College van burgemeester en schepenen van 27 januari 2020
BEKNOPTE BESLUITENLIJST

1.

Secretariaat - goedkeuring notulen

Goedgekeurd
Goedkeuring van de notulen van 20 januari 2020.
2.

Communicatie - onderzoek genderneutraliteit - vraag tot medewerking aan
schoolproef

Goedgekeurd
Communicatie - onderzoek genderneutraliteit - vraag tot medewerking aan schoolproef
3.

Personeel - tijdelijk deskundige zorgtraject/deskundige huis van het kind aanstelling

Goedgekeurd
Een personeelslid wordt tijdelijk aangesteld als deskundige zorgtraject/deskundige huis van het
kind.
4.

Personeel - Organisatie selectieprocedure voor de aanleg van een wervings- en
bevorderingsreserve voor de functie van deskundige vreemdelingen.

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om de selectieprocedure voor de functie
van deskundige vreemdelingen goed te keuren.
5.

Personeel - Goedkeuring samenstelling selectiecommissie en examenprogramma
voor de aanleg van een wervings- en bevorderingsreserve voor de functie van
deskundige vreemdelingen.

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om de samenstelling selectiecommissie
en het examenprogramma voor de functie van deskundige vreemdelingen goed te keuren.
6.

Selectieprocedure noodplanningscoördinator - kennisgeving proces-verbaal en
vaststellen wervingsreserve

Goedgekeurd
Selectieprocedure noodplanningscoördinator - kennisgeving proces-verbaal en vaststellen
wervingsreserve
7.

Personeel - selectieprocedure deskundige leefmilieu - samenstelling jury en
vaststelling examenprogramma en examendata

Goedgekeurd
De samenstelling van de jury en vaststelling examenprogramma en -data van de selectieprocedure
van deskundige leefmilieu wordt goedgekeurd.
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8.

Noodplanningscoördinator - aanstelling

Goedgekeurd
Noodplanningscoördinator - aanstelling
9.

Personeel - tijdelijk logistiek beambte maaltijdbedeling wzc - aanstelling

Goedgekeurd
Een tijdelijk logistiek beambte maaltijdbedeling wzc wordt aangesteld.
10.

Personeel - re-integratietraject - motivatie geen re-integratie

Goedgekeurd
Motivatie tot geen re-integratie wordt goedgekeurd.
11.

Personeel - arbeidsongeval - bekrachtigen definitieve besluiten Medex

Goedgekeurd
Bekrachtiging definitieve besluiten van Medex in verband met een arbeidsongeval. Vaststellen
consolidatiedatum en toekennen van een percentage van blijvende arbeidsongeschiktheid.
12.

Personeel - technisch beambte schoonmaak - vervroegde oppensioenstelling

Goedgekeurd
Een technisch beambte schoonmaak wordt vervroegd op pensioen gesteld.
GR1. Sociale zaken - aanduiden leden voor de zorgraad van de eerstelijnszone Dender
Zuid
Goedgekeurd
Aanduiding van 2 leden voor de zorgraad van eerstelijnszone Dender Zuid vanuit het lokaal bestuur
Ninove
GR2. Sociale zaken - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst voor de implementatie
van het project ‘Gezonde Gemeente’ in het werkjaar 2020-2022
Goedgekeurd
Er wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de stad Ninove en Logo Dender vzw
voor de implementatie van het project ‘Gezonde Gemeente’ dat tot doel heeft het ontwikkelen van
een performant lokaal gezondheidsbeleid.
13.

Sociale zaken - etentje jubilarissen 6 december 2019 (factuur drankverbruik)

Goedgekeurd
factuur drankverbruik etentje jubilarisfeest 6 december 2019
14.

Sociale zaken - vzw 't Vierkant - toelage 2019 (kwartaal 3)

Goedgekeurd
uitbetalen toelage 3e kwartaal vzw 't Vierkant
15.

integrale veiligheid - toelating technische dienst opruiming op private eigendom

Goedgekeurd
Aan de technische dienst wordt toelating verleend om afval op private eigendommen op te ruimen.

16.

Stafdienst- kennisname stand van zaken lopende gerechtelijke procedure met
burgerlijke partijstelling stad Ninove
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Goedgekeurd
17.

