College van burgemeester en schepenen van 11 mei 2020
BEKNOPTE BESLUITENLIJST

GR1. Secretariaat - OCMW-, gemeenteraads- en commissiezittingen 2020 - vaststellen
data en uren tweede helft 2020
Verdaagd

GR2. Secretariaat - De Lijn - algemene vergadering - dinsdag 26 mei 2020 - akteneming
agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger
Goedgekeurd voor de raad
Voorstel aan de gemeenteraad om akte te nemen van de agenda van de algemene vergadering van
De Lijn op dinsdag 26 mei 2020 en tot het bepalen van het stemgedrag van de vertegenwoordiger.

GR3. Secretariaat - Ilva - algemene vergadering - dinsdag 16 juni 2020 - akteneming
agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger
Goedgekeurd voor de raad
Voorstel aan de gemeenteraad om akte te nemen van de agenda van de algemene vergadering van
Ilva op dinsdag 16 juni 2020 en tot het bepalen van het stemgedrag van de vertegenwoordiger.
GR4. Secretariaat - Ethias - algemene vergadering - dinsdag 30 juni 2020 - akteneming
agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger
Goedgekeurd voor de raad
Voorstel aan de gemeenteraad om akte te nemen van de agenda van de algemene vergadering van
Ilva op dinsdag 30 juni 2020 en tot het bepalen van het stemgedrag van de vertegenwoordiger.

1.

Secretariaat - goedkeuring notulen

Goedgekeurd
Goedkeuring van de notulen van 4 mei 2020 en 6 mei 2020.

2.

Personeel - Goedkeuring kosten publicatie door Poolstok van de volwaardige
selectieprocedure diensthoofd personeel en diensthoofd lokale economie.

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om de publicatie van vacatures door
Poolstok goed te keuren.
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3.

Personeel - Goedkeuring organisatie en samenwerkingsvoorstel volwaardige
selectieprocedure voor de aanleg van een werving-en bevorderingsreserve voor de
functie van manager lokale economie met uitbesteding aan Poolstok.

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om de volwaardige selectieprocedure
voor de aanleg van een wervings-en bevorderingsreserve voor de functie van manager lokale
economie goed te keuren.
4.

Personeel - selectieprocedure diensthoofd personeel samenwerkingsovereenkomst Poolstok/Ascento.

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een samenwerkingsvoorstel goed te
keuren.
5.

Personeel - Selectieprocedure deskundige leefmilieu - vaststellen datum
mondelinge proef

Goedgekeurd
Personeel - Selectieprocedure deskundige leefmilieu - vaststellen datum mondelinge proef
6.

Personeel - Vaststelling wervingsreserve van de volwaardige selectieprocedure
voor de functie van planoloog niveau A1a-A3a

Verdaagd
7.

Personeel - bekrachtiging consolidatiedatum arbeidsongeval

Goedgekeurd
Vaststellen consolidatiedatum arbeidsongeval en toekennen graad van blijvende
arbeidsongeschiktheid
8.

Personeel - Bekrachtiging consolidatiedatum arbeidsongeval

Goedgekeurd
Bekrachtiging van de consolidatiedatum van een arbeidsongeval en vaststellen van percentage
blijvende arbeidsongeschiktheid ten gevolge van dit arbeidsongeval.
9.

Personeel - bekrachtiging consolidatiedatum arbeidsongeval

Goedgekeurd
Vaststellen consolidatiedatum en graad van globale blijvende arbeidsongeschiktheid van een
arbeidsongeval van een contractueel personeelslid

GR5. Burgerzaken - Principiële goedkeuring terugbetaling retributie
huwelijksceremonieel
Goedgekeurd voor de raad
Principiële goedkeuring terugbetaling retributie huwelijksceremonieel tijdens de coronacrisis
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GR6. Burgerzaken - Burgemeestersbesluit van 1 april 2020 betreffende opschorting 5
dagen-regel voor begraving nav coronacrisis bij crematie slachtoffers coronavirus bekrachtiging
Goedgekeurd voor de raad
Burgemeestersbesluit van 1 april 2020 betreffende opschorting 5 dagen-regel voor begraving nav
coronacrisis bij crematie slachtoffers coronavirus - bekrachtiging
10.

