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Besluitenlijst college van burgemeester en
schepenen van 13 maart 2O2O

Ondersteunende diensten

Centrale administratie

1. Notulen vorige vergadering
2. Lijst met C-punten
3. Gemeenteraad 31 maart 2O2O - Agenda

HRM

4. Akte name kandidaten deskundige HRM
5. Verlenging aanstelling kinderverzorgster
6. Vraag tot ontslag in onderling overleg van een hulparbeider met ingangvan 1.4:2020.

ICT

7. Upgrade Anti-virus Werkstations naar hoger beschermingsniveau

Facility

L Aankoop meubilair bibliotheek - Perceel 1 (aankoop multimedia kasten/dvd kasten) - wijze van
gunnen : aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde) - Goedkeuring gunning

9. Aankoop meubilair bibliotheek - Perceel 2 (aankoop multimedia kasten/dvd kasten) - wijze van
gunnen : aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde) - Goedkeuring gunàing

Financiën

10. Onverhaalbaar - oninvorderbaar stellen van vorderingen februari 2020
IL. 45. Retributiereglement voor individueel bezoldigd personenvervoer - vergunning -

bestuurderspas en machtiging standplaatstaxi

Bouwen en wonen

Lokale economie

12. Terrasvergunning xxx en café xxxl
13. Aanpassing gemeentelijk reglement braderie Kanaalfeesten
14. Verslag marktcommissie
15. Ophef ltandplaatsen standwerker wekelijkse woensdagmarkt - hoek Stationsstraat August

Van Landeghemstraat
16. Toewijzing standplaats carnavalkermis

Openbare werken

17. Patrimoniumplan kern Blaasveld - kennisname overeenkomst
18. Heraanleg Beekstraat - kennisname samenwerkingsovereenkomst Elia

Omgeving

19. Deelnameenergiehuis
20. OMV20190259 Vastlegging rooilijnen en weguitrusting van een nieuwe plein (Vrijheidsplein) -

goedkeuring rooilijnplan
2L OMV2O190330 - Bouwen van twee meergezinswoningen - vergunning
22. OMV20190332_- Uitbreiden van een garage en terras op een woonkavel - vergunning



23. OMV20190357 - wijzigingen aan een bestaande supermarkt xxx
24. OMV20190365 - Regulariseren van vier bijkomende bergingen en het vergroten van de

terrassen van een meergezinswoning - vergunning
25. OMV20L9O374 - Samenvoegen van twee woningen tot één woning en slopen van een

bijgebouw - vergunning
26. OMV20190375 - wijzigingen aan het buitenvlak van een woning - vergunning
27. A2O2OO14 - Afwijking geluid - Verjaardagsfeest - 25 april 2020 -xxx

Leven en reizen

Jeugddienst

28. Samenwerkingsovereenkomst ROJM

Cultuurdienst

29. Actualisatie inventaris onroerend erfgoed-IOED

Toerisme en evenementen

30. Aanvraag nieuwe route Carnavalstoet - 29 maart 2020

Biikomende punten van de besloten zitting
Ondersteunende diensten

Financiën

31. Onverhaalbaar - oninvorderbaar stellen van vorderingen juli 2019

Bouwen en wonen

Omgeving

32. Reglement Willebroek zet de bloemetjes buiten

Blommaert Ed
Algemeen directeur emeeste
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