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Ondersteunende diensten

Centrale administratie

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

HRM

3. Consolidatie AO xxx
4. Verlenging 1/2tijdse schoonmaakster bepaalde duur
5. Verlenging zaalwachter cultuur bepaalde duur
6. Vastlegging compensatiedagen en collectief verlof 2020
7. Consolidatie AO xxx
8. Consolidatie xxx

Facility

9. Aankopen van een tekenprogramma en opleiding
10. Dakwerken conciergewoning - wijze van gunnen : aanvaarde factuur (overheidsopdracht van

beperkte waarde) - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

Financiën

11. Bezwaarschrift 2OIg/40 xxx tegen de algemene belasting op bedrijven
12. Bezwaarschrift 2079/45 xxx tegen de algemene belasting op bedrijven
13. Bezwaarschrift 2OL9/47 xxx belasting op onbebouwde bouwgronden in woongebied en

onbebouwde kavels
14. Bezwaarschrift 2079/49 xxx - belasting op onbebouwde bouwgronden in woongebied en

onbebouwde kavels
15. Bezwaarschrift 2OL9/53 xxx - belasting op gebouwen en/of woningen die beschouwd worden

onbewoonbaar, ongeschikt, verwaarloosd, bouwvallig of leegstand
16. Bezwaarschrift 2079/55 xxx - belasting op gebouwen en/of woningen die beschouwd worden

als onbewoonbaar, ongeschikt, verwaárloosd, bouwvallig of leegstánd
t7. Bezwaarschrift2019/56 xxx - belasting op gebouwen enlof woningen die beschouwd worden

als onbewoonbaar, ongeschi kt, verwaarloosd, bouwvallig of leegstand
18. Bezwaarschrift 2Ot9/57 xxx - belasting op gebouwen en/of woningen die beschouwd worden

als onbewoonbaar, ongeschikt, verwaarloosd, bouwvallig of leegstand
19. Dwangbevelen: BKO & Openbare Werken

Bouwen en wonen

Lokale economie

20. Samenwerkingsovereenkomst met Willebroek Winkelhart - goedkeuring programma en
ontwerpbegroting 2020

21. Aanvraag fondsenwerving SOS Kinderdorpen
22. Aanvraag horecavergunning café xxx , 2830 Willebr.oek



Openbare werken

23. Verloren/gevonden fietsen

Omgeving

24. OMV2OI90237 - Bouwen van een eengezinswoning met tuinhuis en zwembad - voorwaardelijk
vergund

25. B2OL7O163 - Arrest Raad voor vergunningsbetwistingen - het uitbreiden van een bijgebouw
bij een rouwcentrum in opbouw - kennisname arrest

26. Afwijking geluid verjaardagsfeest Plan C

27. OMV2OL9O284 - Plaatsen van een terrasoverkapping - vergunninS
28. OMV20190280 - Bouwen van een compacte woning volgens het'passiefhuisprincipe' -

vergunning
29. OMV20190238 - Plaatsen van een omheining in de voortuin - vergunning
30. Agentschap Wegen en Verkeer: vergunning voor het aanleggen van telecomleiding Puurs -

Willebroek - Kennisname vergunnin S
31. OMV20190251 - Bouwen van een vrijstaande eengezinswoning met garage - vergunning
32. OMV20t9O228 - Bouwen van een eengezinswoning - voorwaardelijk vergund
33. OMV20190007V - Verkavelen van 1 perceel voor open bebouwing naar 2 kavels voor halfopen

bebouwing - voorwaardelijk vergund
34. OMV20190135 - Bouwen van een opslagruimte aan bestaande winkelruimte = standpunt

coiiege : voorwaarcieiijk gunstig
35. OMV20190250 - Oprichten van 4 appartementen en 4 autostaanplaatsen - voorwaardelijk

vergund
36. OMV20190316 - Uitvoeren van een bronbemaling voor het plaatsen van 2 regenwaterputten -

aktename
37. OMV20190335 - Plaatsen van een transformator - aktename
38. OMV20190336 - Plaatsen van een transformator - aktename
39. OMV20190338 - Plaatsen van een transformator - aktename

Leven en reizen

Burgerteam

40. Ambtshalve schrapping
41. Inschrijving referentieadres OCMW

Toerisme en evenementen

42. Portaal beheer evenementenloket

Welzijn

Samenleven

43. Uitbetaling reglement ter financiële ondersteuning van activiteiten van actieve sociale partners
van het Lokaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie

Bijkomende punten van de besloten zitting
Punten 44 tot en met 45 werden hem meegedeeld door het college van burgemeester en
schepenen.

Ondersteunende d iensten

HRM

44. Audit ter optimalisatie van de patronale bijdragen personeel gemeente Willebroek



Bouwen en wonen

Lokale economie

45. Aanvraag kerstmarkt Dorpsplein Heindonk
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