College van burgemeester en schepenen van 25 maart 2019
BEKNOPTE BESLUITENLIJST

GR1. Secretariaat - interlokale vereniging Handel samen & sociaal - aanduiding van
vertegenwoordiger en plaatsvervanger beheerscomité
Goedgekeurd
Voorstel aan de gemeenteraad om een vertegenwoordiger en plaatsvervanger aan te duiden voor
het beheerscomité van de interlokale vereniging Handel samen & sociaal en dit voor de duur van
de huidige bestuursperiode.

GR2. Secretariaat - Zefier - jaarvergadering - donderdag 13 juni 2019 - akteneming
agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger
Goedgekeurd
Voorstel aan de gemeenteraad om akte te nemen van de jaarvergadering van Zefier op donderdag
13 juni 2019 en tot het bepalen van het stemgedrag van de vertegenwoordiger.

1.

Secretariaat - goedkeuring notulen

Goedgekeurd
Goedkeuring van de notulen van 26 februari 2019.

2.

Secretariaat - erediensten - Verenigde Protestantse Kerk België - Notulen 21
februari 2019

Goedgekeurd
Notulen van de Verenigde Protestantse Kerk België van 21 februari 2019

3.

Personeel - gunnen van de opdracht

Goedgekeurd
Er wordt een paasgeschenk voor de personeelsleden aangekocht

4.

Personeel - aanstellen sportmonitoren

Goedgekeurd
Er worden tijdens de paasvakantie sportmonitoren aangesteld.

5.

Personeel - ontslag

Goedgekeurd
Een personeelslid dient zijn ontslag in

6.

Personeel - IBO - aanstellen jobstudenten/monitor

Goedgekeurd
In het IBO worden tijdens de paasvakantie jobstudenten en een monitor aangesteld.

7.

Personeel - diensthoofd burgerzaken - vaststellen datum indiensttreding

Goedgekeurd
De datum van indiensttreding van het diensthoofd burgerzaken wordt vastgesteld

9.

Patrimonium - Uitbreiding school Windekind - perceel 1 - verrekening n° 10 goedkeuring

Goedgekeurd
Verrekening voor uitbreiding school Windekind.

10.

Patrimonium - uitbreiding SBS Ikke - definitieve oplevering - goedkeuring

Goedgekeurd
Goedkeuring definitieve oplevering uitbreiding SBS Ikke

11.

Patrimonium - SBS Windekind - opzegging huur prefab-units

Goedgekeurd
Opzegging huurcontract

12.

Patrimonium - SBS Appelterre - vernieuwing sanitair - gunning

Goedgekeurd
Goedkeuring vernieuwing sanitaire bij SBS Appelterre.

13.

Kennisname van de omgevingsanalyse in het kader van het meerjarenplan 2020 2025.

Verdaagd
De omgevingsanalyse is een wettelijk verplichte bijlage binnen de beleids-en beheerscyclus en
vormt idealiter de basis voor de opmaak van de beleidsdoelstellingen van de nieuwe legislatuur. In
oktober werd reeds een inspiratienota vanuit de administratie overgemaakt aan de politieke
partijen, nu maken we ook de cijfers over aan de bestuursploeg.
GR3. Logistiek/overheidsopdrachten - archeologisch onderzoek stadsgronden
Stuypenberg te Lebeke-Outer - goedkeuring
Verdaagd
De uitvoering van een archeologisch onderzoek op de stadsgronden Stuypenberg te Lebeke-Outer
goed te keuren.

14.

Logistiek/overheidsopdrachten - doorsteek Beverstraat - aanstellen landmeterexpert

Goedgekeurd
Het aanstellen van een landmeter-expert voor de opmeting van de grond van de doorsteek en
schatting van de meerwaarde van de bouw van de buur

15.

Logistiek/overheidsopdrachten - aankoop van een trapladder voor de SBS De
Hazelaar, Geraardsbergsesteenweg 184, 9400 Nederhasselt

Goedgekeurd
De aankoop van een trapladder voor de stedelijke basisschool in Nederhasselt wordt gegund aan
de firma die de voor de stad economisch voordeligste offerte heeft ingediend ten bedrage van
€ 242, btw inclusief.

16.

Logistiek/overheidsopdrachten - netwerkbekabeling stadsgebouw Bevrijdingslaan
7 - goedkeuring proces-verbaal van definitieve oplevering - volledige vrijstelling
van de borgtocht

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen het proces-verbaal van definitieve
oplevering van 5 maart 2019 goed te keuren en de borgstelling met nr. 42/029813, ten bedrage
van € 3.120, volledig vrij te geven, hetzij voor het resterende bedrag van € 1.560.

