College van burgemeester en schepenen van 22 juni 2020
BEKNOPTE BESLUITENLIJST

GR1. Secretariaat - AGB De Kleine Dender- Raad van Bestuur - vervanging lid
Goedgekeurd
Voorstel aan de gemeenteraad om een lid van de Raad van Bestuur van het AGB De Kleine Dender
te vervangen.
1.

Secretariaat - goedkeuring notulen

Goedgekeurd
Goedkeuring van de notulen van 15 juni 2020.
2.

Secretariaat - erediensten - Kerkraad O.L.Vrouw Hemelvaart Notulen 2 juni 2020

Goedgekeurd
Notulen van de Kerkraad O.L.Vrouw Hemelvaart
Notulen 2 juni 2020
3.

Secretariaat - erediensten - Kerkraad O.-L.-Vrouw Lichtmis Lieferinge- Notulen 8
juni 2020

Goedgekeurd
Notulen van de Kerkraad O.-L.-Vrouw Lichtmis Lieferinge Notulen8 juni 2020.
4.

Personeel - ziekteverloven week 15-25

Verdaagd
5.

Personeel - vakman chauffeur/machinebediener - aanstelling

Goedgekeurd
Aanstelling van een vakman chauffeur/machinebediener
6.

Personeel - aanstelling deskundige leefmilieu

Goedgekeurd
Er wordt een deskundige leefmilieu aangesteld.
7.

Personeel - vakman schilderwerken - aanstelling

Goedgekeurd
Er wordt een vakman schilderwerken aangesteld.

8.

Personeel - IBO - aanstellen jobstudenten/monitoren - uitbreiding

Goedgekeurd
Er worden voor het IBO bijkomende jobstudenten/monitoren aangesteld
9.

Personeel - speelpleinwerking - aanstellen monitoren - intrekking/aanvulling

Goedgekeurd
Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 23 maart 2020 wordt gewijzigd
10.

Personeel - onwettig afwezig

Goedgekeurd
Een afwezigheid van een personeelslid wordt onwettig verklaard.
11.

Personeel - aanvraag sociale premie - 12de verjaardag kind

Goedgekeurd
Een personeelslid vraagt een sociale premie aan.
12.

Personeel - toekennen waarneming hogere functie - correctie beslissing CBS 8 juni
2020

Goedgekeurd
Aan een personeelslid wordt een waarneming hogere functie toegekend.
13.

Burgerzaken - hernummering Kleine Molenweg

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring hernummering Kleine Molenweg
14.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister
15.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister
16.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister
17.

Burgerzaken - concessie op het urnenveld op de begraafplaats Denderwindeke

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie urnenveld op de begraafplaats Denderwindeke
18.

Burgerzaken - concessie op het urnenveld op de begraafplaats Ninove

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie urnenveld op de begraafplaats Ninove
19.

Burgerzaken - concessie in het columbarium op de begraafplaats Ninove

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie in het columbarium op de begraafplaats Ninove

20.

Burgerzaken - grafconcessie op de begraafplaats Meerbeke

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring grafconcessie op de begraafplaats Meerbeke
21.

Burgerzaken - verlenging grafconcessie op de begraafplaats Ninove

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring verlenging grafconcessie op de begraafplaats Ninove
22.

Burgerzaken - concessie op het urnenveld op de begraafplaats Ninove

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie urnenveld op de begraafplaats Ninove
23.

Logistiek/overheidsopdrachten - reinigen atletiekpiste en aanbrengen nieuwe
belijning - goedkeuren voorwaarden - vaststellen wijze van gunnen van de
opdracht en vaststellen lijst te raadplegen firma's

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen het reinigen en opnieuw aanbrengen van
de belijning van de atletiekpiste, geraamd op € 25.000, 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 te raadplegen firma's vast te stellen.

24.

Logistiek/overheidsopdrachten - software digitale handtekening -uitbreiding
opdracht

Goedgekeurd
De opdracht voor het leveren van software voor digitale handtekening te gunnen aan de
leverancier van het bestaande eGovFlow-pakket
25.