Logistiek/overheidsopdrachten - Project LB365/Mid-office - meerwerken koppeling
sharepoint - goedkeuring

Goedgekeurd
De meerwerken koppeling sharepoint en Dynamics voor IPDC/LPDC ikv samen
aanbestedingsproject LB365 wordt gegund voor het totaal bedrag van € 12.414,60 btw incl btw
waarvan € 954,97 btw inclusief ten laste is van de stad.
18.

Logistiek/overheidsopdrachten - aankoop van nieuwe licenties voor de tablets van
de gemeenteraadsleden en de tablet van de dienst informatica - gunnen van de
opdracht

Goedgekeurd
De aankoop van licenties voor de tablets van de gemeenteraadsleden en de dienst informatica te
gunnen via raamakkoord ten bedrage van € 3.375,88 inclusief btw
19.

Logistiek/overheidsopdrachten - aanplanten en onderhouden éénjarige
stadsbebloeming - verlenging van de opdracht

Goedgekeurd
De opdracht voor aanplanten en onderhouden éénjarige stadsbebloeming te verlenging voor het
dienstjaar 2020 ten bedrage van € 58.510,01 btw inclusief
20.

Logistiek/overheidsopdrachten - migratie IT-infrastructuur stad en OCMW vrijstelling van de borgtocht

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen de borgstelling met nr. 2016.09.29.002,
ten bedrage van € 2.780, volledig vrij te geven.
21.

Dienst logistiek/overheidsopdrachten - raamovereenkomst aankoop banners 2020

Goedgekeurd
22.

Politie - Aankopen via bestelbon

Goedgekeurd
Aankopen via bestelbon
23.

Financiële dienst - Politie - betaalbaarstelling uitgaven 2019

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen tot het betaalbaarstellen van de
mandatenlijst 2019/75
24.

Gemeentebelastingen - belasting op het exploiteren van een dienst voor het
verhuren van voertuigen met bestuurder - vaststellen en uitvoerbaar verklaren
belastingkohier

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om het belastingkohier inzake de
belasting op het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder voor
het aanslagjaar 2020 vast te stellen en uitvoerbaar te verklaren ten bedrage van € 6.079,15.

25.

Gemeentebelastingen - belasting op het exploiteren van een taxidienst vaststellen en uitvoerbaar verklaren belastingkohier

Goedgekeurd
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Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om het belastingkohier inzake de
belasting op het exploiteren van een taxidienst voor het aanslagjaar 2020 vast te stellen en
uitvoerbaar te verklaren ten bedrage van € 1.072,95.
26.

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

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om het bezwaarschrift inzake de
gemeentelijke heffing bedrijven voor het aanslagjaar 2019 en kohierartikel 000645 te verwerpen.
27.

Gemeentebelastingen - concessie met betrekking tot het beheer van het parkeren afschermen parkeerautomaten

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om de parkeerautomaten te laten
schermen door de technische dienst vanaf woensdag 3 maart 2019 tot en met woensdag 13 maart
2019.
28.

Financiën - bestemming voertuigen buiten particuliere eigendommen gevonden

Goedgekeurd
Bestemming van voertuigen die buiten particuliere eigendommen gevonden zijn
29.

Financiële dienst - goedkeuren bestelbons in het kader van budgethouderschap

Goedgekeurd
De lijst van de bestelaanvragen 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 de betaalbaarstelling van de
mandatenlijsten 2020/30, 2020/31, 2020/36 en 2020/37
31.

Financiële dienst - betaalbaarstelling uitgaven 2020 in het kader van
budgethouderschap

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen tot het betaalbaarstellen van de
mandatenlijsten 2020/38 en 2020/40
32.

leefmilieu - aanvraag subsidie aanplanting lijnvormige landschapselementen goedkeuring aanvraag

Goedgekeurd
Het college keurt de aanvraag voor een subsidie voor aanplanting van lijnvormige
landschapselementen te Ninove goed.
33.

leefmilieu - aanvraag subsidie herbruikbare luiers - goedkeuring

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

34.

Omgeving - OMV_2019156606 - aktename melding - autocrosswedstrijd op 11 en
12 april 2020 - O/2019/493 inrichtingsnummer 20191212-0094

Goedgekeurd
Het college neemt akte van de melding voor een autocrosswedstrijd te Ninove.
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35.

Omgeving - milieumisdrijf - kennisgeving

Afgevoerd
36.

Omgeving - kennisgeving opleggen bestuurlijke maatregel

Afgevoerd
37.

