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Besluitenlijst college van burgemeester en
sche nen van 19 uni 2020

Ondersteunende diensten

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

HR.M

3. Aanstelling schoonmaaksteronbepaalde duur
4. Bevordering technisch assistent groendienst
5. OpenverkÍaring technisch assistent facility - elektricien (D1-D3)
6. Verlenging aanstelling jobstudentburgerteam

Facility

7. Afsluiten van een onderhoudscontract voor de brandcentrale en voor'de inbraakcentrale van
de gemeentelijke werkplaats

L Aankoop veegwagen - wijze van gunnen : vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met
voorafgaande bekendmaking - Goedkeuring gunning

Financiën

9. Belasting op sluikstort kohier 10 - 2019
10. Kohier algemene gemeentebelasting op de bedrijven 2019 gen. 28.
11. . Kohier 2 - 2OL9 belasting op de onbebouwde bouwgronden in woongebied en onbebouwde

kavels, palende aan een openbare weg die voldoende is uitgerust
12. Kohier 2 belasting op gebouwen en/of woningen die beschouwd worden als onbewoonbaar,

ongeschikt, verwaarloosd, bouwvallig of leegstand 2019
13. Kohier 3 belasting ter bestrijding van leegstand van gebouwen en woningen 2019
14. Belasting op sluikstort kohier 11 - 2019 ,.\
15. Kohier algemene gemeentebelasting op de bedffiven 2020 gen. 1.

Bouwen en wonên

Lokale economie
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Heropstart horeca : veiligheidsadviezen m. b.t.
Weigering aanvraag coronaterras xxx en xxx
Aanvraag coronaterras xxx
Aanvraag coronaterraó xxx
Aanvraag coronaterras xxx

21. Aanvraag toelating uitstallen verkoopwaar Bakkerij xxx - xxx

Openbare werken

22. Verkaveling Veldovenstraat - Goedkeuring voorlopige oplevering

Omgeving

23. OMV20200002 - Bouwen van een meergezinswoning van 4 appartementen met 4
autostaanplaatsen - voorwaardelijk vergund

24. OMV2O200045 - Uitbreiden van een woning en oprichten van een berging en een garage -
Administratieve lus

16.
t7.
18.
19.
20.

uj,tbreidingen -coronaterrassen



25. OMV2O200062 - Uitbreiden en verbouwen van de woning en slopen tuinberging - vergunning
26. OMV20200082 - Verbouwen woning - Administratieve lus
27. OMV2O200120 - Herinrichten van de tuin met een tuinhuis, een poolhouse, een terras en een

openluchtzwembad - vergunning
28. OMV20200130 - Verbouwen van een eengezinswoning en herinrichten van de tuin met terras

en omheining - Administratieve lus
29. OMV20200139 - Bouwen van 2 halfopen woningen - vergunning
30. 820160096 - Besluit van de Deputatie - het verbouwen van 2 handelspanden en inrichten van

achtergelegen site met wegenis - vergunning onder voorwaarden - kennisname
31. Deelname Openbare Groen Awards
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33. IS2020001 - Vergunningsaanvraag voor ioniserende straling - Kennisname vergunning

Leven en reizen

Burgerteam

34. Toestaan ioncessies begraafplaatsen

Jeugddienst

35. ZOWI zomer 2020

Welzijn

Samenleven

36. Project indiening UCLL

Bijkomende ounten van de besloten zittinq
Bouwen en wonen

Lokale economie

37. annulatie augustuskermis 2020

Leven en reizen

Toerisme en evenementen

38. Aanvraag filmopname "Loslopend Wild" Hazewinkel en Grote Bergen - 19 juni 2020
39. Aanvraag xxx - 7 juli tot 30 augustus 2020

Blommaert
Algemeen directeur rgemeester
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