College van burgemeester en schepenen van 16 december 2019
BEKNOPTE BESLUITENLIJST

1.

Secretariaat - goedkeuring notulen

Goedgekeurd
Goedkeuring van de notulen van 9 december 2019.
2.

Secretariaat - erediensten - Sint-Gertrudis Appelterre-Eichem Ninove - Notulen

26 oktober 2019
Goedgekeurd
Notulen van de vergadering van de kerkraad Sint-Gertrudis Appelterre-Eichem - Notulen 26
oktober 2019
3.

Secretariaat - erediensten - O.-L.-Vrouw Presentatie Okegem Ninove - Notulen

5 november 2019
Goedgekeurd
Notulen van de vergadering van de kerkraad O.-L.-Vrouw Presentatie Okegem - Notulen 5
november 2019
4.

Secretariaat - erediensten - Sint-Amandus Nederhasselt Ninove - Notulen

5 november 2019
Goedgekeurd
Notulen van de vergadering van de kerkraad Sint-Amandus Nederhasselt - Notulen 5 november
2019
5.

Secretariaat - erediensten - Sint-Pieter Denderwindeke- Notulen 19 november 2019

Goedgekeurd
Notulen van de vergadering van de kerkraad Sint-Pieter Denderwindeke - Notulen 19 november
2019
6.

Secretariaat - erediensten - Sint-Margriet Neigem- Notulen 18 november 2019

Goedgekeurd
Notulen van de vergadering van de kerkraad Sint-Margriet Neigem - Notulen 18 november 2019
7.

Personeel - zaalvoetbaltornooi - aanstellen monitoren

Goedgekeurd
Er worden monitoren aangesteld voor het zaalvoetbaltornooi
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8.

Personeel - raadsledenloketvraag van 5 december 2019

Goedgekeurd
Het antwoord op een raadsledenloketvraag wordt goedgekeurd.
9.

Personeel-Goedkeuren kandidaten van de volwaardige selectieprocedure voor de
aanleg van een wervings-en bevorderingsreserve voor de statutaire functie van
diensthoofd personeel.

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om de kandidaturen voor de functie van
diensthoofd personeel goed te keuren.
10.

Personeel - Goedkeuren kandidaten van de volwaardige selectieprocedure voor de
aanleg van een wervings- en bevorderingsreserve voor de statutaire functie van
diensthoofd lokale economie

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om de kandidaturen voor de functie van
diensthoofd lokale economie goed te keuren.
11.

Personeel - Goedkeuren kandidaten van de volwaardige selectieprocedure voor de
aanleg van een wervings- en bevorderingsreserve voor de contractuele functie van
sectorcoördinator technische uitvoering en ondersteuning.

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om de kandidaturen voor de functie van
sectorcoördinator technische uitvoering en ondersteuning goed te keuren.
12.

Personeel - tijdelijk administratief medewerker - wijziging contract

Goedgekeurd
Een contract van een tijdelijk administratief medewerker wordt gewijzigd vanaf 4 januari 2020.
13.

Personeel - tijdelijk administratief medewerker CC de Plomblom - indiensttreding

Goedgekeurd
De datum van indiensttreding wordt vastgesteld op 6 januari 2019 van een tijdelijk administratief
medewerker CC de Plomblom.
14.

Personeel - tijdelijk administratief medewerker dienst financiën/personeel indiensttreding

Goedgekeurd
De datum van indiensttreding wordt vastgesteld op 6 januari 2020 van de tijdelijk administratief
medewerker dienst financiën/personeel.
15.

Personeel - aanstellen jobstudenten IBO - Bijkomende aanstelling

Goedgekeurd
In het IBO wordt er bijkomend een jobstudent aangesteld.
16.

Ziekteverloven week 50

Goedgekeurd
Ziekteverloven week 50
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17.

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

Goedgekeurd
Goedkeuring aanvragen tot plaatsing grafzerken op de begraafplaatsen
18.

Integratie - fietsproject voor volwassenen

Verdaagd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om het project fietslessen voor
volwassenen goed te keuren.
19.

Sociale zaken - IBO - toekenning sociaal tarief

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om de aanvraag voor sociaal tarief, zoals
vermeld in het dossier, goed te keuren vanaf 25 oktober 2019
20.

Sociale zaken - IBO - toekenning sociaal tarief

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om de aanvraag voor sociaal tarief, zoals
vermeld in het dossier, goed te keuren vanaf 21 oktober 2019 voor een periode van 1 jaar.
21.

