College van burgemeester en schepenen van 21 oktober 2019
BEKNOPTE BESLUITENLIJST

GR1. Secretariaat - Westlede - algemene vergadering - maandag 3 december 2019 akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger
Goedgekeurd
Voorstel aan de gemeenteraad om akte te nemen van de agenda van de algemene vergadering van
Westlede op
dinsdag 3 december 2019 en tot het bepalen van het stemgedrag van de vertegenwoordiger.
GR2. Secretariaat - SOLVA - algemene vergadering woensdag 11 december 2019 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag
vertegenwoordiger
Goedgekeurd
Voorstel aan de gemeenteraad om akte te nemen van de agenda van de algemene vergadering van
SOLVA op
woensdag 11 december 2019 en tot het bepalen van het stemgedrag van de vertegenwoordiger.
1.

Secretariaat - goedkeuring notulen

Goedgekeurd
Goedkeuring van de notulen van 7 oktober 2019 en 9 oktober 2019.
2.

Dienst communicatie - gunnen lay-outen communicatieacties eindejaar 2019

Goedgekeurd
lay-outen communicatieacties eindejaar 2019: gunning opdracht
3.

Aanstellen jobstudent IBO

Goedgekeurd
Aanstellen jobstudent IBO
4.

Aanstellen monitoren herfstvakantie - jeugd

Goedgekeurd
Aanstellen monitoren herfstvakantie - jeugd
5.

Personeel - administratief medewerker - contract onbepaalde duur

Goedgekeurd
Een administratief medewerker wordt aangesteld in contract van onbepaalde duur.
6.

Personeel - seizoenarbeider - verlenging contract

Goedgekeurd
De verlenging van het contract wordt goedgekeurd.

7.

Personeel - seizoenarbeider - verlenging contract

Goedgekeurd
De verlenging van het contract wordt goedgekeurd.
8.

Personeel - seizoenarbeider - verlenging contract

Goedgekeurd
De verlenging van het contract wordt goedgekeurd.
9.

Personeel - seizoenarbeider - verlenging contract

Goedgekeurd
De verlenging van het contract wordt goedgekeurd.
10.

Personeel - seizoenarbeider - verlenging contract

Goedgekeurd
De verlenging van het contract wordt goedgekeurd.
11.

Personeel - seizoenarbeider - verlenging contract

Goedgekeurd
De verlenging van het contract wordt goedgekeurd.
12.

Personeel - seizoenarbeider - verlenging contract

Goedgekeurd
De verlenging van het contract wordt goedgekeurd.
13.

Personeel - seizoenarbeider - verlenging contract

Goedgekeurd
De verlenging van het contract wordt goedgekeurd.
14.

Personeel - vakman chauffeur/machinebediener - tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
Een vakman chauffeur/machinebediener wordt tijdelijk aangesteld.
15.

Aanstellen monitoren sportkampen herfstvakantie

Goedgekeurd
Aanstellen monitoren sportkampen herfstvakantie
16.

Personeel - selectieprocedure diensthoofd lokale economie - geen resultaat

Goedgekeurd
De selectieprocedure van diensthoofd lokale economie wordt afgesloten wegens geen resultaat.
17.

Personeel - beëindiging contract bepaalde duur

Goedgekeurd
Een contract van bepaalde duur wordt beëindigd.
18.

Personeel - erkenning relevante beroepservaring

Goedgekeurd
Relevante beroepservaring wordt erkend.

19.

Personeel - erkenning relevante beroepservaring

Goedgekeurd
Relevante beroepservaring wordt erkend.
20.

Ziekteverloven week 41 en 42

Goedgekeurd
Ziekteverloven week 41 en 42
21.

Personeel - Opdracht tot uitvoeren resultaten nav analyse RSZ aangiften van de
voorbije en komende 3 jaar - aanpassing

Goedgekeurd
Personeel - Opdracht tot uitvoeren resultaten nav analyse RSZ aangiften van de voorbije en
komende 3 jaar - aanpassing
22.

