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Besluitenlijst college van burgemeester en
schepenen van 2O december 2Ot9

Ondersteunende diensten

Centrale administratie

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

HRM

3. Ontslag onderling overleg - bibliotheekassistent
4. Ontslag om dringende redenen technisch beambte
5. Rechtzetting aansluiting lesgevers bij tweede pensioenpijler
6. Aanstelling administratief medewerker voor het burgerteam
7. Aktename PV aanwervingsexamen coórdinator samenleven en armoedebestrijding
8. Aanstelling coórdinator samenleven en armoedebestrijding

Communicatiedienst

9. Vervanging elektronische infoborden

ICT

10. Digitale Willebroekbon - wijze van gunnen : onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking - Goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's

1 1. Aankoop softwareoplossing thuiswerk

Facility

12. Bebloeming gemeente Willebroek 2O2O - wijze van gunnen : onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking - Goedkeuring starten procedure en lijst uit te nodigen firma's

13. Aankoop columbariumnissen en afdekplaten deelgemeenten - wijze van gunnen : aanvaarde
factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde) - Goedkeuring starten procedure en lijst uit
te nodigen firma's

Financiën

14. Bezwaar 2OL8/72 xxx - Algemene gemeentebelasting op de bedrijven
15. Bezwaarschrift2Ol9/59 xxx - algemene gemeentebelasting op bedrijven
16. Bezwaarschrift 2OL9/6O xxx - belasting op het takelen van voertuigen
17. Onverhaalbaar - oninvorderbaar stellen van vorderingen november 2019

Bouwen en wonen

Lokale economie

18. Overname standplaats woensdagmarkt xxx
19. Aanvraag vergunning horeca-inrichting xxx
20. Aanvraag eenmalige standplaats woensdagmarkt
21. Aanvraag inkrimping standplaats woensdagmarkt xxx

Openbare werken

22. Verloren/gevonden voorwerpen - december 2019



Omgeving

23. OMV20190253 - Oprichten van een appartementsgebouw met 14 woongelegenheden -
voorwaardelijk vergund

24. OMV20190288 - Opdelen van een eengezinswoning in 3 appartementen - vergunning
25. OMV20190289 - Slopen van een woonhuis, werkhuis en bijgebouwen - voorwaardelijk vergund
26. OMV20L9O297 - Vellen van drie bomen - vergunning
27. OMV20190308 - Plaatsen van een veranda - aktename
28. OMV2O190313 - uitbreiden van de woning met atelierruimte - voorwaardelijk vergund
29. OMV20190348 - Plaatsen van een veranda - aktename
30. 20190003V - verkoopbaarheidsattest

Wonen.

31. Deelname aan Thuis in de Toekomst, promoten van de woontest 2020
32. xxx - vrijstelling van gemeentebelasting voor woonkwaliteit - weigering

Leven en reizen

Burgerteam

33. Schijnhuwelijk xxx-xxx- aanstelling advocaat
34. Toestaan concessies begraafplaatsen

Jeugddienst

35. Week tegen Pesten

Toerisme en evenementen

36. Goedkeuring spiegeltent en programmatie - 3 januari tot en met 6 januari 2O2O - Louis De
Naeyerplein

37. Aanvraag occasionele tapvergunning - xxx - Wonderlijk Winteren - 03-01-2020

Welzijn

Samenleven

38. Buurt aan de beurt 2020
39. Ontmoetingsplaats Bibliotheek: Barie

ommaert
Algemeen directeur Burge
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