Logistiek/overheidsopdrachten - afsluiten van een gsm-abonnement voor de
sociale dienst via de raamovereenkomst telecommunicatie van de Vlaamse
Overheid voor de Vlaamse Overheid, lokale- en provinciebesturen - gunnen van de
opdracht

Goedgekeurd
Het afsluiten van een gsm-abonnement via raamovereenkomst van de Vlaamse Overheid ten
bedrage van 24,00 per maand excl btw wordt goedgekeurd.
26.

Logistiek/overheidsopdrachten - aankoop van een kernboormachine voor de
technische dienst - gunning van de opdracht

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen de aankoop van een kernboormachine
voor het plaatsen van verkeersborden te gunnen aan de firma die de voor de stad economisch
meest voordelige offerte heeft ingediend ten bedrage van € 2.780,58, btw inclusief.
27.

Logistiek/overheidsopdrachten - aankoop van een geluidsinstallatie voor het cc De
Plomblom - goedkeuring - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht goedkeuring voorwaarden en vaststellen lijst te raadplegen firma's

Goedgekeurd
De levering en plaatsing van een geluidsinstallatie voor het cc De Plomblom wordt goedgekeurd, de
wijze van gunnen van de opdracht wordt vastgesteld, de voorwaarden worden goedgekeurd en de
lijst te raadplegen firma's wordt vastgesteld

28.

Aankoop V-nummers

Goedgekeurd
Aankoop V-nummers
29.

Politie - Aankopen via bestelbon 2020

Goedgekeurd
Aankopen via bestelbon
GR2. Financiële dienst - KFB - jaarrekening 2019 protestantse kerk Denderleeuw advies
Goedgekeurd voor de raad
Voorstel aan de raad om kennis te nemen van de jaarrekening 2019 van de protestantse kerk
Denderleeuw.
30.

Financiële dienst - Politie - betaalbaarstelling uitgaven 2020

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen tot het betaalbaar stellen van de
mandatenlijst 2020/24 en 2020/25
31.

Gemeentebelastingen - vaststellen en uitvoerbaar verklaren belastingkohier Contante belasting op het vervoeren van personen met een politievoertuig

Goedgekeurd
Het kohier inzake de belasting op het vervoeren van personen met een politievoertuig voor het
aanslagjaar 2019 wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard ten bedrage van € 3.000,00.
32.

Gemeentebelastingen - belasting op het weghalen van afvalstoffen gestort of
achtergelaten op daartoe niet-geëigende plaatsen - vaststellen en uitvoerbaar
verklaren belastingkohier

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om het belastingkohier inzake de
belasting op het weghalen van afvalstoffen gestort of achtergelaten op daartoe niet-geëigende
plaatsen voor het aanslagjaar 2019 vast te stellen en uitvoerbaar te verklaren ten bedrage van €
6.499,00.
33.

Gemeentebelastingen - vaststellen en uitvoerbaar verklaren belastingkohier belasting op nachtwinkels

Goedgekeurd
Het kohier inzake de belasting op nachtwinkels voor het aanslagjaar 2019 wordt vastgesteld en
uitvoerbaar verklaard ten bedrage van € 7.500
34.

Gemeentebelastingen - beslechting van fiscale geschillen - gemeentebelasting op
de leegstand van gebouwen en woningen - uitspraak

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om het bezwaarschrift inzake de
gemeentebelasting op de leegstand van gebouwen en woningen voor het aanslagjaar 2019 en
kohierartikel 000002 in te willigen.
35.

Gemeentebelastingen - beslechting van fiscale geschillen - gemeentelijke heffing
bedrijven - uitspraak

Goedgekeurd
Verzoek aan het college van burgemeester en schepenen om het bezwaarschrift inzake de
gemeentelijke heffing bedrijven te verwerpen voor het aanslagjaar 2019 en kohierartikel 002736.

36.

Financiële dienst - goedkeuren bestelbons in het kader van budgethouderschap

Goedgekeurd
De lijst van de bestelaanvragen in het kader van het budgethouderschap worden goedgekeurd.
37.