Sociale zaken - flankerend onderwijsbeleid - sociale voordelen Hartencollege
Meerbeke - Donkerstraat

Goedgekeurd
Toekennen van het sociaal voordeel in het kader van het flankerend onderwijsbeleid.
23.

Sociale zaken - flankerend onderwijsbeleid - sociale voordelen Hartencollege
Meerbeke - Neigem

Goedgekeurd
Toekennen van de sociale voordelen in het kader van het flankerend onderwijsbeleid.
24.

Patrimonium - Fedimmo - Herstel techn. installaties deel 3 - gunning

Verdaagd
Goedkeuring offerte voor het plaatsen van een airco in het serverlokaal.
25.

Logistiek/overheidsopdrachten - aankoop van een schrobzuigmachine via
raamakkoord voor de stedelijke academie voor muziek, woord en dans - gunning
van de opdracht

Goedgekeurd
De aankoop van een schrobzuigmachine voor de stedelijke academie voor muziek, woord en dans
wordt gegund via een raamovereenkomst voor de prijs van € 4.654,24 inclusief btw
26.

Logistiek/overheidsopdrachten - aankoop van planten voor de foyer in het cc de
plomblom - gunning van de opdracht

Goedgekeurd
De aankoop van planten voor de foyer van het cc de plomblom wordt gegund ten bedrage van €
651,90 inclusief btw tegen aanvaarde factuur.
27.

Logistiek/overheidsopdrachten - verlenging van de onderhoudslicenties voor de
OCMW servers voor de duur van 1 jaar - gunning van de opdracht

Goedgekeurd
De verlenging voor 1 jaar van de onderhoudslicenties voor de OCMW servers wordt gegund ten
bedrage van € 3.554,97 inclusief btw

28.

Logistiek/overheidsopdrachten - aankoop airtrack en toebehoren voor de
sportdienst - gunning van de opdracht

Goedgekeurd
De aankoop van een airtrack en toebehoren voor de sportdienst te gunnen aan de firma die de
economisch meest voordelige offerte heeft ingediend voor de prijs van € 7.132,95 btw inclusief
29.

Logistiek/overheidsopdrachten - SBS Windekind - aankoop van een kapstok gunning van de opdracht

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen de aankoop van een kapstok voor de SBS
Windekind te gunnen aan de firma die als enige een offerte heeft ingediend ten bedrage van
€ 354,35, btw inclusief.
30.

Logistiek/overheidsopdrachten - SBS Windekind - aankoop meubilair - goedkeuring
lastvoorwaarden - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht - vaststellen lijst
te raadplegen leveranciers

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen de aankoop van meubilair voor de
stedelijke basisschool Windekind , geraamd op € 24.374,24, btw inclusief, goed te keuren, de
opdracht te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking,
de voorwaarden vervat in het bestek goed te keuren en de lijst re raadplegen leveranciers goed te
keuren.

31.

Logistiek/overheidsopdrachten - aankoop van software voor de tablets
gemeenteraadsleden via aankoopcentrale - gunning van de opdracht

Goedgekeurd
De aankoop van software, zijnde licenties voor de tablets van de gemeenteraadsleden voor het
dienstjaar 2019, wordt gegund via een aankoopcentrale voor het bedrag van € 301,77 inclusief btw
32.

Logistiek/overheidsopdrachten - CC De Plomblom - aankoop podiumelementen gunning van de opdracht

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen de aankoop van podiumelementen en
karren voor CC De Plomblom te gunnen aan de firma die als enige een offerte heeft ingediend ten
bedrage van € 5.330,81, btw inclusief.
33.

Aankoop meubilair

Goedgekeurd
Aankoop meubilair
34.

Aankoop en installatie van wapenlockers

Goedgekeurd
Aankoop en installatie van wapenlockers
35.