17.

Logistiek/overheidsopdrachten - aanplanten en onderhouden éénjarige
stadsbebloeming - goedkeuring - goedkeuring voorwaarden - vaststellen wijze van
gunnen van de opdracht - vaststellen lijst te raadplegen firma's

Goedgekeurd
Het aanplanten en onderhouden van éénjarige stadsbebloeming goed te keuren, de wijze van
gunnen van de opdracht en de lijst te raadplegen firma's vast te stellen

18.

Logistiek/overheidsopdrachten - onderhoud van voetwegen in groot Ninove goedkeuring - goedkeuring voorwaarden - vaststellen wijze van gunnen van de
opdracht - vaststellen lijst te raadplegen firma's

Goedgekeurd
Het onderhoud van voetwegen in groot Ninove goed te keuren, de wijze van gunnen van de
opdracht en de lijst te raadplegen firma's vast te stellen

19.

Logistiek/overheidsopdrachten - goedkeuren leveren verkiezingsdocumenten voor
diverse bureau voor de verkiezingen van 26 mei 2019 - goedkeuren meetstaat vaststellen wijze van gunnen van de opdracht en vaststellen lijst te raadplegen
firma's

Goedgekeurd
De aankoop van documenten voor de diverse bureau's voor de verkiezingen van 26 mei 2019
wordt goedgekeurd.

20.

Politie - aankoop van een licentie voor UFED 4pc

Goedgekeurd
Aankoop van een licentie voor UFED 4pc

21.

Politie - psychologische bijstand (Employee Assistance Program)

Goedgekeurd
Psychologische bijstand (Employee Assistance Program)

22.

Politie - betaalbaarstelling

Goedgekeurd
Betaalbaarstelling

23.

Gemeentebelastingen - vaststellen en uitvoerbaar verklaren belastingkohier belasting op groeven en graverijen

Goedgekeurd
Het kohier inzake de belasting op de groeven en graverijen voor het aanslagjaar 2018 wordt
vastgesteld en uitvoerbaar verklaard ten bedrage van € 100,00.

24.

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 2019/56, 2019/57 en 2019/58

25.

Sociale zaken - toekennen mantelzorgpremie december 2018 en januari-februari
2019

Goedgekeurd
Toekennen of weigeren aanvragen gemeentelijke mantelzorgpremie periode december 2018 en
januari en februari 2019

26.

Leefmilieu - aanleg volkstuinen Graafland - lijst min- en meerwerken - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college keurt de lijst van de min- en meerwerken goed voor de aanleg van de volkstuinsite
Graafland.

27.

Dierenwelzijn - aanleg dierenbegraafplaats - pv voorlopige aanvaarding goedkeuring

Goedgekeurd
Het college keurt de voorlopige aanvaarding van de aanleg van de dierenbegraafplaats goed.

28.

Omgeving - OMV_2018158658 - verlenen vergunning - rooien van 20 populieren O/2018/553

Goedgekeurd
Het college verleent de aanvraag voor het rooien van 20 populieren te Ninove.

29.

OMV_2019015206 - aktename SH juiste melding - zorgwonen - O/2019/85

Goedgekeurd
Het college neemt akte van de melding voor het omvormen van een woning tot zorgwonen

30.

OMV_2019002834 - Vergunning met voorwaarden SH - verbouwen van een
ééngezinswoning - O/2019/33

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

31.

OMV_2018134355 - Vergunning met voorwaarden SH - slopen van een
containerklasgeheel en een kleedkamergeheel en het bouwen van 2 vervangende
containerklasgehelen - O/2019/34

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het slopen van een containerklasgeheel en een kleedkamergeheel en het bouwen
van 2 vervangende containerklasgehelen te Ninove.

32.

OMV_2018118698 - Vergunning met voorwaarden SH - slopen en bouwen van een
open landbouwloods - O/2018/414

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

33.

OMV_2019005081 - Vergunning met voorwaarden - oprichten van een
alleenstaande woning - O/2019/22

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het oprichten van een alleenstaande woning te Appelterre.

34.

OMV_2019012438 - Vergunning met voorwaarden SH - plaatsen van een
keerwand-tuinomheining - O/2019/39

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het plaatsen van een keerwand-tuinomheining te Meerbeke.

35.

OMV_2018158353 - Vergunning met voorwaarden SH - plaatsen van zonnepanelen
in de tuin - O/2018/537

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning af te leveren voor het
plaatsen van zonnepanelen in de tuin in Nederhasselt.

