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Besluitenlijst college van burgemeester en
schepenen van 11 september 2O2O

Ondersteunende diensten

Centrale administratie
1. Notulen vorige vergadering
2. Lijst met C-punten
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3. Ontslag + aanstelling administratief medewerker Qurgerteam
4. Aanstelling schoonmaakster
5. Aktename PV aanwervingsexamen deskundige vrije;tijd
6. Aanstelling deskundige vrije tijd (domein jeugd & onderwijs)

Financiën

7. Kohier algemene gemeentebelasting op de. bedrijven 2O2O gen. 4.
8. Belasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van

gelijkgestelde producten, vaststellen aantal brievenbussen voor het opstarten van de
ambtshalve procedure.

9. Belasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet geadresseerde drukwerken en van
gelijkgestelde producten kohier I 2O2O

10. Kohier 3 - 2019 belasting op de onbebouwde bouwgronden in woongebied en onbebouwde
kavels, palende aan een openbare weg die voldoende is uitgerust

11. Belasting op bestuurlijk in beslag genomen voertuigen

Bouwen en wonen

Omgeving

12. OMV2O2OOO55 - Uitbreiden van een kippenvleesverwerkingsbedrijf - voorwaardelijk vergund
13. OMV20200082 - Verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning - vergunning
14. OMV20200130 - Verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning en herinrichten van de

tuin met terras en omheining - voorwaardelijk vergund
15. OMV202OO275 - Aanbrengen van wijzigingen aan de voorgevel - vergunning
16. OMV202OO277 - Uitvoeren van gevelwerken - vergunning
17. OMV20200288 - Verbouwen van een inpandige garage bij een eengezinswoning tot een

kapsalon - vergunning

IVA Innova

18. Goedkeuring addendum nr 3 aan de brownfieldconvenant site Denaeyer

Leven en reizen

Jeugddienst

19, Aanbevelingsbrief CVO

Toerisme en evenementen

20. Aanvraag bibscoop Joker - 11 en 12 september 2O2O - Bibliotheek Willebroek
21. Aanvraag palingfeesten - 12 en 13 september 2O2O - PC Blaasveld
22. Aanvraag open dans avond - 19 september 2O2O - Dansschool Go4dance



23. Aanvraag mosselrestaurant i 18 tem 20 september 2O2O - Sporting Tisselt
24. Aanvraag Pasta & Pizza afhaal - 19 en 20 september 2O2O - Chiro Tisselt
25. Aanvraag pannenkoekenfestijn - 20 september 2O2O - Chiro Vita Blaasveld
26. Aanvraag bieravond - 26 en 27 september 2020 - Chiro Instuif Blaasveld
27. Aanvraag memorial René & Joseph Van Dam - retro fietskoers - 4 oktober 2020

Huis van de zorg

Aktename

28. Samen Veerkrachtig

Bijkomende ounten van de beslóten zittinq
Leven en reizen

Algemeen

29. Subsidies voor erkende verenigingen in kader van Covid-19

Blommaert
Algemeen directeur Burg


