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Ondersteu nende diensten

Centrale administratie

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

HRM

3. Aanstelling consulent onderwijs onbepaalde duur
4. Aktename PV bevorderingsexamen administratief coórdinator openbare werken
5, Bevordering administratief coórdinator openbare werken
6. Uitbreiding uren BKO begeleidster
7. Aktename PV examen deskundige HRM
L Aanstelling van een voltijds deskundige HRM na opzeg.

Financiën

9. Kohier 1 2019 belasting op huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsatualstoffen
10. Kohier 7 2OL9 belasting op de onbebouwde bouwgronden in woongebied en onbebouwde

kavels, palende aan een openbare weg die voldoende is uitgerust
11. Kohier'L 2020 belastingskohier inzake de atualbijdrage vaste bijdrage

Bouwen en wonen

Omgeving

12. OMV2O18O12 - Arrest Raad voor vergunningsbetwistingen - Bouwen van magazijnen en
werkplaatsen met kantoren en sociale lokalen - xxx - kennisname arrest

13. OMV20L9O26t - Bemaling in kader van bouwkundig werk - weigering
14. OMV20200040 - afbreken van een garage en oprichten van een nieuwe garage - vergunning
15. OMV202OOO43 - Verbouwen en uitbreiden van een woning -.vergunninS
16. OMV2O2OOO44 - Uitbreiden van een woning en aanleggen van een zwembad en terras -

voorwaardel ijk vergund
17. OMV20200051 - Bouwen van een meergezinswoning met vier appartementen en

autostaanplaatsen - vergunning
18. OMV20200053 - Plaatsen van een terrasoverkapping - vergunning
19. OMV202OOI46 - Aanbrengen van nieuwe gevelbekleding en het regulariseren van het

vervangen van buitenschrijnwerk - vergunning
20. OMV20200153 - Aanbrengen van gevelbekleding aan de voorgevel - vergunning
21. Openbaar onderzoek PRUP specifiek economisch knooppunt Londerzeel - deelplan Eeckhout -

gunstig advies
22. 5P20200001 - Aanvraag voor het uitbreiden van een distributiecentrum met de opslag van

pyrotechnisch materiaal - Voorwaardelijk gunstig advies

Milieudienst

23. 1S2O2O0O01 - Vergunningsaanvraag voor ioniserende straling - voorwaardelijk gunstig advies

Mobiliteit
24. Verzoekschrift aan GR - Westdijk inrichten als fietsstraat



Biikomende puntèn van de besloten zittinq
Welzijn

Integrale veiligheid

25. Besluit bij hoogdringendheid
COVID-19

houdende heropstart woensdagmarkt elen
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