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Besluitenlijst college van burgemeester en
schepenen van 25 september 2O2O

Ondersteunende diensten

Centrale administratie

1. Notulen vorige vergadering
2. lubilarissen 2O2O - ontbijtmand
3. Lijst met C-punten

HRM

4. Aktename PV examen deskundige vrije tijd - educatief medewerker (81-83)
5. Aanstelling deskundige vrije tijd (domein bibliotheek - cultuur)
6, Openverklaring technisch assistent facility - elektricie;r
7. Aktename PV examen technisch assistent facility - elektricien
B. Aktename kandidaten deskundige wonen (81-b3)

Financiën

9. Rapportering visumtoepassing 2019
10. Aanstelling advocaat in de zaak xxx tegen gemeente Willebroek - belasting op leegstand - AJ

2018
11. Bezwaarschrift 2O2O/07 - xxx - activeringsheffing AJ 2019
72. Bezwaarschrift 2OZO/O8 xxx - activeringsheffing AJ 2019
13. Bezwaarschrift 2020/09 - xxx - activeringsheffing AJ 2019

Bouwen en wonen

Lokale economie

14. Aanvraag ambulante handel - xxx
15. Aanvraag ambulante handel buiten de openbare markt - xxx

Omgeving

16. OMV20200196 - Wijzigen van een meergezinswoning met 3 woongelegenheden naar 4 en het
aanleggen van een nieuwe verharding - vergunning

77. OMV20200198 - Slopen van de aanwezige bebouwing en oprichten van een
appartementsgebouw met 18 appartementen en een ondergrondse garage - voorwaardelijk
vergund

18. OMV202OO25O - Bouwen van een gesloten eengezinswoning - vergunning
19. OMV202OO289 - Renoveren en uitbreiden van een bestaande rijwoning - voorwaardelijk

vergund
20. OMV2O20O355 - Uitvoeren van een bronbemaling - aktename
21. OMV20200002V - Creêren van 5 kavels voor halfopen en gesloten bebouwing - weigering

Levên en reizen

Burgerteam

22. Toestaan concessies begraafplaatsen

Jeugddienst

23. Dag van de Leerkracht



Sportdienst

24. Principiële goedkeuring subsidies infrastructuurwerken door sportverenigingen

Toerisme en evenementen

, 25. Infomoment leesclub "Boekenwormen" - 29 september 2020 - Bib
26. Aanvraag rootuiswedstrijd Open Street Willebroek - 10 oktober 2O2O
27 . Aanvraag pannenkoeken ophalen en aan huis bezorg en - 7 november 2020 - xxx

Welzijn

a----l-----5amenieveii

28. Gespreksavond Lief Leven

Bijkoménde punten van de besloten zitting
Bouwen en wonen

Lokale economie

29. Planning jaarmarktkermis 2020

Blommaert
Algemeen directeur Burgemee