Patrimonium - NINSTA - Herstel techn. installaties - deel 2 - gunning

Goedgekeurd
Goedkeuring offerte voor boiler De Kuip.
22.

Logistiek/overheidsopdrachten - terugkoop perceel grond Denderkaai te Ninove
van Solva - aanstellen notaris

Goedgekeurd
De aanstelling van een notaris voor de opmaak van een ontwerp-akte en het verlijden van de
authentieke akte voor de terugkoop van een perceel grond Denderkaai te Ninove.
23.

Logistiek/overheidsopdrachten - openbare verkoop van het buurthuis van Pollare

Goedgekeurd
De aanstelling van een notaris voor de openbare verkoop van het buurthuis van Pollare.
24.

Logistiek/overheidsopdrachten - gunnen opdracht lay-out en drukwerk op afroep
2020

Goedgekeurd
Gunnen van de opdracht lay-out en drukwerk op afroep 2020
25.

Politie - Aankoop meubilair

Goedgekeurd
GR1. Gemeentebelastingen - retributie voor deelname aan de stedelijke
speelpleinwerking en activiteiten georganiseerd door de jeugddienst - aanpassing
Verdaagd
GR2. Financiële dienst - hulpverleningszone Zuid-Oost - begroting 2020
Goedgekeurd
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26.

Gemeentebelastingen - Retributiereglement voor het parkeren in zekere straten
van de stad - aanpassing artikel 8

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om artikel 8 van het retributiereglement
voor het parkeren in zekere straten van de stad aan te passen waarbij deze aanpassing op de
eerstvolgende gemeenteraad ter bekrachtiging zal voorgelegd worden.
27.

Gemeentebelastingen - schriftelijke vragen i.v.m. de doorgestorte vergoedingen
van/aan OPC bvba, de kwijtschelding kosten voor een eerste herinneringsbrief en
het opvragen van de notulen van het overleg

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om de vragen gesteld door het
gemeenteraadslid te beantwoorden.
28.

Financiële dienst - niet fiscale ontvangsten - onwaarde - uithuiszetting

Verdaagd
29.

Financiële dienst - goedkeuren bestelbons in het kader van budgethouderschap

Goedgekeurd
De bestelbonnen 2019/2560 t.e.m. 2019/2600 in het kader van het budgethouderschap worden
goedgekeurd.
30.

Financiële dienst - betaalbaarstelling uitgaven 2019 in het kader van
budgethouderschap

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen tot het betaalbaarstellen van de
mandatenlijsten 2019/305, 2019/306, 2019/308 en 2019/309.
31.

Financiële dienst - betaalbaarstelling uitgaven in het kader van budgethouderschap
- frankeerkosten

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen tot het betaalbaarstellen van de
frankeerkosten derde kwartaal 2019
32.

Leefmilieu - onderhoud voetwegen 2019 in Ninove en deelgemeenten vorderingsstaat 1,2,3 en 4 -goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de vorderingstaten 1,2,3 en 4 goed voor het
onderhoud van de voetwegen in Ninove.
33.

Leefmilieu - invoeren gewichtsdiftar - antwoord ILVA op de vragen van de
gemeenteraad van 21 november 2019 - kennisname

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het antwoord van ILVA op de
vragen gesteld door de gemeenteraad in zitting van 21 november 2019 over het invoeren van
gewichtsdiftar.
34.

leefmilieu - aanvraag subsidie hemelwaterinstallatie - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college verleent de aanvraag voor een subsidie voor het plaatsen van een
hemelwaterinstallatie te Ninove
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35.

leefmilieu - aanvraag subsidie hemelwaterinstallatie - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college verleent de aanvraag voor een subsidie voor het plaatsen van een
hemelwaterinstallatie te Ninove.
36.

leefmilieu - aanvraag subsidie herbruikbare luiers - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college keurt de aanvraag voor een subsidie voor herbruikbare luiers goed.
37.

Leefmilieu - aanleg volkstuinen Graafland - meerwerken - proces-verbaal van de
vooruitgang der werken tevens eindstaat - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college keurt de meerwerken en de aangepaste eindstaat goed voor de aanleg van volkstuinen
Graafland
38.

Omgeving - OMV_2019101341 - weigering - uitbreiden van een bestaande fitness O/2019/325 - inrichtingsnummer 20190624-0074

Afgevoerd
39.

