Overzichtslijst college van 18 mei 2020
1. Volgende lijst der aanrekeningen wordt goedgekeurd nr. 2020/49 en 2020/52.
2. Besloten wordt de werkopdrachten op datum van heden voor enerzijds de technische dienst
(referte TD) en voor anderzijds de andere diensten, opgenomen in de twee afzonderlijke registers met
chronologische nummering, goed te keuren.
3. Verleent omgevingsvergunning nr. 2020/34 tot het herbestemmen en renoveren van het
hoofdgebouw naar een appartement op het gelijkvloers en een appartement op de verdieping.
4. Verleent omgevingsvergunning nr. 2020/11 tot de afbraak van een bestaande woning met
aanhorigheden en het bouwen van een meergezinswoning met zeven woonentiteiten en een
ondergrondse parking,
5. Verleent navolgende grafconcessies op de begraafplaats te Glabbeek: nr. 05/2020 en 06/2020.
6. Goedkeuring in principe van de onderhandse aankoop van 2 percelen grond gelegen achter het
gemeentehuis.
7. Goedkeuring aanvraag loopbaanonderbreking medische bijstand voor 1/5de .
8. Goedkeuring afsprakennota over het onderzoeken van woningen die te huur worden aangeboden aan
het SVK met het oog op een nieuwe inhuurname.
9. Goedkeuring wordt gegeven aan Aquafin voor het sluiten van een overeenkomst met Hens NV.
voor de werken aan collector Walmersumstraat en het aandeel van de gemeente hierin.
10. Goedkeuring wordt gegeven aan Aquafin voor het sluiten van een overeenkomst met Colas Noord
NV. voor de werken aan collector Meenselbeek fase II en het aandeel van de gemeente hierin.
11. Kennis wordt genomen van de uitbetaling subsidie voor de aanleg van de houthakseldam
Butschovestraat fase I in kader van de erosiebestrijding.
12. Goedkeuring offertes voor de studieopdracht in kader van de gesubsidieerde (her)aanleg van
fietspaden langs Rode, Hoeledenstraat en Butschovestraat aan studiebureau Sweco belgium bv.
13. Besloten wordt een prijsvraag te organiseren voor het aanstellen van een firma in kader van de
rattenbestrijding.
14. Plexischermen: uitbreiding beslissing 27/04 naar alle handelszaken ter bescherming bij afrekening.
15. Verlenging van de arbeidsovereenkomst coördinator werken voor de technische dienst m.i.v. 1 juni
2020 tot de inrichting van de examenprocedure.
16. Aanstelling van een tijdelijke opvangwerkkracht cfr de regelgeving van de federale Overheid
tijdens de coronapandemie voor 13/38.