GR4. Mobiliteit - Meerbeke - Brusselsesteenweg 2 langsparkeerplaatsen - inrichten
blauwe zone - parkeerschijf maximum 30 minuten van maandag tot vrijdag van 9u
- 19u en van zaterdag van 9u tot 12u - gewestweg
Goedgekeurd
Op de Brusselsesteenweg te Meerbeke wordt langsparkeerplaatsen ingericht als blauwe zone
(parkeerschijf maximum 30 minuten) van maandag tot vrijdag van 9u - 19 u en van zaterdag van
9u tot 12 u - gewestweg

36.

Ninove - Outerstraat - verwijderen van 5 langsparkeerplaatsen rechtover de
woning Outerstraat te Outer.

Goedgekeurd
Aanvraag om de 5 ingerichte langsparkeerplaatsen rechtover huisnummer 98 in de Outerstraat te
Outer te verwijderen ingevolge de bouw van een woning.

37.

Ninove - Centrumlaan - voorstel tot het inrichten van 2 of 5 tijdelijke
parkeerplaatsen voor personen met een beperking - stadswegen

Goedgekeurd
Inrichten van 2 of 5 tijdelijke parkeerplaatsen voor personen met een beperking op de
Centrumlaan te Ninove - stadswegen

38.

Ninove - Emiel De Molstraat - opheffing parkeerplaats voor personen met een
beperking - stadswegen

Goedgekeurd
Opheffing parkeerplaats voor personen met een beperking in de Emiel De Molstraat 21 te Ninove.

39.

Splitsing van eigendom nr. 10

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

40.

Splitsing van eigendom nr. 9

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

41.

Splitsing van eigendom nr. 11

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

42.

A/2018/21 Negatief stedenbouwkundig attest - bouwen van een ééngezinswoning

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een negatief stedenbouwkundig
attest af te leveren voor het bouwen van een eengezinswoning te Ninove.

43.

A/2018/22 Positief stedenbouwkundige attest - bouwen van een open
ééngezinswoning

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een positief stedenbouwkundige
attest af te leveren voor het bouwen van een open eengezinswoning te Ninove.

44.

A/2019/2 Positief stedenbouwkundig attest met voorwaarden - afsplitsen perceel
bouwgrond, bestemd voor het oprichten van een ééngezinswoning

Goedgekeurd

Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een positief stedenbouwkundig attest
met voorwaarden af te leveren voor het afsplitsen van een perceel bouwgrond bestemd voor het
oprichten van een eengezinswoning te Nederhasselt.

45.

A/2019/3 Positief attest met voorwaarden - bouwen van 4 ééngezinswoningen en
slopen woonhuis

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een positief stedenbouwkundig attest
met voorwaarden af te leveren voor het bouwen van 4 eengezinswoning en slopen van een
woonhuis te Appelterre.

46.

Inname standpunt over de stand van zaken van ruimtelijke projecten ism Solva

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen neemt een standpunt is over het verdere verloop van
ruimtelijke projecten ism Solva.

47.

Lokale economie - detailhandel - shoppinggerelateerde events - organisatie VHN
met ondersteuning stad - Witte donderdag op 18 april 2019 - goedkeuring

Goedgekeurd
de organisatie van 'witte donderdag' door VHN in samenwerking met de stad wordt goedgekeurd
op 18 april 2019
48.

Lokale economie - aanvraag machtiging inname openbare weg voor bedelen van
reclame - 2019 - goedkeuring

Goedgekeurd
Er wordt een aanvraag voor inname van openbare weg voor het bedelen van reclame goedgekeurd.
49.

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

Goedgekeurd
het college van burgemeester en schepenen keurt de machtigingsaanvragen voor het uitvoeren
van werken door nutsmaatschappijen op het openbaar domein goed

50.

Onderhoud en herstelling van verschillende gemeentewegen met kws-verharding
2016 (2e dienstjaar) - goedkeuring proces-verbaal van vaststelling ingebrekestelling nummer 2

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt het proces-verbaal van vaststelling,
ingebrekestelling nummer 2, voor onderhoud en herstelling van verschillende gemeentewegen met
kws-verharding 2016 (2e dienstjaar) goed

51.

Asfalteringswerken langs voetweg nummer 85 te Outer - kennisneming
problematiek en intern advies- goedkeuring uitvoering van de voorgestelde
werken - goedkeuring aangetekende modelbrief

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de problematiek en het intern
advies omtrent de asfalteringwerken langs voetweg nummer 85 te Outer (toegang kinderboerderij
Diereboe) en keurt de uitvoering van de voorgestelde werken en de aangetekende modelbrief goed

52.