Politie - betaalbaarstelling

Goedgekeurd
Betaalbaarstelling

GR3. Gemeentebelastingen - belasting op het ontginnen van groeven en graverijen vaststelling
Goedgekeurd
Verzoek aan de raad om de belasting op het ontginnen van groeven en graverijen waarvan de
heffingstermijn vervalt, te herzien en vast te stellen voor een periode van 6 jaar ingaande op 1
januari 2020 en eindigend op 31 december 2025.
GR4. Gemeentebelastingen - belasting op het weghalen van afvalstoffen gestort of
achtergelaten op daartoe niet-geëigende plaatsen - vaststelling
Verdaagd
Verzoek aan de raad om de belasting op het weghalen van afvalstoffen gestort of achtergelaten op
daartoe niet-geëigende plaatsen waarvan de heffingstermijn vervalt, vast te stellen voor een
periode van 5 jaar ingaande op 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025.
36.

Financiële dienst - goedkeuren bestelbons in het kader van budgethouderschap

Goedgekeurd
De bestelbonnen 2019/2113 t.e.m. 2019/2149 in het kader van het budgethouderschap worden
goedgekeurd.
37.

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 2019/162, 2019/163 en 2019/164.
GR5. Leefmilieu - klimaat - oproep kandidatuurstelling project De Meerdoeners deelname - principieel akkoord - goedkeuring
Goedgekeurd
De gemeenteraad keurt de deelname aan het project De Meerdoeners principieel goed.
38.

leefmilieu - aanvraag subsidie herbruikbare luiers - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college keurt de aanvraag voor een subsidie voor herbruikbare luiers goed.
39.

Leefmilieu - subsidiëring voor de aanleg van een groendak in Neigem - aanvraag goedkeuring

Goedgekeurd
Het college keurt de aanvraag voor een subsidie voor een groendak goed.
40.

Dierenwelzijn - dierenbegraafplaats - aanmaak infoborden - goedkeuring

Verdaagd
41.

Omgeving - OMV_2019126483 - aktename melding - uitbaten van een slagerij O/2019/395

Goedgekeurd
Het college neemt akte van de melding voor het uitbaten van een slagerij te Ninove.

42.

Omgeving - OMV_2019088939 - Vergunning met voorwaarden SH - bouwen van
een meergezinswoning (17 wooneenheden) in halfopen bebouwing met
ondergrondse garage en het slopen van 3 woningen en loods - O/2019/283

Verdaagd
43.

Omgeving - OMV_2019101373 - Vergunning met voorwaarden SH - verbouwen en
uitbreiden van een bestaande woning - O/2019/334

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het verbouwen en uitbreiden van een bestaande woning te Nederhasselt.
44.

Omgeving - OMV_2019101917 - Vergunning met voorwaarden SH - verbouwen van
een woning - O/2019/317

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

Omgeving - OMV_2019108445 - Vergunning met voorwaarden SH - maken van een
raam- en poortopening - O/2019/333

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het maken van een raam- en deuropening te Ninove.
46.

Omgeving - OMV_2019109490 - Vergunning met voorwaarden SH - verwijderen
van een muur en plaatsen van een poort en aanleggen van een oprit - O/2019/336

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het verwijderen van een muur en plaatsen van een poort en aanleggen van een
oprit te Meerbeke.
47.

Omgeving - OMV_2019089400 - Weigering SH - verkavelen percelen voor 1
gesloten bebouwing, 2 halfopen bebouwingen en 1 voor open bebouwing O/2019/271

Verdaagd
GR6. Mobiliteit - Ninove - Abdijstraat - gedeelte tussen Abdijpoort en Kloosterweg invoeren van beperkt eenrichtingsverkeer - uitgezonderd fietsers en bromfietsers
klasse A - stadswegen
Goedgekeurd
Invoeren van beperkt eenrichtingsverkeer in de Abdijstraat te Ninove gedeelte tussen de
Abdijpoort en de Kloosterweg - stadswegen
GR7. Mobiliteit - Appelterre - Hellestraat - plaatsen verkeersbord F45 aan de zijkant van
een woning Wilderstraat - stadswegen
Goedgekeurd
In de Wilderstraat te Appelterre zal aan de zijkant van een woning huisnummer het verkeersbord
F45 worden geplaatst.
48.

Mobiliteit - Ninove - Weststraat - inrichten parkeerplaats voor mindervaliden

Goedgekeurd
Inrichten parkeerplaats voor mindervaliden in de Weststraat te Ninove

49.

