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Besluitenlijst college van burgemeester en
schepenen van 18 december 2O2O

Ondersteunende diensten

Centrale admi nistratie
1. Notulen vorige vergadering
2. Lijst met C-punten

HRM

Facility

12. Zorg voor licht

Bouwen en wonen

Lokale economie

13. Aanvraag ambulante handel - xxx

Omgeving

3. Openverklaring consulent integrale veiligheid (81-83)
4. Afwijziging arbeidsongeval
5. Tijdelijke uitbreiding prestatiebreuk begeleider BKO gedurende 6 maanden
6. Verlenging contracten administratief medewerkers burgerteam
7 . Verlenging contract schoonmaker voor 6 maanden m.i.v. L/L/2O2I
8. Aktename PV examen technisch assistent facility - elektricien (D1-D3)
9. Aanstelling technisch assistent facility
10. Aktename PV examen technisch coórdinator facility
11. Aanstelling technisch coórdinator facility (C4-C5)

14. OMV20200331 - Plaatsen van een container - voorwaardelijk vergund
15. OMV202OO346 - Omzetten van een milieuvergunning - vergunning
16. OMV202OO349 - Bouwen van een carport - vergunning
L7. OMV2O2OO362 - Afbreken van een afdak en oprichten van een veranda - vergunning
18. OMV202OO392 - Plaatsen van een afdak aan een woning (regularisatie) - vergunning
19- OMV202OO4L6 - Uitbreiden van de activiteiten van een distributiecentrum - vergunning
20. OMV202OO425 - Slopen van bestaande 50 woningen en het bouwen van 47 woningen en 6

appartementen in 4 deelgebieden (a,b,c,d) - voorwaardelijk vergund
2t. Beroep inzake de weigering van de aanvraag tot bebossing van een perceel gelegen te

Peetersstraat zn - gewestplan agrarisch gebied - kennisname beslissing deputatie - weigering
22. Staat der werken - 2027 - Polder Vliet en Zielbeek
23. Gewestelijk RUP Gecontroleerd overtromingsgebied met gereduceerd getij Bovenzanden -

definitieve vaststelling Vlaamse Regering - ter kennisgeving
24. Premies 2e uitbetaling 2020

Wonen

25. Leegstand - schrappingen en vrijstellingen



Leven en reizen

Sportdienst

26. ErkenÀing sportverenigingen 2O2O-202I

Cultuurdienst

27. Kunstatelier vrijstelling inschrijvingsgelden schooljaar 2O2L-2022 covid-19
28. Erkenning cultuurverenigingen 2O2O-2OZL

Algemeen

29. Extra subsidies erkende verenigingen cultuur-sport-jeugd-senioren

Welzijn

Samenleven

30. Ontwikkelingssamenwerking Fonds Hugo Adriaensens vzw
31. Uitbetaling toelage 2020 xxx

Bijkomende ounten van de besloten zittinq
Ondersteunende diensten

Facility

32. Afsluiten van een overeenkomst met het VEB voor de levering van gas in de gebouwen van de
gemeente

Bouwen en wonen

Omgeving

33. OMV2O2OO450 - Inrichting voor afbraak- en grondwerken en containerverhuur: hernieuwing
na verandering door wijziging en uitbreiding - Ongunstig advies

ommaert
Algemeen directeur BurgemeestertltWer4
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