Omgeving - OMV_2019135196 - gunstig advies - vegetatiewijziging voor
oeverversterking aan waterloop nr O5125 van 2de categorie - O/2019/462 goedkeuring

Goedgekeurd
Het college geeft gunstig advies over de aanvraag tot omgevingsvergunning vegetatiewijziging
voor oeverversterking aan waterloop nr O5125 van 2de categorie te Ninove.
40.

Omgeving - aan afvalverwerkend bedrijf - brief aan de minister - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de brief goed die zal gestuurd worden aan
Minister naar aanleiding van de problematiek rond een afvalverwerkend bedrijf in Ninove
41.

Omgeving - O_2019148149 - aktename juiste melding - omvormen tot zorgwonen O/2019/463

Goedgekeurd
Het college neemt akte van de melding voor omvormen tot zorgwonen
42.

Omgeving - O_2019151622 - aktename juiste melding - wijzigen van
raamopeningen op de achtergevel - O/2019/472

Goedgekeurd
Het college neemt akte van de melding voor het wijzigen van raamopeningen op de achtergevel
43.

Omgeving - OMV_2019105698 - Vergunning met voorwaarden SH - herbouwen van
een ééngezinswoning en renovatie van de vroegere stal - O/2019/342

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het herbouwen van een eengezinswoning en renovatie van de vroegere stal te
Pollare.
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44.

Omgeving - OMV_2019132070 - Vergunning SH - verbouwen van een woning O/2019/417

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning af te leveren voor het
verbouwen van een woning te Ninove.
45.

Omgeving - OMV_2019121743 - Weigering SH - oprichten van een
bedrijfsverzamelgebouw voor 3 units na sloop bestaande bedrijfsgebouwen O/2019/385

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een weigering af te leveren voor het
oprichten van een bedrijfsverzamelgebouw voor 3 units na sloop bestaande bedrijfsgebouwen te
Ninove.
46.

Omgeving - OMV_2019112988 - Vergunning SH - bouwen van een veranda, ter
vervanging van een bestaande veranda constructie - O/2019/442

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning af te leveren voor het
bouwen van een veranda te Ninove.
47.

Omgeving - OMV_2019124136 - Vergunning SH - bouwen van een carport O/2019/384

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning af te leveren voor het
bouwen van een carport te Aspelare.
48.

Omgeving - OMV_2019134369 - Vergunning SH - regulariseren verbouwing van een
ééngezinswoning - O/2019/449

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning af te leveren voor het
regulariseren van het verbouwen van een eengezinswoning te Ninove.
49.

Omgeving - OMV_2019109168 - Vergunning met voorwaarden SH - bijstellen van
een verkaveling voor het verkavelen voor 2 ééngezinswoningen in open verband O/2019/335

Goedgekeurd
Het college verleent een vergunning met voorwaarden voor het bijstellen van een verkaveling voor
het verkavelen voor 2 ééngezinswoningen in open verband te Ninove.
50.

Omgeving - OMV_2019114945 - Vergunning met voorwaarden SH - verkavelen van
een perceel voor open bebouwing - O/2019/364

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het verkavelen van een perceel voor open bebouwing te Meerbeke.
51.

Omgeving - OMV_2019117567 - Vergunning met voorwaarden SH - verkavelen van
2 percelen voor gesloten bebouwing - O/2019/361

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het verkavelen van 2 percelen voor gesloten bebouwing te Okegem.
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52.

Omgeving - OMV_2019085007 - advies in laatste administratieve aanleg Beneden-Hemelrijk , 9402 Meerbeke - verbouwen van 2 woningen naar 4
woonentiteiten - O/2019/277

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om het ongunstig advies in laatste
administratieve aanleg goed te keuren
53.

Mobiliteit - combi-parking Appelterre - kennisneming

Goedgekeurd
Het college neemt kennis van het verslag van het startoverleg met betrekking tot de combi-parking
te Appelterre

54.

Mobiliteit - Aspelare - onveilige situatie Hartencollege Aspelare - stadswegen

Verdaagd
55.

Mobiliteit - Trage Wegen - dienstbevel landmeter - Nederhasselt vw67-vw44-vw52

Goedgekeurd
Het college gaat akkoord met het dienstbevel voor de landmeter voor het opmeten van de
perceelsgrenzen met het oog op het heropenen, verleggen, verbreden en halfverharden van
voetwegen in Nederhasselt
56.

Ruimtelijke ordening verkoopbaarheidsattest V 2018/488

Goedgekeurd
voorstel aan het college tot het afleveren van het verkoopbaarheidsattest V 2018/488
57.