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 2020/231, 2020/232, 2020/233, 2020/234 en 2020/235.
38.

Leefmilieu - schriftelijke vraag raadslid over de invoering van gewichtsdiftar voorstel antwoord - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt het antwoord goed op de schriftelijke vraag van
een raadslid over de invoering van gewichtsdiftar.
39.

Leefmilieu - schrapping van de gemeentelijke inventaris risicogronden goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen schrapt een perceel van de inventaris van
risicogronden.
40.

Leefmilieu - schrapping van de gemeentelijke inventaris risicogronden goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen schrapt 2 percelen van de gemeentelijke inventaris
risico-gronden.
41.

Leefmilieu - niet schrappen van een perceel van de gemeentelijke inventaris
risicogronden - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen gaat niet akkoord om een perceel tot schrappen van
de inventaris van risicogronden.
42.

Leefmilieu - schriftelijke vraag raadslid over het plaatsen van een zitbank in
Okegem - voorstel antwoord - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt het voorstel van antwoord goed op de
schriftelijke vraag van een raadslid voor het plaatsen van een zitbank in Okegem
43.

Omgeving - OMV_2020010701 - Vergunning met voorwaarden SH - bouwen van
een halfopen eengezinswoning - O/2020/100

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het bouwen van een halfopen eengezinswoning te Appelterre.

44.

Omgeving - OMV_2020019100 - Vergunning SH - plaatsen van een veranda O/2020/139

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepen om een vergunning af te leveren voor het
plaatsen van een veranda te Appelterre.

45.

Omgeving - OMV_2020044213 - Vergunning met voorwaarden SH - bouwen van
een meergezinswoning - O/2020/145

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het bouwen van een meergezinswoning te Outer.
46.

Omgeving - OMV_2020048876 - Vergunning met voorwaarden SH - bouwen van
een meergezinswoning met bijhorende garages en carport - O/2020/154

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het bouwen van een meergezinswoning met bijhorende garages en carport te
Ninove.
47.

Omgeving - OMV_2019074853 - Vergunning met voorwaarden SH - verbouwen en
uitbreiden van een eengezinswoning - O/2020/170

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning te Ninove.
48.

Omgeving - OMV_2020074053 - Vergunning met voorwaarden SH - bouwen van
een tuinhuis - O/2020/240

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het bouwen van een tuinhuis te Lieferinge.
49.

Omgeving - OMV_2020056807 - Vergunning met voorwaarden SH - verbouwen van
een eengezinswoning - O/2020/175

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het verbouwen van een eengezinswoning te Meerbeke.
50.

Omgeving - OMV_2020074652 - Vergunning SH - plaatsen van een veranda O/2020/242

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning af te leveren voor het
plaatsen van een veranda te Pollare.
51.

Omgeving - OMV_2020048071 - Vergunning met voorwaarden SH - aanleggen van
een zwembad - O/2020/152

Goedgekeurd
voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het aanleggen van een zwembad te Nederhasselt.

52.

Omgeving - OMV_2020037660 - Vergunning met voorwaarden SH - verbouwen van
3 eengezinswoningen en de bouw van 16 garageboxen - O/2020/158

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het verbouwen van 3 eengezinswoningen en de bouw van 16 garageboxen te
Meerbeke.
53.

Omgeving - OMV_2020054741 - Vergunning met voorwaarden SH - bouwen van
een nieuwbouw kantoorfunctie en een woonentiteit in halfopen bebouwing O/2020/177

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het bouwen van een nieuwbouw kantoorfunctie en een woonentiteit in halfopen
bebouwing te Meerbeke.
54.

Omgeving - OMV_2020056431 - Vergunning SH - plaatsen van een pergola O/2020/184

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning af te leveren voor het
plaatsen van een pergola te Outer.
55.

Omgeving - OMV_2020066569 - Vergunning SH - regulariseren van een half-open
eengezinswoning (aanpassingen raamopeningen) - O/2020/227

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden
voor het regulariseren van een half-open eengezinswoning aanpassingen raamopeningen te
Appelterre.
56.

