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Besluitenlijst
College van burgemeester en schepenen 2019-01-29
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 29 januari 2019 de volgende beslissingen
getroffen:
1

Verslag vorige vergadering
Goedgekeurd.

2

Budgethouderschap
dagelijks bestuur; machtiging bij algemeen directeur

3

Selectieprocedures
-

4

verantwoordelijke De Loods; vacantverklaring
diensthoofd burgerzaken; vacantverklaring
hoofdmedewerker personeel & organisatie; bevorderingsprocedure
medewerker omgeving; 3 vacantverklaringen
medewerker personeel & organisatie; vacantverklaring
technisch assistent; vacantverklaring

Kohierbelasting verspreiding reclamedrukwerk
Vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier

5

Kohierbelasting reclameborder
vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier

6

Belasting op verhuur voertuig met bestuurder
kennisname van het kohier

7

Bezwaar milieubelasting 2018 bedrijven
ontvankelijk maar ongegrond (ingeroepen argument – afvalproductie – is niet ter zake)

8

Gemeentelijke academie voor beeldende kunst (GABK)
aanstelling 2 modellen

9

Bevolkingsregister
4 personen werden ambtshalve afgeschreven

10

Hoger beroep arbeidsrechtbank
Aanstelling jurist om OCMW te vertegenwoordigen
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11

Omgevingsvergunning Pekenomenstraat
toelating

12

Omgevingsvergunning Velodroomstraat
toelating

13

Omgevingsvergunning Bunderstraat
toelating

14

Omgevingsvergunning Vijfhoekstraat
toelating

15

Omgevingsvergunning Houtmarktstraat
toelating

16

Omgevingsvergunning Meersstraat
vergunning

17

Leegstand
aanstelling medewerker, goedkeuring leegstandslijst

18

Wegverkeer
goedkeuring besluiten houdende tijdelijke maatregelen permanente wegvergunningen voor werken
met weinig verkeershinder

19

Mobiliteit
Vergunning voor voertuig met bestuurder

20

Cafetaria GC Warande
bestaande vouwwand vervangen: gunning

21

Serviceflats
aanpassen sturing controle verwarming: gunning

22

straatnaamborden
vernieuwen alle straatnaamborden: gunning

23

Beysstraat
elektrische bundelnet ondergronds brengen en nieuwe openbare verlichting

24

Beysstraat
adviesaanvraag voor werken op openbaar domein

25

Bunderstraat/Molenstraat
adviesaanvraag voor werken op openbaar domein

26

Zwembad
samenwerking conform Ternat/Affligem/Denderleeuw

27

Bibliotheek
levering boeken en audiovisuele materialen: gunning
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Deze beslissingen liggen ter inzage van het publiek op het secretariaat tijdens de openingsuren van
het gemeentehuis.
De mogelijkheid bestaat om tegen een beslissing klacht in te dienen bij de provinciegouverneur.
MM\LS
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