Burgerzaken - concessie op het urnenveld op de begraafplaats Denderwindeke

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie urnenveld op de begraafplaats Denderwindeke

11.

Burgerzaken - grafconcessie op de begraafplaats Appelterre-Eichem

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring grafconcessie op de begraafplaats Appelterre-Eichem

12.

Burgerzaken - concessie op het urnenveld op de begraafplaats Denderwindeke

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie urnenveld op de begraafplaats Denderwindeke

13.

Burgerzaken - concessie op het urnenveld op de begraafplaats Meerbeke

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie urnenveld op de begraafplaats Meerbeke
14.

Burgerzaken - concessie op het urnenveld op de begraafplaats Ninove

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie urnenveld op de begraafplaats Ninove
15.

Burgerzaken - goedkeuring aanvraag tot plaatsing van een grafzerk op de
dierenbegraafplaats Ninove

Goedgekeurd
Goedkeuring aanvraag tot plaatsing grafzerk op de dierenbegraafplaats Ninove
16.

Burgerzaken - goedkeuring meerdere aanvragen tot plaatsing van een grafzerk op
de begraafplaatsen

Goedgekeurd
Goedkeuring aanvragen tot plaatsing grafzerken op de begraafplaatsen
GR7. integrale veiligheid - besluiten burgemeester van 16 en 18 maart 2020 betreffende
het sluiten van de openbare markt - bekrachtiging
Goedgekeurd voor de raad
Bekrachtiging van de besluiten van de burgemeester van 16 en 18 maart 2020 betreffende het
sluiten van de openbare markten in het kader van de maatregelen omtrent het coronavirus.
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GR8. integrale veiligheid - besluit burgemeester 17 03 2020 betreffende het vastleggen
van een maximum aantal personen in winkels en handelszaken - bekrachtiging
Goedgekeurd voor de raad
Bekrachtiging van het besluit van de burgemeester van 17 maart 2020 betreffende het vastleggen
van een maximum aantal personen in winkels en handelszaken in het kader van de maatregelen
omtrent het coronavirus.
17.

Integrale veiligheid - Bevestiging burgemeestersbesluit tijdelijk plaatsverbod

Goedgekeurd
Bevestiging burgemeestersbesluit toepassing tijdelijk plaatsverbod
GR9. Logistiek/overheidsopdrachten - ingebruikgave binnengebied BPA Burchtdam voor
de Jamborette in 2021
Goedgekeurd voor de raad
De ingebruikgave van het binnengebied in het BPA Burchtdam voor de Jamborette in 2021 goed te
keuren

18.

Logistiek/overheidsopdrachten - huurovereenkomst stadsgebouw Bevrijdingslaan
Ninove voor de huisvesting van het vredegerecht - innemen standpunt

Verdaagd

19.

Logistiek - aanleg van mindervalideparkeerplaatsen in waterdoorlatende
betonstraatstenen en een parking in grasbetontegels op waterdoorlatende
fundering voor WZC Klateringen - goedkeuren aangepast bestek

Goedgekeurd
Het aangepaste bestek goed te keuren voor de aanleg van mindervalideparkeerplaatsen in
waterdoorlatende betonstraatstenen en een parking in grasbetontegels op waterdoorlatende
fundering voor WZC Klateringen
20.

Logistiek/overheidsopdrachten - stedelijke basisschool "Windekind" - aankoop van
4 Zweedse banken - gunning van de opdracht

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen de aankoop van 4 Zweedse banken voor
de stedelijke basisschool “Windekind” te Denderwindeke te gunnen aan de firma die de voor de
stad economisch meest voordelige offerte heeft ingediend ten bedrage van € 1.622,82, btw
inclusief.
21.

