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Besluitenlijst college van burgemeester en
schepenen van 11 december 2O2O

Ondersteunende d iensten

Centrale administratie

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

HRM

3. Verlenging aanstelling begeleidster BKO
4. Aanstelling begeleidster. BKO met een contract van onbepaalde duur
5. Interne mobiliteit administratief medewerker financiële dienst naar onthaal.
6. Verlenging aanstelling deskundige financiën voor de duur van één jaar vanaf 01.01.2021
7. Aanstelling technisch beambte groendienst

ICT

8. Herinrichting JCC - afsprakenportaal + module "naarmijnafspraak"

Financiën

9. Bezwaarschrift2O2O/4L - xxx - Takelen - AJ 2O2O
10. Belasting op de aanplakborden en steigerdoekreclame kohier 3 2O2O

Bouwen en wonen

Lokale economie

11. Gunning digitale Willebroekbon

Openbare werken

12. Verloren/gevonden fietsen

Omgeving

13. OMV20200005V - Creëren van S kavels, waarvan 1 voor open bebouwing, 6 voor halfopen
bebouwing en 1 voor een appartementsgebouw - met wegenis - voorwaardelijk vergund

14. OMV2020OO4L - Regulariseren van het opdelen van een bedrijfsgebouw met kantoorruimten
en opslag van materiaal en het heraanleggen van het terrein - Kennisname beslissing
deputatie - vergunning onder voorwaarden

15. OMV20200223: Bijstellen van milieuvoorwaarden na GPBV-evaluatie - Kennisname
vergunning onder voorwaarden

16. OMV202OO252 - Exploitatie van een takelbedrijf- Kennisname vergunning onder voorwaarden
L7. OMV202OO28L - Bouwen van een meergezinswoning met 2 woongelegenheden -

voorwaardelijk vergund
18. OMV202OO325 - Bouwen van een tuinhuis - vergunning
19. OMV2020O34I - Verbouwen van een eengezinswoning - vergunning
20. OMV20200351 - Exploiteren van een bedrijf voor de op- en overslag van goederen -

vergunning
21. OMV202OO372 - Aanbouwen van een veranda en garage aan een woning

(verleng i ngsaa nvraa g vergu nn i ng B2O 77 / OO55) - verg u n ni ng
22. OMV20200383 - Bouwen van een eengezinswoning met bijgebouwen en een zwembad -

vergunning



23. OMV20200408 - Plaatsen van een info!'matiebord (spandoek) op een schooldomein -
vergunning

24. OMV2O2OO4L3 - Uitbreiden van een eengezinswoning en vernieuwen van de gevelbekleding -
vergunning

25. OMV202OO4L9 - Aanleggen van een zwembad - vergunninS
26. 5A20200002 - slopen en herbouwen van een vrijstaande bebouwing of het verbouwen van de

woning - voorwaardelijk positief attest
27. Sanering gemeentelijke werkplaats: vervolledigen monitoring en eindverslag
28. Bestellen OCT's voor site De Naeyer
29. Aankoop diverse zakken lvarem

Leven en reizen

Burgerteam

30. Schrapping rcfcrcnticadrcs OCMW
31. Ambtshalve schrapping

Sportdienst

32. Toekennen subsidies voor infrastructuurwerken door sportverenigingen 2O2O

Toerisme en evenementen

33. Verlenginq domeinconcessie - realisatie zomerbar Auqust Van Landeghemplein - xx)<
34. 75ste carnavalstoet - 21 maart 2021

Welzijn

Integrale veiligheid

35. Kennisname besluit burgemeester van 4 december 2020

Biikomende ounten van de besloten zitting
Ondersteunende diensten

Gentrale administratie

36. Aanschaffen omslagvulmachine incl. full omnium onderhoudscontract
37. Overeenkomst onderwijsinfrastructuur GOI

Financiën

38. Toekenning Coronasubsidie

Huis van de zorg

Algemeen

39. Iedereen verbonden da's Willebroek - UPDATE GDPR + PLANNING
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