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Besluitenlijst college van burgemeeser en
schepenen van 19 februari 2O2L

Ondersteu nende diensten

Centrale administratie .. '',ii,,,,
.' i.' .": .1. Notulen vorige vergadering .,._r._..,, .,.,.. ,,,',* 

,2. Lijst met C-punten .t,., . ' I -::. rii'n 
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i', : 1 i.: .'3. Deelname aan aankoopplatform auyÍl-ndqtÏclrian orgahisàtie V-tCt-OR

4. Aankoop laptops gemeente ter vervarigÍnO van bg;g.áiàe werkstations
' '" jl 

' 
' '

Financiën

5. Belasting op de tweede verblijven kohier 2 2O2O
6. Ambtshalve ontheffing belasting op tweede verblijf - XXX - aanslagjaar 2019
7. Kohier algemene gemeentebelasting op de bedrijven 2020 gen.2.
8. Bezwaarschrift2O2O/45 - XXX - belasting op reclamedrukwerk - aanslagjaar 2O2O
9. Belasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet geadresseerde drukwe.rken en van

gelijkgestelde producten kohier 5 2O2O
10. Bezwaarschrift 2O2O/44 - XXX - belasting op verkoopautomaten privéterrein en

openbaar domein - aanslagjaar 2O2O
11. Bezwaarschrift 2020/46 - XXX - belasting op nachtwinkels - aanslagjaar 2O2O
12. Bezwaarschrift 2O2O/47 - XXX - belasting op takelen - aanslagjaar.2O2O
13. Ambtshalve onthefÍing - XXX - activeringsheffing - aanslagjaar 2079
14.' Bezwaarschrift 2O2L/OZ - XXX - leegstand - aanslagjaar 2QL9
15. Ambtshalve ontheffing - XXX - Leegstand - aanslagjaar 2Ot9
16. Bezwaarschrift 2027/05 - XXX - sluikstort - aanslagjaar 2O2O
17. Bezwaarschrift 2O2L/06 - XXX - sluikstort - aanslagjaar 2020
18. Bezwaarschrift 2O2L/07 - XXX - sluikstort - aanslagjaar 2020 - punt werd verdaagd.
19. Belasting op gebouwen en/of woningen die beschouwd worden als onbewoonbaar,

ongeschikt, verwaarloosd, bouwvallig of leegstand kohier 2 2O2O

Bouwen en wonen

Lokale economie

20. Aanvraag handelskernversterkende subsidie: gevelrenovatie - XXX
21. Aanvraag ambulante handel buiten de openbare markt - XXX

Omgeving

22. OMV2O2OO437 - Regulariseren dakterras en trap - vergunning
23. OMV202OO498 - Vernieuwen van de ramen aan de voorgeVel - voorwaardelijk vergund
24. OMV20200495 - Plaatsen van isolatie en crepi aan de voorgevel - vergunning
25. OMV20200481 - Bezetten van de woning met isolatie - vergunning
26. OMV20200500 : Uitbreiden van een woning en slopen van een bijgebouw -

voorwaardelijk vergu nd
27. OMV20200505 - Verbouwen van een eengezinswoning - vergunning
28. OMV202OO430 - Vervangen van een veranda - vergunning
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29. OMV202OO439 - Aanleggen van een zwembad, verhardingen en een (te regulariseren)
tuinhuis - voorwaardelijk vergund

30. OMV20200504 - Plaatsen van een zwembad en een bijgebouw in de tuin -
voorwaardel ijk vergu nd

31. OMV20200515 - Plaatsen van een zwembad en poolhouse - voorWaardelijk vergund
32. OMV202LOOL2 - Slopen van betonnen verhardingen en aanleggen van een bufferbekken

- gedeeltelijk voorwaardelijk gunstig advies
33. OMV20210015 - Regulariseren van een luifel, pomplokaal en kantoor en het bouwen van

een blus- en bufferbekken - voorwaardelijk gunstig advies
34. OMV202OO424 - Bouwen van een opslagruimte aan een bestaande winkelruimte en het

inrichten van de parking - voorwaardelijk vergund

Leven en reizen

Sportdienst

35. Week van de vrijwill ng Willebroekse vrijwilligers

rt Beve
Algemeen Directeur Burgemeester
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