Logistiek/overheidsopdrachten - scholengemeenschap GeNi - aankoop
schoolboeken schooljaar 2020 - 2021 - goedkeuring - goedkeuring
lastvoorwaarden - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht - vaststellen lijst
te raadplegen firma's

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen de opdracht voor de levering van
schoolboeken, schooljaar 2020 – 2021, voor het lager onderwijs van de stedelijke basisscholen,
geraamd op € 64.173,91 , 6% btw inclusief, goed te keuren, de voorwaarden vervat in het bestek
goed te keuren en de opdracht te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking en leveranciers te raadplegen.
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22.

Logistiek - managementondersteuning voor de technische dienst, diensten
patrimonium/gebouwenbeheer, personeel en ICT - goedkeuring - vaststellen wijze
van gunnen van de opdracht - goedkeuren voorwaarden en vaststellen lijst te
raadplegen firma's

Goedgekeurd
De opdracht voor de managementondersteuning voor de technische dienst, diensten
patrimonium/gebouwenbeheer, personeel en ICT goed te keuren, de opdracht te gunnen bij wijze
van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, de voorwaarden en de lijst te
raadplegen firma's vast te stellen.

23.

Logistiek/overheidsopdrachten - opmaak van een woonzoneringsplan voor Ninove
- gunning van de opdracht

Goedgekeurd
De opdracht voor de opmaak van een woonzoneringsplan voor Ninove te gunnen.

GR10. Politie - personeel - kennisname van de benoemingsbesluiten genomen in het
raam van de bevoegdheidsdelegatie
Goedgekeurd voor de raad
Kennisname van de benoemingsbesluiten genomen in het raam van de bevoegdheidsdelegatie

GR11. Politie - personeel - mobiliteit - openverklaring van een vacante betrekking in het
operationeel kader - hoofdinspecteur van politie - gerechtelijke team - recherche
Goedgekeurd voor de raad

GR12. Politie - personeel - mobiliteit - openverklaring van een vacante betrekking in het
administratief en logistiek kader - niveau C - assistent - lokaal informatiekruispunt
- communicatie & ontwikkeling
Goedgekeurd voor de raad
Openverklaring van een vacante betrekking via mobiliteit - assistent - lokaal informatiekruispunt communicatie & ontwikkeling

GR13. Politie - machtiging financiële delegatie aan korpschef
Verdaagd

24.

Politie - raadsledenloket - schriftelijke vraag

Goedgekeurd

GR14. Gemeentebelastingen - retributie voor het gebruik van het stedelijk sportcentrum
- aanpassing
Verdaagd

GR15. Gemeentebelastingen - retributies i.v.m. het globaal diftarsysteem, de verkoop
van composteermateriaal en het gebruik van het containerpark - aanpassing
Goedgekeurd voor de raad
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Verzoek aan de raad om de retributies i.v.m. het globaal diftarsysteem, de verkoop van
composteermateriaal en het gebruik van het containerpark aan te passen.

GR16. Financiën - Beslissingen van het college van burgemeester en schepenen van 14
april 2020 betreffende de vrijstelling van retributies gedurende de COVID-19 crisis
- bekrachtiging
Goedgekeurd voor de raad
Financiën - Beslissingen van het college van burgemeester en schepenen van 14 april 2020
betreffende de vrijstelling van retributies gedurende de COVID-19 crisis - bekrachtiging

GR17. Financiële dienst - KFB - eindrekening Sint Pieter Denderwindeke - 14/04/2020 kennisname
Goedgekeurd
Voorstel aan de gemeenteraad om kennis te nemen van de eindrekening van Sint Pieter
Denderwindeke van 14 april 2020.

GR18. Financiële dienst - KFB - budgetwijziging 2020/1 - Sint Pieter Denderwindeke kennisname
Goedgekeurd voor de raad
Voorstel aan de gemeenteraad tot kennisname van budgetwijziging 2020/1 van de kerkfabriek Sint
Pieter Denderwindeke.

