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Besluitenlijst college van burgemeester en
sche enen van 27 november 2O2O

Ondersteunende diensten

Centrale administratie

1. Notulen vorige vergadering
2. Gemeenteraad 15 december 2020 - Agenda
3. Lijst met C-punten

HRM

4. Pensioenzaalwachtersportdienst
5. Pensioen schoonmaakster

Facility

6. Aankoop 2 lichte vrachtwagens met open laadbak en kipper - wijze van gunnen :

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking - Goedkeuring gunning

Financiën

7. Bezwaarschrift2020/06 - xxx - activering - AJ 2019
8. Bezwaarschrift2O2O/L4 - xxx - Leegstand - AJ 2019
9. Bezwaarschrift2O2O/I5 - xxx - activering - AJ 2019
10. Bezwaarschrift 2O2O/29 - xxx - activering - AJ 2019
11. Bezwaarschrift 2O2O/34 xxx - leegstand - A12019
12. Atualbelasting variabele bijdrage
13. Reglement indirecte belasting voor dossierkosten bij omgevingsvergunningen en andere

meldingen van.vergunningen inzake: stedenbouw, milieu, kleinhandelsvestigingen en
vegetatiewijziging

14. Retributiereglement voor kosten van fiscale vorQeringen
15. Belasting op de onbebouwde bouwgronden in woongebied en onbebouwde kavels, palende aan

een weg die voldoende is uitgerust
16. Belasting op gebouwen en/of woningen die beschouwd worden als onbewoonbaar, ongeschikt,

verwaarloosd, bouwvallig of leegstand
17. Retributiereglement voor administratieve prestaties
18. Retributiereglement op de standplaatsen op openbare markten en gebruik elektriciteit

Bouwen en wonen

Lokale economie

19. Aanvraag uitbetaling subsidie gehomologeerde terrassen
20. Aanvraag tapvergunning Mertens Filip

tT;"i;"20200303 
- Bijstelen van de mitieuvoorwaarden - vergunnins

22. OMV2O200318 - Wijzigen en isoleren van de voorgevel en aanpassen van de ramen -
vergunning

23. OMV202OO323 - Bouwen van 2 meergezinswoningen (92 appartementen) met ondergrondse
parking na het slopen van bestaande gebouwen - voorwaardelijk vergund

24. OMV202OO34O - Wijzigen van de functie van een appartement naar dokterspraktijk -
vergunning



25. OMV20190380 - Wijzigen van de functie van een handelsruimte naar een aula voor
begrafenissen - Kennisname beslissing Deputatie - Voorwaardelijk vergund

26. OMV20200390 - Slopen van een vrijstaande wgning en een garage - voorwaardelijk vergund
27. OMV20200401 - Vervangen van de ramen en voordeur - vergunning
28. OMV202OO44L - Toevoegen van één bedrijfsunit bij een bestaande werkplaats:garage -

aktename
29. OtvlV202OO452 - Stopzetting van exploitatie j aktename
30. 20190009V - Verkoopbaarheidsattest
31. SP20200001 - Aanvraag tot het uitbreiden met de opslag van pyrotechnisch materiaal

(airbagspanners en gordelspanners)

Wonen

32.

Welzijn

Samenleven

33. Buurtbooster projectie Blockstraat

Ondersteunende diensten

HRM

Fiikomende punten van de beslotqn zitting

Gemeentelijke verordening voor de verplichting van een comformiteitsattest voor woningen en
kamers

34. Verlenging uitbreiding uren BKO begeleidster xxx
35. Verlenging aanstelling begeleider BKO

Financiën

36. Belasting op het niet aanvragen van een conformiteitsattest (

ommaert
Algemeen directeur
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