Mobiliteit - Aspelare - Damweg - plaatsen verkeersbord uitgezonderd plaatselijk
verkeer - stadswegen

Goedgekeurd
Verzoek tot het plaatsen van een verkeersbord uitgezonderd plaatselijk verkeer in de Damweg te
Aspelare.
50.

Mobiliteit - Aspelare - Cyriel Prieelstraat - vraag tot plaatsen van paaltjes tussen
garage en voordeur - stadswegen

Goedgekeurd
Verzoek tot het plaatsen van paaltjes tussen garage en voordeur in de Cyriel Prieelstraat te
Aspelare.
51.

Mobiliteit - Aspelare - Geraardsbergsesteenweg - verzoek tot het plaatsen van een
verkeersbord F45 (doodlopende weg) - stadswegen

Goedgekeurd
Vraag tot het plaatsen van een verkeersbord F45 (doodlopende weg) op de
Geraardsbergsesteenweg te Aspelare .
52.

Mobiliteit - Denderwindeke - Minnenhofstraat - tijdelijke invoering van een
stilstaan en parkeerverbod - stadswegen

Goedgekeurd
In de Minnenhofstraat te Denderwindeke zal een tijdelijk stilstaan en parkeerverbod ingevoerd
worden (periode van maandag 21 oktober 2019 tot 31 mei 2020) - stadswegen
53.

Mobiliteit - Trage Wegen - deelname opening wandellus Nederhasselt

Goedgekeurd
Het college geeft goedkeuring voor deelname aan de opening van de wandellus van Nederhasselt
54.

Ruimtelijke ordening - vraag om bijkomend juridisch advies inzake de interpretatie
van de voorschriften en mogelijke beroepen voor wat betreft het PRUP afbakening
kleinstedelijk gebied Ninove - deelplan stedelijk groengebied Hof Ter Duyst -

Verdaagd
55.

Ruimtelijke ordening - splitsing van eigendom nr. 38

Goedgekeurd
voorstel aan het college om op de vraag tot splitsing geen opmerkingen te geven
56.

Ruimtelijke ordening - splitsing van eigendom nr. 39

Goedgekeurd
voorstel aan het college om op de vraag tot splitsing geen opmerkingen te geven
57.

Ruimtelijke ordening - splitsing van eigendom nr. 40

Goedgekeurd
58.

Huisvesting - projectfiche SHM Ninove Welzijn Pollarewijk - positief advies

Goedgekeurd
Voorstel aan het college om een positief advies te geven over een projectfiche van Ninove Welzijn

59.

Huisvesting - projectfiche SHM Ninove Welzijn - Eversem, Prof. Van
Vaerenberghstraat - positief advies

Verdaagd
Voorstel aan het college om een positief advies te geven over een projectfiche van Ninove Welzijn
60.

Huisvesting - projectfiche SHM Ninove Welzijn wijk Eversem Prof. Van
Vaerenberghstraat - positief advies

Verdaagd
Voorstel aan het college om een positief advies te geven over een projectfichr van Ninove Welzijn
61.

Lokale economie - Opschorting abonnement dinsdagmarkt wegens ziekte

Goedgekeurd
De opschorting wegens ziekte van een abonnement op de dinsdagmarkt wordt goedgekeurd.
62.

Lokale economie - Detailhandel - Belasting op leegstaande commerciële panden Verzoek tot schrapping uit leegstandsregister - Inwilliging

Goedgekeurd
Het betreffende handelspand werd op 31 januari 2018 definitief opgenomen in het
leegsstandsregister. Op 16 oktober 2019 werd in een administratieve akte vastgesteld dat het pand
langer dan zes opeenvolgende maanden werd ingevuld conform art. 7 § 3 lid 2 van het betrokken
belastingreglement. Het CBS beslist het verzoek tot schrapping uit het leegstandsregister in te
willigen vanaf de eerst dag van de aanwending overeenkomstig haar functie.
63.

Openbare Werken: machtigingsaanvragen van nutsmaatschappijen voor het
uitvoeren van werken op openbaar domein - kennisneming aanvragen - verlenen
machtiging

Goedgekeurd
Openbare Werken: het college van burgemeester en schepenen keurt de machtigingsaanvragen
voor het uitvoeren van werken op openbaar domein goed
64.