Ruimtelijke ordening - verkoopbaarheidsattest V 2019/96

Goedgekeurd
voorstel aan het college tot het afleveren van het verkoopbaarheidsattest V 2019/96
58.

Omgeving - raadsledenloket - beantwoorden vraag

Goedgekeurd
Voorstel aan het college om een vraag van het raadsledenloket te beantwoorden
59.

Lokale economie - bedelen reclame op de markt op 25 februari 2020 - goedkeuring

Goedgekeurd
Het bedelen van reclame op de markt op 25 februari 2020 wordt goedgekeurd.
60.

Openbare werken - aanleg van een overloopgebied langs de Molenbeek te Outer opdracht tot opmeting van 2 restanten van de in te nemen percelen (inneming 95
en 96) - goedkeuring om de opmetingskosten ten lasten van de stad Ninove te
nemen.

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht tot opmeting van 2 restanten van de in
te nemen percelen (inneming 95 en 96) en geeft goedkeuring om de opmetingskosten ten laste
van de stad Ninove te nemen.
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61.

Openbare werken - realiseren van rioolaansluitingen door de Watergroep (RioPact)
- tussenkomst in de kostprijs door de stad Ninove bij afgifte van een kopie van de
betaalde factuur en betalingsbewijs - goedkeuring terugbetaling- Ophemstraat 52

Goedgekeurd
Openbare werken - Het college van burgemeester en schepenen keurt de terugbetaling van de
meerkost (bedrag boven € 1.750) goed voor de aansluiting van een bestaande woning op de
openbare riolering

62.

Onderhoudswerken asfalt 2019 - goedkeuring vorderingsstaat 2 - goedkeuring
proces-verbaal van vooruitgang van de werken

Goedgekeurd
vorderingsstaat 2 en het proces-verbaal van vooruitgang van de onderhoudswerken asfalt 2019,
goed voor het bedrag ten laste van de stad van €120.675,40.

63.

Openbare werken - Aanleg van een overloopgebied te Outer - kennisname van de
nota

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de nota met betrekking tot
overloopgebied te Outer

64.

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 op 6 december 2019 met een deeltijdse opdracht van 4/24 in een nietvacante betrekking in vervanging van de titularis die afwezig is wegens ziekte.

65.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Denderwindeke - personeel kleuteronderwijs tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling van een kleuteronderwijzeres aan de Stedelijke Basisschool Denderwindeke
vanaf 9 december 2019 met een deeltijdse opdracht van 12/24 in een niet-vacante betrekking in
vervanging van de titularis die afwezig is wegens ziekte.

66.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Denderwindeke - personeel kleuteronderwijs tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling van een personeelslid in het ambt van kleuteronderwijzer aan de Stedelijke
Basisschool Denderwindeke vanaf 9 december 2019 met een deeltijdse opdracht van 12/24 in een
niet-vacante betrekking in vervanging van de titularis die afwezig is wegens ziekte.

67.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - beleids- en ondersteunend personeel uitbreiding deeltijdse vaste benoeming

Goedgekeurd
Uitbreiding van de deeltijdse vaste benoeming op 1 januari 2020 van een administratieve
medewerker met een deeltijdse opdracht van 19/36: een deeltijdse opdracht van 15/36 waarvoor
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zij geaffecteerd wordt aan de Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen en een deeltijdse opdracht
van 4/36 waarvoor zij geaffecteerd wordt aan de Stedelijke Basisschool Denderwindeke.
68.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - personeel kleuteronderwijs - uitbreiding
deeltijdse vaste benoeming

Goedgekeurd
Uitbreiding van de deeltijdse vaste benoeming op 1 januari 2020 van een kleuteronderwijzeres met
een deeltijdse opdracht van 7/24 waarvoor zij geaffecteerd wordt aan de Stedelijke Basisschool
Parklaan-Seringen.
69.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - personeel lager onderwijs - uitbreiding
deeltijdse vaste benoeming

Goedgekeurd
Uitbreiding van de deeltijdse vaste benoeming op 1 januari 2020 van een onderwijzeres met een
deeltijdse opdracht van 3/24 waarvoor zij geaffecteerd wordt aan de Stedelijke Basisschool
Denderwindeke.
70.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - personeel lager onderwijs - vaste
benoeming

