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Besluitenlijst college van burgemeester en
sche enen van 6 november 2O2L

Ondersteunende d iensten

Centrale administratie
1. Notulen vorige vergadering
2. Gemeenteraad 24 november 2020 - Agenda
3. Lijst met C-punten

HRM

4. Aanstelling jobstudent BKO herfstvakantie
5. Verhoging instapratio tweede pensioenpijler in kader van de korting op de

responsabiliseringsbijdrage met ingang van 1 januari 2O2L
6. Aktename PV examen deskundige wonen
7. Aktename kandidaturen technisch assistent facility - elektricien

Communicatiedienst

8. Verplaatsen rode brievenbus Bpost

Facility

9. Verlenging licenties tekenprogramma Autodesk

Ftnancten

10. Gemeentelijke dotatie inzake exploitatie en investeringen 2021 Politiezone Mechelen -
Willebroek

Bouwen en wonen

Lokale economie

11. Weigering aanvraag horecavergunning - xxx

Openbare werken

12. Pidpa - Buitengewone Algemene Vergadering - 18 december 2020

Omgeving

13. OMV20200004V - Creëren van 2 kavels voor halfopen eengezinswoningen - administratieve
lus

14. OMV20200005V - Vastlegging rooilijnen en weguitrusting nieuwe wegenis - goedkeuring
rooilijnplan - wegtracé en weguitrusting

15. OMV20200253 - Voorzien van een pergola.in de achtertuin - vergunning
16. OMV202OO292 - Bouwen van 6 appartementen met carports - Administratieve lus
17. OMV202OO3O7 - Supprimeren van de functie'drukkerij'en het voorzien van 2

woongelegenheden binnen een bestaand gebouw - vergunning
18. OMV202OO326 - Plaatsen van een dakterras - wijzigingsverzoek
19. OMV20200326 - Plaatsen van een dakterras - vergunning
20. OMV20200333 - Rooien van 18 bomen - voorwaardelijk vergund
21. OMV20200415 - Exploitatie van een distributiecentrum- aktename met bijzondere aandacht
22. Verlenging intergemeentelijk samenwerkingsverband IVAREM



23. Verlenen beheersoverdrachten en machtiging aan IVAREM
24. IGEMO - Algemene Vergadering - 11 december 2O2O
25. Ruimtelijke ontwikkeling van het centrum van Willebroek : strategisch masterplan Willebroek

centrum - Deelname aan de Open Oproep van de Vlaamse Bouwmeester - kennisname
mandaat voor de gemeenteraad

Leven en reizen

Jeugddienst

26. Aankoop speelgoed voor spelotheek(vervangt de nota van 72/6/2O20 i.v.m.
vrijetijdspa kketten voor kwetsbare gezi n nen met ki nderen

Bibliotheek

27, Leesbevorderingsproducten Bieblo en Mijn leestippcr

Biikomende punten van de besloten zitting
Punten 28 tot en met 30 werden hem meegedeetd door het cotlege van burgemeester en

schepenen.

O.ndersteunende diensten

Facility

28. Zorg voor licht

Leven en reizen

Burgerteam

29. Algemene vergadering PONTES - 17 december 2O2O

Huis van de zorg

Aktename

30. Iedereen Verbonden Da's Willebroek

Dirk Blommaert
Algemeen directeur Burgeme

rs