Omgeving - OMV_2020062668 - Vergunning met voorwaarden SH - bouwen van
een paardenstal - O/2020/205

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepen om een vergunning met voorwaarden af te
leveren voor het bouwen van een paardenstal te Outer.
57.

Mobiliteit - Ninove - Pamelstraat - goedkeuring voor het inrichten van een
parkeerplaats voor mindervaliden - stadswegen

Goedgekeurd
Er wordt goedkeuring gegeven voor het inrichten van een parkeerplaats voor mindervaliden in de
Pamelstraat
58.

Mobiliteit - Brakelsesteenweg N8 - goedkeuring standpunt

Goedgekeurd
Er wordt goedkeuring gegeven aan het standpunt van het college van burgemeester en schepenen
inzake Brakelsesteenweg N8
59.

Mobiliteit - Parkeren - goedkeuring opschortend betalend parkeren

Goedgekeurd
Er wordt goedkeuring gegeven aan het opschortend betalend parkeren

60.

Mobiliteit - Ninove - Aalstersesteenweg - goedkeuring inrichten van een
parkeerplaats voor personen met beperking - stadswegen

Goedgekeurd
Er wordt goedkeuring gegeven voor het inrichten van een parkeerplaats voor personen met
beperking ter hoogte van de Aalstersesteenweg te Ninove.
61.

Mobiliteit - oproep voor subsidies Vlaamse overheid - exit-strategie
-duurzame modi voor gemeentewegen: goedkeuring aanvraag

Goedgekeurd
Er wordt goedkeuring gegeven om een subsidie aan te vragen aan de Vlaamse Overheid mbt exitstrategie duurzame modi voor gemeentewegen.
62.

Mobiliteit - aanvraag bestuurderspas - goedkeuring

Goedgekeurd
Goedkeuring aan het afleveren van een bestuurderspas.
63.

Mobiliteit - aanvraag bestuurderspas - goedkeuring

Goedgekeurd
Goedkeuring aan het afleveren van een bestuurderspas.
64.

Mobiliteit - aanvraag bestuurderspas - goedkeuring

Goedgekeurd
Goedkeuring aan het afleveren van een bestuurderspas.
65.

Mobiliteit - aanvraag bestuurderspas - goedkeuring

Goedgekeurd
Goedkeuring aan het afleveren van een bestuurderspas.
66.

Mobiliteit - aanvraag bestuurderspas - goedkeuring

Goedgekeurd
Goedkeuring aan het afleveren van een bestuurderspas.
67.

Mobiliteit - aanvraag bestuurderspas - goedkeuring

Goedgekeurd
Goedkeuring aan het afleveren van een bestuurderspas.
68.

Mobiliteit - Ninove - Middenstraat - opheffing parkeerplaats voor personen met een
beperking - stadswegen

Goedgekeurd
Opheffing parkeerplaats voor personen met een beperking in de Middenstraat te Ninove.
69.

Mobiliteit - aanvraag bestuurderspas - goedkeuring

Goedgekeurd
Goedkeuring aan het afleveren van een bestuurderspas.
70.

Mobiliteit - aanvraag via raadsledenloket - gebruik parking schoenen De Proost te
Neigem - aanvraag gemeenteraadslid

Goedgekeurd
Goedkeuring aanvraag via raadsledenloket.

71.

Mobiliteit - aanvraag via raadsledenloket - status bijkomende sensoren ter hoogte
van bakkerij Kathy - Pamelstraat te Ninove - aanvraag gemeenteraadslid

Goedgekeurd
Goedkeuring aanvraag via raadsledenloket
72.

Mobiliteit - aanvraag bestuurderspas - goedkeuring

Goedgekeurd
Goedkeuring aan het afleveren van een bestuurderspas.
73.

Mobiliteit - Trage Wegen - Nederhasselt - voetweg 67 - inname standpunt

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen neemt een standpunt in betreffende een
tragewegendossier in Nederhasselt
74.

Ruimtelijke ordening - splitsing van eigendom nr. 26

Goedgekeurd
voorstel aan het college om op de vraag tot splitsing geen opmerkingen te geven
75.