Openbare Werken: plaatsen van zebrapadverlichting - Smid Lambrechtstraat te
Outer - goedkeuring - gunning van de opdracht

Goedgekeurd
Openbare Werken: plaatsen van zebrapadverlichting - Smid Lambrechtstraat te Outer
65.

Openbare werken - aanleg nieuwe parking te Mallaardstraat - goedkeuring
vorderingsstaat 1 en goedkeuring proces-verbaal van vooruitgang van de werken

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de vorderingsstaat 1 en het proces-verbaal van
vooruitgang van de werken voor de aanleg van een nieuwe parking in de Mallaardstraat te Ninove
goed. Dit voor het bedrag ten laste van de stad van € 175.281,71, btw verlegd.
66.

Aanleg voetpad langsheen de Brusselseheerweg in de deelgemeente Neigem goedkeuring vorderingsstaat 1 - goedkeuring proces-verbaal van vooruitgang van
de werken

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de vorderingsstaat 1 en het proces-verbaal van
vooruitgang van de werken voor de aanleg van een voetpad langsheen de Brusselseheerweg in de
deelgemeente Neigem, goed voor het bedrag ten laste van de stad van €30.048,12 btw verlegd en
voor een bedrag van €2.830,45 ten laste van Riopact.

67.

Openbare werken - parking Mallaardstraat te Ninove - goedkeuring gewijzigde
uitvoeringswijze

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de gewijzigde uitvoeringswijze van de aanleg
van de Mallaardparking in Ninove goed, waarbij de roosters ter plaatse ingezaaid worden in plaats
van vooringezaaid, en dit omdat deze niet leverbaar zijn binnen de voorziene uitvoeringstermijn.
68.

Openbare werken - aanleg van de voorziene vooraf met gras ingezaaide roosters
van de parkeerstroken - vaststelling vertraging

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis dat de voorziene vooraf met gras
ingezaaide roosters van de parkeerstroken niet tijdig kunnen worden geproduceerd. Dit omdat de
weersomstandigheden niet toelaten om deze in de nabije toekomst in productie te nemen.
69.

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 11 oktober 2019 met een deeltijdse opdracht van 4/24 in een nietvacante betrekking in vervanging van de titularis die afwezig is wegens nascholing.
70.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde - schooljaar 2019/2020 personeel lager onderwijs - tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling van een leermeesteres rooms-katholieke godsdienst vanaf 1 september 2019
aan de Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde met een deeltijdse opdracht van 2/24 als
tijdelijk andere opdrachtin een niet-vacante betrekking in vervanging van de titularis aan wie een
verlof voor verminderde prestaties werd toegekend.
71.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - schooljaar 2019/2020 - personeel lager
onderwijs - nieuwe affectatie

Goedgekeurd
Nieuwe affectatie voor het schooljaar 2019/2020 van een leermeesters rooms-katholieke
godsdienst aan de SBS Parklaan-Seringen voor een deeltijdse opdracht van 4/24 waarvoor zij
geaffecteerd was aan de SBS Nederhasselt-Voorde.
72.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - schooljaar 2019/2020 - personeel lager
onderwijs - nieuwe affectatie

Goedgekeurd
Nieuwe affectatie voor het schooljaar 2019/2020 van een leermeesters rooms-katholieke
godsdienst aan de SBS Nederhasselt-Voorde voor een deeltijdse opdracht van 2/24 waarvoor zij
geaffecteerd was aan de SBS Appelterre.
73.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - schooljaar 2019/2020 - personeel lager
onderwijs - nieuwe affectatie

Goedgekeurd
Nieuwe affectatie voor het schooljaar 2019/2020 van een leermeesters rooms-katholieke
godsdienst aan de SBS Nederhasselt-Voorde voor een deeltijdse opdracht van 2/24 waarvoor zij
geaffecteerd was aan de SBS Parklaan-Seringen.
74.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Appelterre - personeel lager onderwijs netwerk begrijpend lezen

