
w da's
Willebroek

Gepubliceerd op 13 mei 2020

Besluitenlijst college van burgemeester en
sche nen van 8 mei 2O2O

Ondersteunende diensten

Centrale administratie

1. Notulen vorige vergadering
2. Gemeenteraad 26 mei 2O2O - Ontwerp agenda
3. Lijst met C-punten

HRM

Verlenging aanstelling schoonmaakster
Verlenging aanstelli ng kinderverzorgster
Openverklaring van de functies voor deskundige vrije tijd
Toekenning corona ouderschapsverlof
Toepassen ouderschapsverlof vermindering met Llt0e.

Communicatiedienst

9. Vastlegging locaties elektronische infoborden
10. Toewijzing domeinconcessie met mededinging (elektronische informatieborden)

Facility

11. Aankoop grasmaaiers groendienst - wijze van gunnen : aanvaarde factuur (overheidsopdracht
van beperkte waarde) - Goedkeuring gunning

Financiën

12. Belasting op gebouwen en/of woningen die beschouwd worden als onbewoonbaar, ongeschikt,' verwaarloosd, bouwvallig of leegstand
L3. Zefier - Algemene vergadering 11 juni 2020 I

14. Indirecte belasting voór dossiérkoiten bij omgevingsvergunningen en andere meldingen van
vergunningen inzake: stedenbouw, milieu, kleinhandelsvestigingen en vegetatiewijziging

15. Belasting op de aanplakborden kohier 5 2019
16. Kohier algemene gemeentebelasting op de bedrijven 2019 gen.27.
17. Kohier belasting op het takelen van voertuigen gen. L2 - 2Ol9
18. Ontwerpbesluit Willebroek intekening uitgifte Apt Iverlek
19. Intrekking beslissing ambtshalve ontheffing gemeentebelasting op bedrijven xxxxxx
20. Bezwaarschrift 2OI9/73 xxx - belasting op leegstand AJ 2019
2t. Bezwaarschrift 20L9/75 xxx - belasting op leegstand -aanslagjaar 2OL9
22. Ambtshalve ontheffing gemeentebelasting op bedrijven - - aanslagjaar2OL4 - 2015 - 2076 -

2ot7 - 2018

Bouwen en wonen

Lokale economie

23. Ambulante handel xxx
24. Ambulante handel xxx
25. Aanvraag vergunning individueel bezoldigd personenvervoer xxx
26. Aanvraag terrasvergunning xxx
27 . Overname standplaats woensdagmarkt
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Openbare werken

28. Aanleg gemeentelijk glasvezelnet - Afrekening Fluvius
29. Pidpa - Algemene Vergadering - 19 juni 2020

Omgeving

30. OMV2O19OOO4V - Beroep inzake omgevingsvergunning voor het verkavelen - Kebbinglei -
kennisname beslissing Deputatie - vergunning onder voorwaarden

31. OMV20190361 - Vastlegging rooilijnen en weguitrusting van een nieuwe straat - goedkeuring
rooilijnplan

32. OMV20200024 - Regulariseren van de gewijzigde inplanting van vijf meergezinswoningen voor
89 appartementen en ondergrondse garages - voorwaardelijk vergund

33. OMV20200036 - Uitbreiden van een woning op het gelijkvloers - vergunning
34. OMV20200078 - Wijzigen van de functie van een kantoorruimte naar een studio - vergunning
35. OMV20200089 - Wijzigen van de gelijkvloerse ruimten voor handel en kantoor naar wonen -

vergunning
36. OMV20200090 - Verbouwen en uitbreiden van een vrijstaande eengezinswoning - vergunning
37. OMV202OOO92 - Wijzigen van de functie van een appartement (wonen) naar praktijkvoor

kinesitherapie - vergunning
38. OMV202OOO93 - Plaatsen van isolatie en afwerken gevelsteen - vergunning
39. OMV2O2OOO98 - Bouwen van een technisch bijgebouw - Kennisname beslissing Vlaamse

Overheid - Voorwaardelijk vergund
40. OMV20200116 - Plaatsen van een nieuwe transformator - aktename
41. OMV2020OII7 - Plaatsen van een transformator - aktename
42. OMV20200118 - Plaatsen van een nieuwe transformator - aktename
43. OMV202OOL26 - Aanbrengen van crepi aan de voorgevel - vergunning

IVA Innova

44. Voorlopige vaststelling wijziging rooilijn Torenstraat - A Van Landeghemstraat
45. Voorlopige vaststelling wijziging Rooilijn Dijlelaan

Leven en reizen

Burgerteam

46. Toestaan concessies begraafplaatsen
47. Gemeente Willebroek / xxx - dagvaarding vrijstelling belasting onbewoonbaarheid - aanstelling

GD&A

Sportdienst

48. Aanpassing reglement subsidiëring infrastructuurwerken sportverenigingen

Bijkomende ounten van de besloten zitting
Bouwen en wonen

Mobiliteit

49. Tijdelijk verkeersreglement - COVID-19 verkeersmaatregelen centrum

Welzijn

Samenleven

50. Bovenlokaal cultuurproject

Integrale veiligheid

51. Integrale veiligheid - aanstelling advocaat

Blommaert
Algemeen directeur Burgem


