
Allen aanwezig 
 
Agenda AGB - directiecomité van 11 januari 2021 
 
1. Goedkeuring verslag directiecomité 21 december 2020 - ok 
2. Bestelbonnen - ok 
3. Aanrekeningen - ok 
 
 
Agenda Vast Bureau van 11 januari 2021 
 
1. Goedkeuring notulen van de zitting van 4 januari 2021 - ok 
2. Uitbreiding arbeidsprestaties (+4/38) begeleider kinderopvang Ravot - ok  
3. Raamovereenkomst Creat kantoorbenodigdheden - ok 
4. Raamovereenkomst Creat papierwaren - ok 
5. Voorbereiding raad voor maatschappelijk welzijn 25 januari 2021 – AD kijkt redactie na van enig 

punt MMC 
6. Bestelbons - ok 
7.    Aanrekeningen - ok 
 
 
Agenda college van burgemeester en schepenen van 11 januari 2021 
 
Ruimtelijke ordening 
1. OMV2020/00168VK - François Geens  - Bredepleinstraat 10 – af te leveren NOTULEREN OP 28 

DECEMBER 2020 
2. Offerte Cipal Schaubroeck ondersteuning RO 2020 – kennisname principe akkoord voor eerste 

semester en verder af te spreken met CIPAL in overleg deze week  
 
Milieu 
3. Aanplantingen - voorjaar 2021 - ok 
4. Vervanging van bomen Plantenwijk – alleen de betrokken bomen in de Jupiterweg 
5. Kappen van 2 dode bomen – cultuurhuis – ok voor aanvraag 
 
Technische dienst 
6. W+R woonproject Providentia - VMSW – Slagveldweg – ok met uitstel oplevering 
7. VBR Bieststraat - behandeling bezwaren openbaar onderzoek omgevingsvergunning – 3 

bezwaren – 3 bezwaren na te kijken ter plaatse, in te willigen tijdens werf of zonder gevolg 
wegens buiten werfzone 

8. Gunning - 2019 - Raamovereenkomst - Leveren en plaatsen van grafkelders, columbaria en 
urnekelders 2019-2023 - Verlenging dienstjaar 2021 - ok 

9. Kennisname oppervlakkig ruimen en snoeien waterlopen 2de categorie Dijlebekken - deel 
Noord - ok 

10. Kennisgeving Zemst over naamswijziging- geen bezwaar -  
11. Verplaatsen laadpaal gemeentehuis – akkoord met voorstel verplaatsing naar parking aan AC 

zelf 
12. Aanpassen borduur Pastorijstraat – realisatie uitrit ceremoniewagens in functie van paaltjes 

KNIP 
13. Werkvergunning Telenet - coax huisaansluiting TV en internet  Heesterweg 7A - ok 
14. Werkvergunning Telenet - coax huisaansluiting TV en internet - Heesterweg 7B - ok 
15. Werkvergunning Telenet - coax huisaansluiting TV en internet - Goorstraat 124A - ok 
16. Werkvergunning Telenet - coax huisaansluiting TV en internet - Rijmenamsebaan 39 - ok 
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17. Werkvergunning - aansluiting waternet Weerstandsstraat 2 - Maes-Raemdonck BVBA - ok 
18. Jaarvergunning Cona bvba 2021 – ok GEEN toekenning 
 
Algemeen beleid 
19. Voorbereiding gemeenteraad 25 januari 2021 – zie oproep 
20. Afname raamovereenkomst Creat met Staples voor kantoorbenodigdheden - ok 
21. Corona - vaccinatieplaats veilingsite – kennisname en overleg 12 januari 2021 
 
 
Personeel 
22. Principe vacantverklaring deskundige mobiliteit – akkoord  
23. Voorbereiding HOC/BOC -  oproep voor 21 januari 2020 
 
Externe diensten 
24. Kennisname besluiten kerkfabriek 2020 (aankopen en verkopen gronden) - kennisname 
 