Ruimtelijke ordening - SHM Preulegem - inname standpunt ontwerp na aanpassing
gecoro

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen neemt een standpunt in over het aangepaste ontwerp
voor SHM Preulegem.
76.

Huisvesting - gemeentelijke huisvestingspremie - goedkeuring

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een gemeentelijke
huisvestingspremie toe te kennen.
77.

Lokale economie - aanvraag terras horecazaak te Denderwindeke - vergunning van
8 juni 2020 tem 31 december 2020

Goedgekeurd
De aanvraag voor een terras voor een horecazaak te Denderwindeke wordt goedgekeurd.
78.

Lokale economie - aanvraag terras horecazaak te Ninove - vergunning van 8 juni
2020 tem 31 december 2020

Goedgekeurd
De aanvraag voor een terras voor een horecazaak te Ninove wordt goedgekeurd.
79.

Lokale economie - Coronacrisis - detailhandel - afwijking op wekelijkse rustdag en
openingsuren 2020 - besluit CBS 16/12/2019 - wijziging - goedkeuring

Goedgekeurd
Het CBS wijzigt, n.a.v. het verschuiven van de soldenperiode, het besluit van 16 dec. 2019
houdende goedkeuring van de afwijkingen op wekelijkse rustdag en openingsuren 2020.

80.

Regionaal Bedrijventerrein Doorn Noord Ninove – aangepast dwarsprofiel nieuwe
verbindingsweg naar Okegembaan - innemen standpunt

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen neemt het standpunt in om de verbindingsweg tussen
de Aalstersesteenweg en de Okegembaan uit te rusten volgens het aangepast typeprofiel 4, met
een rooilijnbreedte van 25 meter
81.

Openbare werken - Ruimen langsgracht, Chemin 2 te Pollare en problematiek
afwatering te Brusselsesteenweg , 9402 Meerbeke

Goedgekeurd
Openbare werken - Ruimen langsgracht, Chemin 2 te Pollare en problematiek afwatering te
Brusselsesteenweg, 9402 Meerbeke
82.

OW - Machtigingsaanvragen van nutsmaatschappijen voor het uitvoeren van
werken op openbaar domein - kennisneming aanvragen - verlenen machtiging

Goedgekeurd
OW - Het college van burgemeester en schepenen keurt de machtigingsaanvragen voor het
uitvoeren van werken op het openbaar domein goed.

83.

Onderwijs - Scholengemeenchap GeNi - schooljaar 2020/2021 startbaanovereenkomst - aanwerving

Goedgekeurd
Afsluiten van een halftijdse startbaanovereenkomst vanaf 1 september 2020 voor de duur van het
schooljaar 2020/2021 in het ambt van onderwijzer voor een deeltijdse opdracht van 12/24 aan de
Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen.
84.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - schooljaar 2020/2021 startbaanovereenkomst - aanwerving

Goedgekeurd
Afsluiten van een halftijdse startbaanovereenkomst vanaf 1 september 2020 voor de duur van het
schooljaar 2020/2021 in het ambt van onderwijzer voor een deeltijdse opdracht van 12/24 aan de
Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen.
85.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - schooljaar 2020/2021 startbaanovereenkomst - aanwerving

Goedgekeurd
Afsluiten van een halftijdse startbaanovereenkomst vanaf 1 september 2020 voor de duur van het
schooljaar 2020/2021 in het ambt van onderwijzer voor een deeltijdse opdracht van 12/24 aan de
Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde.
86.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - schooljaar 2020/2021 - tijdelijke
aanstelling in een niet-subsidieerbare betrekking

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling vanaf 1 september 2020 en voor de duur van het schooljaar 2020/2021 in een
niet-subsidieerbare betrekking van onderwijzer met een deeltijdse opdracht van 12/24 aan de
Stedelijke Basisschool Denderwindeke.