25.

Financiële dienst - goedkeuren bestelbons in het kader van budgethouderschap

Goedgekeurd
De lijst van de bestelaanvragen in het kader van het budgethouderschap worden goedgekeurd.

26.

Financiële dienst - betaalbaarstelling uitgaven 2020 in het kader van
budgethouderschap

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen tot de betaalbaarstelling van de
mandatenlijsten 2020/173, 2020/174, 2020/175 en 2020/176.

27.

Leefmilieu - aanvraag subsidie aanplanting lijnvormige landschapselementen goedkeuring aanvraag

Goedgekeurd
Het college keurt de aanvraag voor een subsidie voor aanplanting van lijnvormige
landschapselementen te Ninove goed.

28.

Leefmilieu - aanvraag subsidie herbruikbare luiers - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college keurt de aanvraag voor een subsidie voor herbruikbare luiers te Ninove goed.
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29.

Leefmilieu - bossen - vergunning bebossen landbouwgrond - Aspelare goedkeuring aanvraag

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag voor het bebossen van
landbouwgrond in Aspelare goed.
30.

Leefmilieu - bossen - Moerasbos Appelterre - toelage 2019 't Chiropaksken goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de uitbetaling goed van de beheersubsidie aan 't
Chiropaksken voor het Moerasbos in Appelterre.
31.

Omgeving - OMV_2020025096 - vergunning met vw - rooien van 2 kerstsparren O/2020/84

Goedgekeurd
Het college verleent de vergunning voor het rooien van 2 kerstsparren te Ninove.

32.

Omgeving - een afvalverwerkend bedrijf - uitspraak rechtbank van eerste aanleg kennisname - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de uitspraak van de rechtbank van
eerste aanleg betreffende een afvalverwerkend bedrijf te Ninove.
33.

Omgeving - OMV_2019112293 - Weigering SH - bouwen van 21 appartementen en
20 autostaanplaatsen en slopen bestaande bebouwing - O/2019/369

Verdaagd
GR19. Mobiliteit - beslissing van college van burgemeester en schepenen van 14 april
2020, 4 mei 2020 en 11 mei 2020 betreffende opschorting betalend parkeren bekrachtiging
Goedgekeurd voor de raad
De gemeenteraad bekrachtigt de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen van
14 april 2020, 4 mei 2020 en 11 mei 2020 ivm opschorting betalend parkeren
GR20. Mobiliteit - beslissing van college van burgemeester en schepenen van 23 maart
2020, 6 april 2020 en 14 april 2020 betreffende inname openbaar domein: inname
standpunt en opschorting betaling - bekrachtiging
Goedgekeurd voor de raad
De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 23
maart 2020, 6 april 2020 en 14 april 2020 betreffende inname openbaar domein: inname
standpunt en opschorting betaling
GR21. Mobiliteit - Ninove - Denderstraat - aanleg rijbaankussen - stadswegen
Goedgekeurd
Aanleg van een rijbaankussen in de Denderstraat te Ninove.
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34.

Mobiliteit - Parkeerbeleid exitstrategie COVID - 19 - tijdelijke verkeersmaatregelen

Goedgekeurd
Er wordt goedkeuring verleent aan het tijdelijke verkeersmaatregen ivm exitstrategie COVID - 19

35.

Mobiliteit - aanvraag via raadsledenloket - Appelterre - Eichemstraat

Goedgekeurd
Goedkeuring aanvraag via raadsledenloket

36.

Mobiliteit - Outer - Kerkhofstraat - opheffing parkeerplaats voor personen met een
beperking - stadswegen

Goedgekeurd
Opheffing parkeerplaats voor personen met een beperking in de Kerkhofstraat 17 te Outer.

37.

Mobiliteit - Ninove - Astridlaan - aanvraag tot plaatsing verkeersspiegel stadswegen - weigering

Verdaagd
Aanvraag tot plaatsen van een verkeersspiegel ter hoogte van het appartementsgebouw Astridlaan
te Ninove wordt niet toegestaan op openbaar domein

38.