Financiën 
25. Aanpassing retributiebesluit op grafconcessies – weglaten 40,00 EUR naamplaatjes niet-

inwoners + behoud algemene regeling 15 jaar gewoond in gemeente om als inwoner 
beschouwd te worden bij grafconcessie 

26. Bestelbonnen - ok 
27. Aanrekeningen - ok 
 
Burgerlijke stand 
28. Urnenveld Hendrickx - De Coster - ok 
 
Onderwijs 
29. Vaste benoeming op 1 januari 2021  in een wervingsambt gewoon basisonderwijs: 

administratieve medewerkster (HSO) - ok 
30. Vaste benoeming op 1 januari 2021  in een wervingsambt gewoon basisonderwijs: ICT-

coördinator - ok 
31. Vaste benoeming op 1 januari 2021  in een wervingsambt gewoon basisonderwijs: leermeester 

katholieke godsdienst - ok 
32. Vaste benoeming op 1 januari 2021  in een wervingsambt gewoon basisonderwijs: 

kleuteronderwijzer - ok 
33. Vaste benoeming op 1 januari 2021  in een wervingsambt gewoon basisonderwijs: onderwijzer 

- ok 
34. Vaste benoeming op 1 januari 2021  in een wervingsambt gewoon basisonderwijs: leermeester 

protestantse godsdienst - ok 
35. Vaste benoeming op 1 januari 2021  in een wervingsambt gewoon basisonderwijs: 

zorgcoördinator - ok 
36. Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur in een niet-vacante betrekking voor een korte 

vervanging: K. D. C. - ok 
37. Tijdelijke aanstelling in een niet-vacante betrekking: N. A. J. - ok 
38. Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur in een niet-vacante betrekking voor een korte 

vervanging: L. V. W. - ok 
39. Tijdelijke aanstelling in een niet-vacante betrekking in een wervingsambt: L. C. - ok 
40. Aanvraag verlenging verlofstelsel TAO - ok 
 
Welzijn 
41. Nieuwsbrief noord-zuidraad – nakijken mogelijkheid financieren vanuit coronasubsidies + 

akkoord éénmalige publicatie (8 pagina’s) 
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Verkeer 
42. Offerte mobiliteitsonderzoek RUP Fabrieksweg – akkoord + nakijken of opdracht al aan Cuyt 

werd doorgegeven 
43. Bekrachtiging besluit burgemeester - Politieverordening - omhoogbrengen deksel - Heikstraat 

37 - van 4 januari 2021 tot en met 8 januari 2021 - ok 
44. Bekrachtiging besluit burgemeester - Politieverordening - inname openbare weg - Beringstraat 

18 - van maandag 11 januari 2021 tot en met dinsdag 19 januari 2021 - ok 
45. Politieverordening - signalisatievergunning - coax huisaansluiting TV en internet - Heesterweg 

7A - ok 
46. Politieverordening - signalisatievergunning - coax huisaansluiting TV en internet - Heesterweg 

7B - ok 
47. Politieverordening - signalisatievergunning - coax huisaansluiting TV en internet - Goorstraat 

124A - ok 
48. Politieverordening - signalisatievergunning - coax huisaansluiting TV en internet - 

Rijmenamsebaan 39 - ok 
49. Politieverordening - signalisatievergunning - aansluiting waternet - Weerstandsstraat 2 - van 18 

januari 2021 tot en met 25 januari 2021 - ok 
50. Politieverordening - inname openbare weg - Beringstraat 16 - donderdag 14 januari 2021 - ok 
51. Politieverordening - inname openbare weg - Pachthofstraat 44 - vrijdag 15 januari 2021 - ok 
52. Politieverordening - container Hanswijkstraat - van 19 januari 2021 tot en met 5 februari 2021 

– verlenging - ok 
53. Politieverordening - inname openbare weg - Pater Damiaanstraat 16 - van 12 januari 2021 tot 

en met 22 januari 2021 - ok 
 
 