87.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - schooljaar 2020/2021 - tijdelijke
aanstellingen

Goedgekeurd
Tijdelijk aanstellen van personen in de ambten van kleuteronderwijzer, onderwijzer en
zorgcoördinator vanaf 1 september 2020 in de scholen van de scholengemeenschap GeNi.
88.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde - personeel lager
onderwijs - tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling van een onderwijzeres vanaf 22 juni 2020 aan de Stedelijke Basisschool
Nederhasselt-Voorde met een deeltijdse opdracht 12/24 in een niet-vacante betrekking in
vervanging van de titularis die afwezig is wegens ziekte.
89.

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - schooljaar 20202021 - afsluiten afsprakenovereenkomst 'leren in alternatieve leercontext' met
harmonie Keva

Goedgekeurd
Erkennen van de harmonie Keva vzw van Aspelare vanaf 1 september 2020 als alternatieve
leercontext voor de regelmatig ingeschreven leerlingen voor de kunstvakken groepsmusiceren
instrumentaal: klassiek en groepsmusiceren instrumentaal: jazz-pop-rock en afsluiten van een
afsprakenovereenkomst.
90.

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - schooljaar 20202021 - afsluiten afsprakenovereenkomst - 'leren in alternatieve leercontext' met
harmonie KMM 'Moed en Volharding'

Goedgekeurd
Erkennen van de KMM Moed en Volharding vzw van Denderhoutem vanaf 1 september 2020 als
alternatieve leercontext voor de regelmatig ingeschreven leerlingen voor de kunstvakken
groepsmusiceren instrumentaal: klassiek en groepsmusiceren instrumentaal: jazz-pop-rock en
afsluiten van een afsprakenovereenkomst.
91.

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - exitscenario corona
- heropstart onderwijsactiviteiten fase 4

Goedgekeurd
Vaststellen van de maatregelen in verband met fase 4 van de heropstart van de
onderwijsactiviteiten in de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans.
92.

Cultuur - zomerprogramma - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt het zomerprogramma goed.

93.

Cultuur - coronaproject OPENDOEK 'Het bankje' - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen beslist om deel te nemen aan het project ‘Het Bankje’
(podcast-project voor amateurkunstenaars) van OPENDOEK.
94.

Cultuur - erfgoedproject #STROOM - aanbrengen spuitsjablonen - goedkeuring

Goedgekeurd
Erfgoedcel Denderland krijgt toelating om op enkele locaties op de openbare weg op Ninoofs
grondgebied een tijdelijk sjabloon aan te brengen in het kader van het project #STROOM.

95.

Evenementen-BBQ Contest Wettels on Fire-wijziging datum-goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Wettels on Fire om de datum
van hun internationale bbq wedstrijd te verschuiven naar 7-8-9 augustus 2020 op het
Gemeenteplein te Meerbeke.
96.

Evenementen-The Mauritz-Pop Up Zomerbar van 12 juni 2020 tot en met 31
augustus 2020 en Wettelcup 2020 van 1 juli 2020 tot en met 31 augustus 2020weigering

Goedgekeurd
Het college weigert een goedkeuring te geven voor Pop Up Zomerbar van 12 juni 2020 tot en met
31 augustus 2020 en Wettelcup 2020 van 1 juli 2020 tot en met 31 augustus 2020 in The Mauritz.
97.

Evenementen-Dressuurwedstrijd manege Molenzicht 28/06/2020-goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor het organiseren van een
dressuurwedstrijd op manege Molenzicht te Denderwindeke op zondag 28 juni 2020.
98.

Jeugd - Tijdelijk politiereglement op het verkeer - inrichten van speelstraten
tijdens de maanden juli en augustus 2020

Goedgekeurd
Goedkeuring van een tijdelijk politiereglement op het verkeer - inrichten van speelstraten tijdens
de maanden juli en augustus 2020
99.

Sociale dienst-ontwerp van antwoord op de schriftelijke vraag van raadslid Coryn

Goedgekeurd
100. Personeel
Goedgekeurd

101. Personeel
Goedgekeurd
102. Personeel
Goedgekeurd
103. Mobiliteit - aanvraag via raadsledenloket - foutparkeerders - aanvraag
gemeenteraadslid
Goedgekeurd
Goedkeuring aanvraag via raadsledenloket

