplaatsen

Sportdienst

26. Subsidies kwalitatieve uitbouw sportverenigingen 2018-2019
27. Subsidies professionalisering jeugdsportclubs 2018-2019
28. Toekennen subsidies voor infrastructuurwerken door sportverenigingen 2019

Cultuurdienst

29. Subsidies cultuurverenigingen 2019
30. Wedstrijd krrnstwerk huwelijk & jubilarissen

Welzijn

Samenleven

31. Uitbetaling toelage xxx
32. Extra budget Buurtbooster Residenties

Huis van de zorg

Algemeen

33. Deelname VZW Zorgraad Klein-Brabant Vaartland

ommaert
Algemeen directeur Burgemeeste
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