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Besluitenlijst college van burgemeester en
sche enen van 5 februari 2O2L

Ondersteunende diensten

Centrale admi nistratie
1. Notulen vorige vergadering
2. Gemeenteraad 23 februari 2O27 - Agenda
3. Huur en inrichting lokatie Vaccinatiecentrum Willebroek Overeenkomst
4. Kennisname Thema-audit Standgelden: bepaling, inning en boekhoudkundige opvolging
5. lubilarissen 2O2I - vaststelling budget feest/ontbijtmand
6. Lijst met C-punten

HRM

7. Aanvraag pensioen administratief medewerker centrale administratie
8. Tijdelijke uitbreiding prestatiebreuk brugfiguur onderwijs

Facility

9. Bebloeming gemeente Willebroek - verlenging dienstjaar 2021
10. Verkoop van uit dienst geplaatste voertuigen gemeente en OCMW

Financiën

11. Belasting op inname openbaar domein

Bouwen en wonen

Lokale economie

12. Aanvraag handelskernversterkende su
13. Aanvraag occasionele verkoop met niet-co kter - XXX
14. Aanvraag occasionele verkoop met niet-co m karakter - XXX

Openbare werken

15. Verloren/gevonden voorwerpen - januari 2021
16. Reglement inname gemeentelijk openbaar domein

Omgeving

17. OMV202OO323 - Bouwen van 2 meergezinswoningen (92 appartêmenten) met
ondergrondse parking na het slopen van bestaande gebouwen - standpunt college:
Voorwaardelijk gunstig

18. OMV20200382 - Bouwen van een radarmast - Kennisname voorwaardelijke vergunning
19. OMV2020O4O6 - Bouwen van een kantoorgebouw en fietsenstalling, voorzien van

publiciteit, het plaatsen van een warmtepomp en een nieuwe hs-cabine - voorwaardelijk
vergund

20. OMV202OO42L - Uitbreiden van een dakverdieping van een woning (regularisatie) -
voorwaardel ijk vergund

21. OMV202OO442 - Bekleden van de voorgevel - vergunning
22. OMV2O2OO457 - Slopen van een tuinberging (regularisatie) en gedeeltelijk ophogen van

het terrein - voorwaardelijk vergund
23. OMV202OO466 - Verbouwen van een eengezinswoning - voorwaardelijk vergund



24. OMV2O2OO469 - Bouwen van een eengezinswoning met inpandige garage -
voorwaardelijk vergund

25. Aanvraag weekendwerk Tisseltsesteenweg 25-27 in kader van vergunde werken -
voorwaardelijk gunstig advies - punt werd verdaagd

26. IGEMO - Algemene Vergadering - 23 april 2O2L - punt werd verdaagd

Leven en reizen

Burgerteam

27. Ambtshalve schrapping

Toerisme en evenementen

28. QR-code wandeling ism academie - 6 februari tot en met 30 juni 2021

Welzijn

Samenleven

29. Internationale vrouwendag 2021
30. Keuze buurten 2021 buurt aan de beurt

eiikomende punten

Punt 31 werd hem meegedeeld door het college van burgemeester en schepenen.

Ondersteunende diensten

Centrale admi nistratie
31. Vaccinatiecentrum overeenkomst Event Masters

maert
Algemeen Directeur Burgemeester
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