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Besluitenlijst college van burgemeester en
schepenen van 21 augustus 2O2O

Ondersteunende diensten

Céntrale administratie

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

HRM

3. Aanstelling administratief medewerker burgerteam
4. Aanstelling schoonmaakster
5. Aanstelling technisch beambte facility
6. Verlenging aanstelling begeleider BKO

Facility

7. Vervangen ramen bibliotheek - goedkeuring definitieve oplevering en vrijgave borg

Financiën

8. Hergroepering van kredieten en toepassen van techniek van vaste rentevoet
9. Bezwaarschrift2OL9/74 - xxx - belasting op leegstand

Bouwen en wonen

Lokale economie

10. Kleine kermissen September

Omgeving

11. Volkshuisvesting Willebroek - Schriftelijke Algemene Vergadering 2020
12. Vellen boom Schuttershof
13. OMV20200131 - Wijzigen van de functie van het bovenliggend appartement naar horeca -

gedeeltelijke vergunning met voorwaarden
14. OMV20200158 - Verbreden van de oprit in de voortuin - voorwaardelijk vergund
15. OMV20200160 - Afbreken van het bestaande ziekenhuis en oprichten van een nieuw

dagcentrum en kinderdagverblijf met parking - Vergunning met voorwaarden
16. OMV20200167 - Verbouwen en uitbreiden van een bestaande woning en oprichten van een

garage - vergunning
77. OMV2O2OO177 - Aanleggen van een zwemvijver, tuinhuis en verharding - vergunning
18. OMV202OO2O5 - Verbouwen van een eengezinswoning - vergunning
19. OMV20200245 - Slopen en herbouwen van een eengezinswoning - gedeeltelijk voorwaardelijk

vergund
20. OMV202OO247 - Bouwen van ee4,halfopen'ééngezinswoning - vergunning
21. OMV20200266 - Vervangen van:'be,faitÍreir.in dá'voorgevel èn plaatsen vàn een dakvlakraam -

vergunning !' ; : , ,
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22. Definitieve vaststelling wijziging Rooilijn Dijlêlaan
23. Definitieve vaststelling wijziging rooilijnen Willebroek Stad - buurtweg nr. 32, nr. 34, nr. 35 en

nr. 36
24. Definitieve vaststelling wijziging rooilijnplanV2Ot4/0005 - verkaveling Bezelaervelden



25. Goedkeuring desaftectatie en verkoop restperceel Appeldonkstraat 283
26. Goedkeuring desaffectatie en verkoop restperceel tussen Kapellenboslaan en de Birrebeek

Leven en reizen

Burgerteam

27. Toekenning busnummers Mechelsesteenweg 361

Gultuurdienst

28. Goedkeuring van de aanvraag tot aanpassing van de erkende IOED lgemo

Toerisme en evenementen

29. Aanvraag seizoensopener xxx - 5 september 2O2O

Welzijn

Samenleven

30. Buurt aan de beurt

Integrale veiligheid

31. Politieverordening van de burgemeester van 29 juli 2020 betreffende aanvullende lokale
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

32. Opheffing verordening 29 juli 2020: Politieverordening van de burgemeestervan 13 augustus
2020 betreffende aanvullende lokale maatregelen om de verspreiding van het coronavirus
COVID-19 te beperken

Huis van de zorg

Advies

33. Reglement Mantelzorgpremie

Bijkomende punten van de besloten zittinq
Bouwen en vvonen

Lokale economie

34. Gemeentelijk subsidiereglement voor tijdelijk vergunde overdekte terrassen van horecazaken
omwille de coronacrisis

Omgeving

35. OMV2O2OO339 - Aanvragen van een tijdelijke bronbemaling voor het plaatsen van een kelder
en regenwaterputten. - aktename

Welzijn

Samenleven

36. Participatietraject: de twaalf werken

Veerle Van den Bossche
Wnd. algemeen directeur

Eddy
Burgemeester


