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Gepubliceerd op 24 januari 2O2O

Besluitenlijst college van burgemeester en
schepenen van L7 januari 2O2O

Ondersteunende diensten

Centrale administratie

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

HRM

3. Aktename beslissingen algemeen directeur juli - december 2019
4. Consolidatie AO xxx
5. Kinderverzorgster ontslag onderling overleg
6. Verlenging aanstelling deskundige ICT
7. Intrekking aanstelling technisch assistent wegen
8. Verlenging technisch beambte
9. Aanstelling bibliotheek-assistent

ICT

10. Protocol Mededeling Persoonsgegevens (Gemeente Willebroek - PZMEWI)

Financiën

11. Belasting óp sluikstort kohier 7 - 2OIg
L2. Bezwaarschrift 2079/64 xxx - belasting op gebouwen en/of woningen die beschouwd worden

als onbewoonbaar, ongeschikt, verwaarloósd, bouwvallig of leegstand
13. Bezwaarschrift 2OL9/65 xxx - belasting op tweede verblijven

Bouwen en wonen

Lokale economie

14. Aanvraag verlenging ambulante handel xxx
15. Aanvraag occasionele tapvergunning
16. Aanvraag fondsenwerving WWF

Omgeving

17. Aankoop diverse zakken Ivarem
18. A2020009 - Afwijking geluid privé verjaardagsfuif "xxx"
19. OMV20t90247 - Beroep inzake de weigering van een omgevingsvergunning voor het

regulariseren van een parkeerterrein en bijhorende verhardingen - standpunt college:
ongunstig advies

20. OMV20I9O292 - Wijzigen van de functie van 2 wooneenheden naar een kantoorruimte -
vergunning

21. OMV20l9O294 - Plaatsen van een geprefabriceerde betonnen hoogspanningscabine voor
openbaar nut - vergunning

22. OMV20190311 - Bouwen van een zwembad met technische ruimte, fietsenberging en serre -
voorwaardel ijk vergu nd

23. OMV20190005V - Beroep inzake de weigering van een omgevingsvergunning voor het
verkavelen van een perceel gelegen te Grote Bergen - standpunt college: ongunstig advies

24. OMV20190006V - bijstellen van verkaveling V1994003: aanleg van straat, voet- en fietspad,
aanleg van een WADI en creëren van loten 5 t.e.m. 9 - voorwaardelijk vergund

25. Deelname Dikketruiendag 11 februari 2020



Milieudienst

26. Verwarmingscoachen
27. Premies 4e uitbetaling 2019

Leven en reizen

Toerisme en evenementen

28, Uitbetaling subsidie Comité van de Carnavalstoet

Welzijn

Gel tewerkstelting

29. Partnerschapsovereenkomst VDAB - lokale besturen Klein Braba
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