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Besluitenlijst college van burgemeester en
202ÍJsche enen van 24 anuari

Ondersteunende diensten

Centrale administratie

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

HRM

3. Thanxday 2020
4. Statutaire aanstelling assistent dienstleider bibliotheek
5. Aanstelling bibliotheekassistent in onbepaalde duur

Facility

6. Aankoop camionette verkeersdienst - wijze van gunnen : onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking - Goedkeuring gunning

7. Aankoop columbariumnissen en afdekplaten deelgemeenten - wijze van gunnen : aanvaarde
factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde) - Goedkeuring gunning

Financiën

8. Onverhaalbaar - oninvorderbaar stellen van vorderingen december 2019
9. Kohier belasting op het takelen van voertuigen gen. 10 - 2019

Bouwen en wonen

Lokale economie

10.
11.
72.
13.
14.
15.
16.
t7.
18.

Aanvraag verlenging ambulante handel xxx
Stopzetting standplaats woensdagmarkt - xxx
Naamswijziging standplaats woensdagmarkt
Aanvraag eenmalige standplaats woensdagmarkt' ' ;

Overname standplaats woensdagmarkt xxx
Aanvraag tot toestemming van een evenement - rommelmarkt
Carnavalkermis : weigering aanvraag stàndplaats openstaande vacature
Aanvraag verlenging ambulante handel xxx
Verlenging ambulante handel xxx

Openbare werken

19. Raamovereenkomst onderhoudswerken gemeentewegen 2020-2023 - Goedkeuring gunning

Omgeving

20. OMV20L9O264 - Verbouwen en uitbreiden van een handelshuis naar een meergezinswoning -
voorwaardelijk vergu nd

21. OMV20 190282 - Aanbouwen van een veranda, vervangen van een tuinhuis en plaatsen van
een tuinafsluiting - gedeeltelijk en voorwaardelijk vergund

22. OMV20190285 - Verbouwen van een praktijk tot twee wooneenheden - voorwaardelijk
vergund

23. OMV20190326 - Plaatsen van een veranda - vergunning
24. OMV2O19O334 - Vellen van bomen - voorwaardelijk vergund
25. OMV20190364 - Slopen van een vrijstaande eengezinswoning - voorwaardelijk vergund



26
27

OMV20190377 - Isoleren en vernieuwen van de voorgevel - vergunning
OMV20190004V - Beroep inzake een omgevingsvergunning voor het creëren van 2 kavels voor
gesloten bebouwing, 3 kavels voor open bebouwing en 12 kavels voor halfopen bebouwing
met aanleg van nieuwe wegenis - standpunt college: gunstig advies
OMV20200009 - Vervangen van het buitenschrijnwerk in de voorgevel - vergunning28

Mobiliteit

29. Cel verkeer december 2Ot9 - januari 2O2O - verschillende punten
30. xxx ! stand van zaken / laadinfrastructuur 2020

Leven en reizen

Burgerteam

31. Ambtshalve schrapping
32. Intrekking ambtshalve schrapping
33. Inschrijving referentieadres OCMW
34. Inschrijving gedetineerde op referèntieadres OCMW
35. Schrapping referentieadres OCMW
36. Voortijdige beëindiging concessies

Jeugddienst

37. Grabbelpas krokusvakantie

Welzijn

Samenleven

38. Uitbetaling feestcheques

Integrale veiligheid

39. Aanstelling van een bijkomend sanctionerend ambtenaar in het kader van de reglementering
omtrent de gemeentel ijke ad m i n istratieve sa ncties.

Algemeen

40. Goedkeuring huishoudelijk reglement welzijnskoepel rivierenland, goedkeuring bijdrage 2020
en aanstelling afvaardiging regionale mandaatgroep

maert
Algemeen directeur Burg
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