Goedgekeurd
Vaste benoeming van een onderwijzeres op 1 januari 2020 met een voltijdse opdracht van 24/24
waarvoor zij geaffecteerd wordt aan de Stedelijke Basisschool Appelterre met een deeltijdse
opdracht van 4/24, aan de Stedelijke Basisschool Denderwindeke met een deeltijdse opdracht van
3/24 en aan de Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen met een deeltijdse opdracht van 17/24.
71.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - personeel lager onderwijs - vaste
benoeming

Goedgekeurd
Vaste benoeming van een onderwijzeres op 1 januari 2020 met een voltijdse opdracht van 24/24
waarvoor zij geaffecteerd wordt aan de Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen met een
deeltijdse opdracht van 19/24 en aan de Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde met een
deeltijdse opdracht van 5/24.
72.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - personeel lager onderwijs - deeltijdse
vaste benoeming

Goedgekeurd
Vaste benoeming van een onderwijzeres op 1 januari 2020 met een deeltijdse opdracht van 7/24
waarvoor zij geaffecteerd wordt aan de Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde.
73.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - beleids- en ondersteunend personeel gedeeltelijke loopbaanonderbreking medische bijstand - toekenning

Goedgekeurd
Toekenning van een gedeeltelijke loopbaanonderbreking voor 1/5e (7/36) voor het verstrekken van
medische bijstand aan een administratieve medewerker van de Stedelijke Basisschool
Nederhasselt-Voorde en Stedelijke Basisschool Denderwindeke vanaf 1 januari 2020 tot en met 31
maart 2020.
74.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen - personeel lager onderwijs hospiteerdag

Goedgekeurd
Verlenen van toestemming aan onderwijzeres van de Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen om
deel te nemen aan een hospiteerdag.
75.

Cultuur - Raadsledenloket - vraag - antwoord - goedkeuring

Goedgekeurd
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76.

Evenementen - Eastern BBQ Contest WOF - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan vzw Wettels On Fire voor
het organiseren van een Eastern BBQ Contest op 10, 11 en 12 april 2020 in Meerbeke.
77.

Evenementen – Circus Barones 07/06/2020 - 14/06/2020 - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van Circus Barones goed van 7
tot en met 14 juni 2020 op het grasplein achter parking Hartencollege (Onderwijslaan).
78.

Jeugd - Toekenning en betaalbaarstelling van werkingssubsidies,
kampvervoersubsidies en huursubsidies aan jeugdverenigingen voor het
werkingsjaar 2019

Goedgekeurd
Toekenning en betaalbaarstelling van werkingssubsidies, kampvervoersubsidies en huursubsidies
aan jeugdverenigingen voor het werkingsjaar 2019
79.

Jeugd - Toekenning en betaalbaarstelling van een projectsubsidie aan Jamborette
Ninove 2020 vzw

Goedgekeurd
Toekenning en betaalbaarstelling van een projectsubsidie aan Jamborette Ninove 2020 vzw
80.

Jeugd - toekennen en betaalbaarstelling kadervormingssubsidies aan individuele
aanvragers

Goedgekeurd
Toekennen en betaalbaarstellen van kadervormingssubsidies aan individuele aanvragers voor de
periode juli - december 2019.
81.

Sociale zaken - Ontwikkelingssamenwerking - subsidiedossier Dr.
Hemerijckxcomité

Goedgekeurd
Sociale zaken - Ontwikkelingssamenwerking - subsidiedossier Dr. Hemerijckxcomité
82.

Secretariaat - dossiers gemeenteraad

Goedgekeurd
Te agenderen agendapunten voor de gemeenteraad.
83.

Wijziging: Huur multifunctional printers

Goedgekeurd
Wijziging: Huur multifunctional printers
84.

Aankoop van twee interactieve displays

Goedgekeurd
Aankoop van twee interactieve displays
85.

Aankoop van een combi voor de dienst interventie

Goedgekeurd
Aankoop van een combi voor de dienst interventie
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86.

Personeel - feestzitting gemeenteraad- geschenken ter gelegenheid van pensioen
aan gewezen personeelsleden AGBDN

Goedgekeurd
Op de feestzitting van de gemeenteraad van 23 december 2019 worden geschenken ter
gelegenheid van pensioen overhandigd aan gewezen personeelsleden AGBDN.
87.

Lokale economie - Detailhandel - Afwijking op wekelijkse rustdag en openingsuren
2020 - Goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt voor de handelaars en ambachtslieden
onderworpen aan de wet van 10 november 2006 afwijkingen op wekelijkse rustdag en
openingsuren in 2020 goed.
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