Ruimtelijke ordening - Masterplan Burchtdam - goedkeuring bestek en lijst
ontwerpers in de procedure gevoerd door solva.

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt het bestek voor de opmaak van het masterplan
Burchtdam goed en legt de lijst van aan te schrijven ontwerpers vast.

39.

Ruimtelijke ordening - RUP Paarse Vlekjes - deelplan MansborreMansborre voorstudie - kennisname en inname standpunt

Goedgekeurd
het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de voorstudie voor het project
Mansborre, een deelplan uit het RUP Paarse Vlekjes, en neemt een standpunt hierover in

40.

Lokale economie - verlenging opschorting abonnement dinsdagmarkt wegens
ziekte

Goedgekeurd
De verlenging van de opschorting wegens ziekte van een abonnement op de dinsdagmarkt wordt
goedgekeurd.

41.

Openbare werken - onderhoud grachten - goedkeuring van de lijst uit te voeren
onderhoudswerken 2020 in kader van de opdracht onderhoud van grachten en
bijhorende nota en raming van de technische dienst, alsook het bevel van aanvang
der werken

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt het bevel van aanvang, de lijst uit te voeren
onderhoudswerken 2020 in kader van de opdracht onderhoud van grachten en bijhorende nota en
raming van de technische dienst, goed, voor een bedrag van € 30.507,20 voor de dringende
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werken, en € 29.122,60 voor de minder dringende werken.
42.

Openbare werken - goedkeuring plaatsbeschrijving van het openbaar domein voor
aanvang van de werken ter hoogte van de Bleekstraat te Ninove.

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de plaatsbeschrijving van het openbaar domein
voor aanvang van de werken ter hoogte van de Bleekstraat te Ninove, goed.

43.

Openbare werken - Herstellen schade aan bitumineuze verharding met gietasfalt goedkeuring vorderingsstaat 1 - goedkeuring proces-verbaal van vooruitgang van
de werken.

Goedgekeurd
Openbare werken - het college van burgemeester en schepenen keurt de vorderingsstaat 1 en het
proces-verbaal van de herstelwerken aan bitumineuze verharding met gietasfalt, goed voor het
bedrag ten laste van de stad van €25.834,90.

44.

Openbare werken - verwerving in der minne om reden van openbaar nut van een
onroerend goed ter hoogte van Nekkersput, 9400 Pollare - verkoopovereenkomst aanstellen notaris voor het opmaken en verlijden van de authentieke akten

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen stelt met betrekking tot verwerving in der minne om
reden van openbaar nut van een onroerend goed ter hoogte van Nekkersput, 9400 Pollare, een
notaris aan voor het opstellen en het verlijden van de definitieve akten
45.

openbare werken - onderhoud grachten op het grondgebied van Ninove

Goedgekeurd

GR22. Onderwijs - lokaal flankerend onderwijsbeleid - beslissing van het college van
burgemeester en schepenen van 6 april 2020 betreffende de organisatie van de
kinderopvang tijdens de paasvakantie - bekrachtiging
Goedgekeurd
Bekrachtiging van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 6 april 2020
waarbij, onder voorbehoud van bekrachtiging door de gemeenteraad, de organisatie van de
kinderopvang tijdens de paasvakantie werd goedgekeurd.
46.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Denderwindeke - personeel lager onderwijs tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling van een personeelslid in het ambt van onderwijzer aan de Stedelijke
Basisschool Denderwindeke vanaf 27 april 2020 met een deeltijdse opdracht van 16/24 in een nietvacante betrekking i.v.v. de titularis die afwezig is wegens bevallingsverlof.
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47.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Denderwindeke - personeel lager onderwijs tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling van een personeelslid in het ambt van onderwijzer aan de Stedelijke
Basisschool Denderwindeke vanaf 1 mei 2020 met een deeltijdse opdracht van 4/24 in een nietvacante betrekking i.v.v. de titularis die afwezig is wegens bevallingsverlof.
48.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Denderwindeke en Stedelijke Basisschool
Nederhasselt-Voorde - personeel kleuteronderwijs - verlenging verlof voor
verminderde prestaties wegens ziekte

Goedgekeurd
Toekenning van een verlenging van het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte mits
werkhervatting aan 75% aan een leermeesteres lichamelijke opvoeding van SBS Denderwindeke
en van de SBS Nederhasselt-Voorde vanaf 1 mei 2020 tot en met 30 juni 2020.