Verplaatsen van elektriciteitspaal (LS eindpaal nummer 337) ter hoogte van
Nederhasseltstraat 15 te Outer - goedkeuring - gunning van de opdracht

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de prijsofferte voor het verplaatsen van een
elektriciteitspaal (LS eindpaal) in de Nederhasseltstraat te Outer goed voor het bedrag van €
3.773,09, btw verlegd

53.

Openbare werken - Vastleggen bouwlijn voor realisatie project "Spike" Geraardsbergsestraat 62-68 (achterzijde) te Ninove

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen neemt een standpunt in omtrent de realisatie van het
vastleggen van de bouwlijn (achterzijde van het perceel) voor de realisatie van een project in de
Geraardsbergsestraat te Ninove

54.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde - Stedelijke Basisschool
Appelterre - Stedelijke Basisschool Denderwindeke - personeel kleuter- en lager
onderwijs - tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling van een leermeester lichamelijke opvoeding aan de Stedelijke Basisschool
Nederhasselt-Voorde vanaf 14 maart 2019 met een deeltijdse opdracht van 12/24 in een nietvacante betrekking in vervanging van de titularis aan wie verlof verminderde prestaties wegens
ziekte werd toegekend, aan de SBS Nederhasselt-Voorde, Appelterre en Denderwindeke vanaf 15
maart 2019 met een deeltijdse opdracht van 8/24 in een niet-vacante betrekking in vervanging van
de titularis die afwezig is wegens ziekte.

55.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde en Stedelijke Basisschool
Appelterre - personeel kleuter- en lager onderwijs - tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling van een leermeesteres lichamelijke opvoeding vanaf 15 maart 2019 aan de
Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde met een deeltijdse opdracht van 4/24 en aan de
Stedelijke Basisschool Appelterre met een deeltijdse opdracht van 12/24 in een niet-vacante
betrekking in vervanging van de titularis die afwezig is wegens ziekte.

56.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Appelterre - personeel kleuteronderwijs tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling vanaf 11 maart 2019 van een personeelslid in het ambt van
kleuteronderwijzer aan de Stedelijke Basisschool Appelterre met een deeltijdse opdracht van 1/24
in een vacante betrekking.

57.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen - Stedelijke Basisschool
Appelterre - Stedelijke Basisschool Denderwindeke - personeel kleuteronderwijs tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling vanaf 11 maart 2019 van een personeelslid in het ambt van
kleuteronderwijzer aan de Stedelijke Basisschool Appelterre, aan de Stedelijke Basisschool
Denderwindeke en aan de Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen met een voltijdse opdracht van
24/24 in een vacante betrekking.

58.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde - Stedelijke Basisschool
Parklaan-Seringen - personeel kleuteronderwijs - tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling vanaf 11 maart 2019 van een personeelslid in het ambt van
kleuteronderwijzer aan de Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen en aan de Stedelijke
Basisschool Nederhasselt-Voorde met een deeltijdse opdracht van 16/24 in een vacante
betrekking.

59.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - beleids- en ondersteunend personeel tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling vanaf 22 maart 2019 van een personeelslid in het ambt van ict-coördinator in
de scholengemeenschap GeNi met een deeltijdse opdracht van 25/36 in een niet-vacante
betrekking in vervanging van de titularis die afwezig is wegens ziekte.

60.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde - personeel
kleuteronderwijs - tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling van een kleuteronderwijzeres vanaf 11 maart 2019 aan de Stedelijke
Basisschool Nederhasselt-Voorde met een deeltijdse opdracht van 4/24 in een niet-vacante
betrekking in vervanging van de titularis aan wie ouderschapsverlof in het kader van
loopbaanonderbreking voor 1/5de is toegekend.

61.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Parklaan Seringen - personeel lager onderwijs tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling vanaf 25 maart 2019 van een personeelslid in het ambt van leermeester
protestants-evangelische godsdienst aan de Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen met een
deeltijdse opdracht van 2/24 in een vacante betrekking.

62.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Denderwindeke - beleids- en ondersteunend
personeel - tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling van een personeelslid vanaf 20 maart 2019 aan de Stedelijke Basisschool
Denderwindeke in het ambt van zorgcoördinator met een deeltijdse opdracht van 8/36 in een nietvacante betrekking in vervanging van de titularis die afwezig is wegens bevallingsverlof.

63.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - schooljaar 2018/2019 - personeel lager
onderwijs - nieuwe affectatie

Goedgekeurd
Nieuwe affectatie vanaf 19 maart 2019 van een leermeesteres protestants-evangelische godsdienst
aan SBS Denderwindeke voor een deeltijdse opdracht van 2/24 waarvoor zij geaffecteerd was aan
de van SBS Parklaan-Seringen.

