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Besluitenlijst college van burgemeester en
schepenen van 22 januart 2O2I

Ondersteunende diensten

Gentrale administratie

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

RM

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bouwen en wonen

Lokale economie

12. Aanvraag handelskernversterken

Omgeving

H

Tijdelijke uitbreiding prestatiebreuk begeleider BKO
Aanstelling jobstudent BKO
Heraanstelling begeleidster. BKO als kinderverzorgster kribbe
Aktename kandidaten consulent integrale veiligheid
Verleng i ng aanstel I i ng ad m i n istratief medewerker bu rgertea m
Verlenging aanstelling bibliotheek-assistent

ICT

9. Hernieuwing licenties backup-servers

Facility

10. Afsluiten van een overeenkomst met het VEB voor de levering van elektriciteit in de
gebouwen van de gemeente

Financiën

11. Betaalbaarstellingen van leveranciersfacturen
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13. Samenstelling GECORO - maatschappelijke geledingen - agendapunt gemeenteraad
februari

14. OMV20200374 - Bijstellen van de milieuvoorwaarden - Kennisname voorwaardelijke
vergunning

15. OMV20200385 - Gedeeltelijk ophogen van landbouwgrond en heraanleggen van een
gracht - vergunning

16. OMV20200463 - Bouwen van 3 eengezinswoningen met carports en terrassen -
vergunning

17. OMV202OO464 - Bouwen van 2 eengezinswoningen met carports en terrassen -
vergunning

18. OMV20200465 - Schilderen van de voorgevel - vergunning
19. Deelname Dikketruiendag 9 februari 2021

Wonen

20. Aa nstel íi ng conform iteitscontroleu r woni n g kwa I iteit
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Leven en reizen

Jeugddienst

21. Animatorcursus in samenwerking met Uit de Marge

Sportdiens

22. Erkenning sportvereni ging 2O2O-202L'

Toerisme en evenementen

23. Week van de Belgische muziek - 8 tot en met L4 februari 2O2L

Welzijn

Samenleven

24. Project vrijwilligerswerk voor anderstaligen
25. Project Op Stap

Biikomende ounten van de besloten zittino
Punten 26 tot en met 28 werden hem meegedeetd door het cottege van burgemeester en
schepenen.

Ondersteunende diensten

Centrale admi nistratie
26. Huur. en inrichting locatie Vaccinatiecentrum Willebroek

ICT

27. Dringende aankoop laptops

Leven en reizen

Jeugddienst

28. Grabbelpas krokusvakanti

rk Blommaert
Algemeen Directeur Burgemeester
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