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Besluitenlijst college van burgemeester en
schepenen van 12 februari 2O2L

Ondersteunende diensten

Centrale administratie

1. Notulen vorige vergadering
2. Aankoop beeldjes Jubilarissen
3. Lijst met C-punten

HRM

4. Aktename kandidaten zaalwachter cultuur (D1-D3)
5. Aanstelling jobstudenten BKO
6. Consolidatie AO xxx
7. Verlof voor opdracht maatschappelijk assistent/diensthoofd sociale dienst

ICT

8. Uitbreiding servergeheugen

Ondersteunende diensten

7. Facility

10. Afsluiten van een onderhoudscontract voor een draag.baar AED toestel

Ondersteunende d iensten

Financiën

Belasting op gebouwen en/of woningen die beschouwd worden als onbewoonbaar, ongeschikt,
verwaarloosd, bouwvallig of leegstand kohier I2O2O

Bouwen en wonen

Lokale economie

11. Aankoop voetballen naar aanleiding van samenwerking met xxx
12. Aanvraag ambulante handel xxx
13. Aanvraag ambulante handel xxx
14. Aanvraag ambulante handel xxx
15. Aanvraag niet-commerciële verkoop xxx - Valentijnsactie
16. Gemeentelijk subsidiereglement begeleidingstraject ondernemers

Openbare werken

17. Verkaveling uitbreiding Ceresstraat - Aanbestedingsdossier

Omgeving

18. Aankoop hondenpoepbuizen
19. OMV202OO42O - Plaatsen van een toegangspoort - vergunning
20. OMV202OO46L - Verbouwen van een eengezinswoning met gevelwijziging - voorwaardelijk

vergund
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21. OMV202OO467 - Wijzigen van de commerciële ruimte op gelijkvloers en optimaliseren van
ondergrondse parking : Voorwêêrdelijk vergund

22. OMV2O2OO472'Vellen van 10 hoogstammige bomen - voorwaardelijk vergund
23. OMV2O200496 - Schilderen en isoléren van de voorgevel - voorwaaràelijk vergund
24. OMV2O200519 - Uitbreiden van de asfaltverharding in bedrijventerrein - voorwaardelijk

gunstig advies
25. OMV20210031 - Uitbreiden van een bestaand administratief gebouw met nieuw sanitair blok -

gunstig advies
26. SA2O2OO04 - bouwen van een eengezinswoning - positief attest
27. Aanvraag weekendwerk Tisseltsesteenweg xxx in kader van vergunde werken - voorwaardelijk

gunstig advies
28. Deelname als lokaal bestuur aan Curieuzeneuzen in de tuin 2021

Mobiliteit

29. Cel verkeer februari - verschillende punten
30. Tijdelijk verkeersreglement - COVID-19 verkeersmaatregelen centrum - tweede bijsturing

Wonen

31. Leegstaande woningen en gebouwen - vrijstellingen en schrappingen

Leven en reizen

Burgerteam

32. Hernummering - Jozef Wautersstraat xxx

Welzijn

Integrale veiligheid

33. PMD - WlJzlglng algemene bestuurlUke polltleverordenlng

Dirk Blommaert
Algemeen directeur
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