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Besluitenlijst college van burgemeester en
sche enen van 2O maart 2O2O

Ondersteu nende diensten

Centrale administratie

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

ICT

3. Biometrie : aankoop 2 extra biometrieboxen
4. Uitbreiding Back-up capaciteit

Facility

5. Aankoop veegwagen - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Bouwen en wonen

Lokale economie

6. Ambulante handel xxx
7. Terrasvergunning xxx/xxx
8. Terrasvergunning xxx
9. Aanvraag vergunning individueel bezoldigd personenvervoer xxx

Omgeving

10. OMV2O19O34O - Renoveren gevel van een winkel en verbouwen van een woning - vergunning
11. OMV20190349 - Verbouwen en uitbreiden van een ééngezinswoning - vergunning
12. OMV20190368 : Bouwen van drie woningen (loten 5-7) - voorwaardelijk vergund
13. OMV20190369 - Bouwen van zes woningen (loten 8 - 13) en twee carports - voorwaardelijk

vergund
14. OMV20190370 - Bouwen van zeven woningen (loten 14 - 20) - voorwaardelijk vergund
15. OMV20t9O37L - Bouwen van zes woningen (lot 21 - 26) en twee carports - voorwaardelijk

vergund
16. OMV20I9O372 - Bouwen van zes woningen (loten 27 - 32) - voorwaardelijk vergund
17. OMV20190380 - Wijzigen van de functie van een handelsruimte naar een aula voor

begrafenissen - vergunning
18. OMV2O19OO02V - verkoopbaarheidsattest
19. OMV202OOOL7 - Bouwen van een gesloten eengezinswoning - voorwaardelijk vergund
20. OMV202OOO2L - Plaatsen van een dakterras op de verdieping en verbouwen van het dak van

een eengezinswoning - vergunning
21. OMV2O2OOO33 - Bepleisteren van de voorgevel - vergunning
22. OMV202OOO57 - Plaatsen dubbelwandige werftank, mobiele dubbelwandige werftank en

bronbemaling - aktename
23. OMV20200065 - Plaatsen bronbemaling tot maart 2O2l voor wegenwerken - aktename

Leven en reizen

Jeugddienst

24. Grabbelpas paasvakantie



Biikomende punten van de besloten zitting
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Ondersteunende diensten
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25. Vraag tot ontslag in onderling overleg van een administratief medewerker met ingang van
2L.O3.2020
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