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Besluitenlijst college van burgemeester en
schepenen van 26 juni 2O2O

Ondersteunende diensten

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

HRM

3. Consolidatie AO xxx & xxx
4. Toekenning jaarrente ingevolge AO xxx
5. Uitvoering sectoraal akkoord VIA5
6. Aanstelling bibliotheekassistent
7. Verlenging aanstelling brugfiguur

ICT

I Aanleg glasvezelnetwerk camerabewaking in ng met lokale politiezone

Facility

9 Raamcontract wegmarkeringen - wijze van gunnen : vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking - Goedkeuring gunning

Financiën

10. Kohier belasting op het takelen van voertuigen gen. 3 - 2O2O
11. Kohier 4 belasting ter bestrijding van leegstand van.gebouwen en woningen 2019
12. Belasting op de 2e verblijven kohier 3 2OI9

Bouwen en wonen

Lokale economie

13. Stopzetting standplaats wekelijkse woensdagmarkt - xxx
14. Samenwerkingsovereenkomst Willebroek Winkelhart - toekenning toelages 2O20
15. Weigering aanvraag bestuurderpas xxx
16. Aanvraag ambulante handel en drankenvergunning xxx
17. Woensdagmarkt na versoepeling coronamaatregelen
18. Weigering aanvraag coronaterras xxx en xxx

Openbare werken

19. Covidl9-verkeersmaatregelen - Vastlegging kredieten

Omgeving

20. OMV20200059 - Wijzigen van de functie van een museum naar vier patio-woningen met
uitbreidingen -.voorwaardelijk vergund

21. OMV20200085 - Wijzigen van een woning met dokterspraktijk naar een meergezinswoning
met 2 appartementen - vergunning

22. OMV2O2OOO}4 - Verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning - Kennisname
23. OMV20200103 - Renoveren van een pand en wijzigen van de functie van wonen naar garage

(regularisatie) - weigering



24. OMV2O2OOL22 - Uitbreiden van de woning met een overkapping - voorwaardelijk vergund
25. OMV20200133 - Vervangen van een garage door een carport - vergunning
26. OMV20200209 - Overdragen van een vergunning - aktename
27. Bestellen OCT's voor Akkerlaan en Hoek Ringlaan en Breendonkstraat

Leven en reizen

Jeugddienst

28. Taalweek

Bijkomende punten van de besloten zittinq
Leven en reizen

Jeugddienst

29. EFS projectsubsidie transitietrajecten

Toerisme en evenementen

30. Aanvraag Paradise by the lake - 22 tem 23 augustus en 29 tem 30 augustus - Hazewinkel
31. Aanvraag Carré Beach
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