49.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - exitscenario corona - heropstart lessen op
school

Goedgekeurd
Vaststellen van de maatregelen in verband met de heropstart van de lessen in de Stedelijke
Basisscholen.

50.

Cultuur - project 'Door to Door' - intentieverklaring - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen neemt deel aan een nieuw participatief sociaalartistiek project ‘Door to Door’ van het kunstenaarsplatform State of the Arts.

GR23. Jeugd - vrijstelling van retributie voor particuliere speelpleinwerkingen voor het
gebruik van stadslokalen en -gebouwen als buurthuis - goedkeuring
Goedgekeurd
Goedkeuring van een vrijstelling van retributie voor particuliere speelpleinwerkingen voor het
gebruik van stadslokalen en -gebouwen als buurthuis

GR24. Sport - Huishoudelijk reglement sportcentrum - goedkeuring
Goedgekeurd voor de raad
De gemeenteraad keurt het nieuwe huishoudelijke reglement voor het sportcentrum goed.

51.

Integratie - beslissing uitvoering klacht racistisch bericht

Verdaagd
GR25. Sociale zaken- Subsidiereglement voor occasionele kinderopvangplaatsen in de
voorschoolse kinderopvang
Goedgekeurd voor de raad
Reglement betreffende de toekenning van premies voor occasionele kinderopvangplaatsen in de
voorschoolse kinderopvang. Deze subsidie is voor kinderopvangvoorzieningen om een plaats vrij te
houden voor een gezin dat binnen de maand behoefte heeft aan kinderopvang.
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52.

Sociale zaken - bloemstuk 100 jarige

Goedgekeurd
Leveren van bloemen aan een 100 jarige

53.

Sociale zaken - bloemstuk 100 jarige

Goedgekeurd
Leveren van een bloemstuk aan de 100 jarige
GR26. Secretariaat - Ninove Welzijn - voordracht kandidaat-lid Raad van Bestuur
Verdaagd
Voorstel aan de gemeenteraad om een kandidaat lid voor de RVB voor te dragen en dit voor de
duur van deze bestuursperiode.
GR27. Lokale economie - Detailhandel - Belasting op leegstaande commerciële panden MB verspreiding Coronavirus beperken - Niet uitvoeren vaststellingen - Beslissing
CBS 27/04/2020 - Bekrachtiging
Goedgekeurd
De GR bekrachtigt de beslissing van het CBS van 27 april 2020 houdende goedkeuring van niet
uitvoeren van vaststellingen ter plaatse in kader van het belastingreglement op leegstaande
commerciële panden zolang bepaalde detailhandelszaken en horeca gesloten dienen te zijn volgens
besluiten betreffende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID - 19
te beperken.
GR28. Lokale economie - Coronacrisis - waardebon per gezin -afsprakennota, richtlijnen
deelnemende handelaars - goedkeuring
Goedgekeurd
De GR geeft goedkeuring aan het uitkeren van een papieren waardebon van € 15,00 aan ieder
gedomicilieerd adres in Ninove die bij deelnemende handelaars kan worden ingeruild van zodra de
cafés opnieuw mogen openen, alsook aan de afsprakennota “Waardebon, genaamd “xxxx” € 15,00
– Richtlijnen deelnemende handelaars”.
GR29. Mobiliteit - Betalend parkeren - Bewonerskaarten en abonnementen -verlenging
Goedgekeurd
De geldigheidsduur van de bewonerskaarten en abonnementen worden verlengd.
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