Goedgekeurd

Verlenen van toestemming aan onderwijzeressen van de Stedelijke Basisschool Appelterre om deel
te nemen aan het netwerk begrijpend lezen.
75.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen - directeur en
zorgcoördinator - infosessie

Goedgekeurd
Verlenen van toestemming aan de directeur en aan de zorgcoördinator van de Stedelijke
Basisscholen Parklaan-Seringen om deel te nemen aan een infosessie.
76.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - schooljaar 2019/2020 - vaststelling
uurregeling en lijst haltes van busvervoer

Goedgekeurd
Vaststelling van de uurregeling en de haltes van het busvervoer in de Stedelijke Basisscholen voor
het schooljaar 2019/2020.
77.

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - domein dans schooljaar 2019/2020 - mededeling opname zorgkrediet

Goedgekeurd
Kennisneming van de mededeling van opname van zorgkrediet voor 1/5de (5 lestijden) door een
lerares DKO, domein dans, van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans vanaf 14
oktober 2019 tot en met 13 juli 2020.
78.

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - domein muziek schooljaar 2019/2020 - afwezigheid voor verminderde prestaties - toekenning

Goedgekeurd
Toekenning van een afwezigheid voor verminderde prestaties aan een leraar DKO, domein muziek,
van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans voor een deeltijdse opdracht van één
lestijd vanaf 1 september 2019 en tot en met 31 augustus 2020.
79.

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - schooljaar
2019/2020 - domein muziek - afwezigheid voor verminderde prestaties toekenning - wijziging collegebesluit van 24 juni 2019

Goedgekeurd
Wijziging van het collegebesluit van 24 juni 2019 waarbij een afwezigheid voor verminderde
prestaties werd toegekend aan een leraar DKO, domein muziek, van de Stedelijke Academie voor
Muziek, Woord en Dans vanaf 1 september 2019 tot en met 31 augustus 2020 voor een deeltijdse
opdracht van drie lestijden (in plaats van twee lestijden).
80.

Cultuur - voorstelling ‘Que Désire’ van Soetkin Baptist - 29/11/2019 - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college keurt de organisatie van de voorstelling 'Que Désire' van Soetkin Baptist op 29
november 2019 in CC De Plomblom goed.
81.

Jeugd - rechtzetting toekennen en betaalbaarstelling vormingssubsidie individuele
aanvrager

Goedgekeurd
Rechtzetting van de toekenning en betaalbaarstelling van een vormingssubsidie voor een
individuele aanvrager
82.

Sport - investeringssubsidie aan Denderhockey vzw - goedkeuring deel 3

Goedgekeurd

83.

Sport - uitbetaling toelagen wielerwedstrijden - deel 2

Goedgekeurd
Uitbetaling van toelagen wielerwedstrijden
84.

Sport - erkenning sportverenigingen en sportorganisatoren

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen erkent de sportverenigingen en sportorganisatoren op
grondgebied Ninove
85.

Sociale zaken - organisatie vorming voor vrijwilligers

Goedgekeurd
Sociale zaken - organisatie vorming voor vrijwilligers
86.

Sociale zaken - IBO - toekennen 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 9 oktober 2019 voor de periode van 1 jaar.
87.

Sociale zaken - IBO- toekennen 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 9 oktober 2019 voor de periode van 1 jaar.
88.

Secretariaat - dossiers gemeenteraad

Goedgekeurd
Te agenderen agendapunten voor de gemeenteraad.
89.

Personeel - LDE-doelgroepwerknemer SINE - verlenging

Goedgekeurd
Het contract van de LDE-doelgroepwerknemer SINE wordt verlengd.
90.

Mobiliteit - aanvraag via raadsledenloket - Vogelzangstraat te Nederhasselt snelheidscontroles - controles zwaar vervoer - stadswegen

Goedgekeurd
Het antwoord op de vraag van mevrouw inzake de Vogelzangstraat te Nederhasselt wordt
goedgekeurd.
91.

OW - aanvraag via raadsledenloket -

Goedgekeurd
het antwoord op de vraag via het raadsledenloket van een gemeenteraadslid wordt goedgekeurd.

