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Besluitenlijst college van burgemeester en
schepenen van 2O november 2O2O

Ondersteunende diensten

Centrale administratie

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

HRM

3. Verlenging aanstelling kinderverzorgster
4. Ontslag administratief medewerker bouwen en wonen

Facility

5. Aankoop dienstwagen/lichte bestelwagen facility (type bakkerswagen) ter vervanging opel
combo - wijze van gunnen : aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde) -
Goedkeuring gunning

Bouwen en uronen

Lokale economie

6. Aanvraag en uitbetalingsaanvraag handelskernversterkende subsidie xxx
7. Afwijking wekelijkse rustdagen 2021

Omgeving

8. B20160166 - Voorzien van 2liftuitbouwen en een technische ruimte op een
appartementsgebouw - xxx - Kennisname beslissing Deputatie - vergunning onder
voorwaarden

9. OMV20200088 - Oprichten van een meergezinswoning met 11 appartementen en garages en
fietsenstalling - stilzwijgende weigering

10. OMV202O026L - uitbreiden en exploiteren van een industriegebouw en aanleggen van
waterbuffering en een omheining - voorwaardelijk vergund

11. OMV202OO29O - Plaatsen van een carport - vergunning
12. OMV202OO323 - Bouwen van 2 meergezinswoningen (92 appartementen) met ondergrondse

parking na het slopen van bestaande gebouwen - Administratieve lus
13. OMV202OO328 - Exploiteren van een logistiek bedrijf voor gekoelde voedingsproducten, Victor

Dumonlaan 4 - voorwaardelijk vergund met bijzondere aandacht
14. OMV20200445 - Uitvoeren van een bronbemaling - aktename met voorwaarden
15. OMV202OO457 - Uitvoeren van een bronbemaling - aktename met voorwaarden
16. 5A20200003 - bouwen van een eengezinswoning - voorwaardelijk positief attest

Leven en reizen

Burgerteam
' 17. Ambtshalve schrapping

' Jeugddienst

18. Projectoproep verbindingsambassadeurs in het jeugdwerk- ROJM



Gultuurdienst

19. Intentieverklaring partner Geopark Schelde Delta

Algemeen

20. Lokalen in exclusiviteit - kwijtschelden huurgelden-verlenging najaar 2O2O

Bijkomende ounten van de besloten zitting

Bouwen en wonen

Omgeving

21. OMV202OO448 - Plaatsen van een bronbemaling voor het uitvoeren van een kelderverdieping
- aktename met voorwaarden

Welzijn

Integrale veiligheid

22. Kennisname besluit burgemeester van 18 november 2O2O
. 23. Bekrachtiging politieverordening bij hoogdringendheid van

Blommaert
Algemeen directeur

bij hoogd
mber 2020
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