64.

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - directeur infosessie

Goedgekeurd
Verlenen van toestemming aan de directeur van Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans
om deel te nemen aan een infosessie.

65.

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord een Dans - domein muziek en
domein woordkunst-drama - aanvraag van programmatie van structuuronderdelen
in de hoofdvestigingsplaats Ninove

Goedgekeurd
Indienen van een aanvraag voor programmatie van structuuronderdelen in de domeinen muziek en
woordkunst-drama in de hoofdvestigingsplaats Ninove van de Stedelijke Academie voor Muziek,
Woord en Dans.

66.

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord een Dans - domein muziek en
domein woordkunst-drama - aanvraag van programmatie van structuuronderdelen
in de vestigingsplaats Denderwindeke

Goedgekeurd
Indienen van een aanvraag voor programmatie van structuuronderdelen in de domeinen muziek en
woordkunst-drama in de vestigingsplaats Denderwindeke van de Stedelijke Academie voor Muziek,
Woord en Dans.

67.

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord een Dans - domein muziek en
domein woordkunst-drama - aanvraag van programmatie van structuuronderdelen
in de vestigingsplaats Meerbeke

Goedgekeurd
Indienen van een aanvraag voor programmatie van structuuronderdelen in de domeinen muziek en
woordkunst-drama in de vestigingsplaats Meerbeke van de Stedelijke Academie voor Muziek,
Woord en Dans.

68.

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord een Dans - domein muziek en
domein woordkunst-drama - aanvraag van programmatie van structuuronderdelen
in de vestigingsplaatsen Haaltert, Denderhoutem en Mere

Goedgekeurd
Indienen van een aanvraag voor programmatie van structuuronderdelen in de domeinen muziek en
woordkunst-drama in de vestigingsplaatsen Haaltert, Denderhoutem en Mere van de Stedelijke
Academie voor Muziek, Woord en Dans.

69.

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord een Dans - domein muziek en
domein woordkunst-drama - aanvraag van programmatie van structuuronderdelen
in de vestigingsplaats Liedekerke

Goedgekeurd
Indienen van een aanvraag voor programmatie van structuuronderdelen in de domeinen muziek en
woordkunst-drama in de vestigingsplaats Liedekerke van de Stedelijke Academie voor Muziek,
Woord en Dans.

70.

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord een Dans - domein muziek en
domein woordkunst-drama - aanvraag van programmatie van structuuronderdelen
in de vestigingsplaats Roosdaal

Goedgekeurd
Indienen van een aanvraag voor programmatie van structuuronderdelen in de domeinen muziek en
woordkunst-drama in de vestigingsplaats Roosdaal van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord
en Dans.

71.

Cultuur en evenementen - Nieuwe invulling autovrije zondag - goedkeuring

Goedgekeurd
In 2019 zal een wat nieuwe invulling van de autovrije zondag op 22 september komen.

72.

Cultuur- benefietverkoop - vrijstelling retributie oud stadhuis -goedkeuring

Goedgekeurd
vraag aan het college van burgemeester en schepenen om een vrijstelling van retributie goed te
keuren voor de huur van de tentoonstellingszalen in het Oud Stadhuis voor benefietverkoop ten
voordele van rode neuzen

73.

BIB : vervanging bibliftdeur-module : goedkeuring + gunning van de opdracht

Goedgekeurd
Voorstel voor dringend herstel van de biblift

74.

Jeugd - Aanvaarding meerkost bij de aanleg van het speelterrein te Pollare

Goedgekeurd
Aanvaarding van een meerkost bij de aanleg van het speelterrein te Pollare

75.

Jeugd - Bouwen boomhut op het speelterrein te Pollare - Goedkeuring eindstaat

Goedgekeurd
Goedkeuring van de eindstaat van het bouwen van een boomhut op het speelterrein te Pollare

76.

Terrein Hockey Outer-Lebeke - gunning archeologisch onderzoek aan SOLVA

Verdaagd
De stad gunt de opdracht tot het voeren van een verplicht archeologisch onderzoek op het aan te
leggen hockeyterrein in Outer Lebeke aan SOLVA.
Goedgekeurd
77.

Secretariaat - dossiers gemeenteraad

Goedgekeurd
Te agenderen agendapunten voor de gemeenteraad.

78.

Financiële dienst - goedkeuren bestelbons in het kader van budgethouderschap

Goedgekeurd
De bestelbonnen 2019/697 t.e.m. 2019/749 in het kader van het budgethouderschap worden
goedgekeurd.
Goedgekeurd