Omgeving - OMV_2019140314 - Vergunning met voorwaarden SH - regulariseren
van een verbouwde woning en heraanleg van voor-en achtertuin - O/2019/460

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het regulariseren van een verbouwde woning en heraanleg van voor- en achtertuin
te Appelterre.
38.

Omgeving - OMV_2019143074 - Vergunning met voorwaarden SH - bouwen van
een woning - O/2019/453

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het bouwen van een woning te Aspelare.
39.

Omgeving - OMV_2019116252 - Weigering SH - bouwen van 11 appartementen en
commerciële ruimte met bijhorende garages - O/2019/405

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een weigering af te leveren voor het
bouwen van 11 appartementen en commerciële ruimte met bijhorende garages te Ninove.
40.

Omgeving - OMV_2019140819 - Vergunning met voorwaarden SH - aanleggen van
een zwembad - O/2019/447

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het aanleggen van een zwembad te Aspelare.
41.

Omgeving - OMV_2019135894 - Vergunning met voorwaarden SH - plaatsen van
een garage en oprit en aanleggen van een terras - O/2019/434

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het plaatsen van een garage en oprit en aanleggen van een terras te Ninove.
42.

Omgeving - OMV_2019137665 - Vergunning met voorwaarden SH - bouwen van
een vrijstaande woning - O/2019/438

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het bouwen van een vrijstaande woning te Voorde.

43.

Omgeving - OMV_2019133030 - Vergunning met voorwaarden SH - verbouwen van
een zonevreemde woning - O/2019/431

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

5

44.

Omgeving - OMV_2019149509 - Vergunning met voorwaarden SH - uitbreiden van
een ééngezinswoning - O/2019/477

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het uitbreiden van een eengezinswoning te Outer.
45.

Omgeving - OMV_2019136066 - Vergunning met voorwaarden SH - verkavelen
voor 1 open bebouwing - O/2019 / 435

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het verkavelen van een perceel voor 1 open bebouwing te Pollare.
46.

Ruimtelijke ordening - kennisname van het besluit van Departement Omgeving
voor dossier O/2019/389, Aalstersesteenweg , Ninove voor het plaatsen van een
nieuwe slanke 25 meter hoge buispyloon

Goedgekeurd
Kennisname besluit van Departement Omgeving
47.

Omgeving - OMV_2019054546 - advies in laatste administratieve aanleg Elisabethlaan - slopen van bestaande gebouwen en het bouwen van een burgerking restaurant met bijhorende parking, wegenis en groenaanleg

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om het gunstig advies in laatste
administratieve aanleg goed te keuren
GR3. Mobiliteit - Ninove - Elisa Van Caulaertstraat - aanbrengen signalisatie stadswegen
Goedgekeurd
Aanbrengen signalisatie voor de Elisa Van Caulaertstraat te Ninove.
48.

Mobiliteit - aanvraag via raadsledenloket - Appelterre - Eichemstraat

Goedgekeurd
goedkeuring aanvraag via raadsledenloket
49.

Mobiliteit - aanvraag via raadsledenloket-aanleg zebrapad ter hoogte van frituur 't
Specialleken te Ninove (Brakelsesteenweg N8) - gewestweg

Goedgekeurd
Verzoek tot aanleg van een oversteekplaats ter hoogte van frituur 't Specialleken te Ninove
(Brakelsesteenweg N8).

GR4. Omgeving - OMV_2018150058 - omgevingsvergunningsaanvraag voor het bouwen
van serviceflats en de aanleg van wegenis voor gronden gelegen in Meerbeke - niet
goedkeuring van de zaak van de wegen - O/2019/375
Goedgekeurd
De gemeenteraad neemt kennis van het openbaar onderzoek en keurt de zaak van de wegen van
een omgevingsvergunningsaanvraag voor serviceflats in Meerbeke niet goed.
50.

Ruimtelijke ordening - splitsing van eigendom nr. 55

Goedgekeurd
voorstel aan het college om op de vraag tot splitsing geen opmerkingen te geven
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51.

Ruimtelijke ordening - splitsing van eigendom nr. 1

Goedgekeurd
voorstel aan het college om op de vraag tot splitsing geen opmerkingen te geven
52.

Ruimtelijke ordening - Aktename vergund geacht gebouw - G/2020/1

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om akte te nemen van een vergund
geacht gebouw te Ninove.
53.

Lokale economie - aanvraag terras horecazaak te Ninove - vergunning 2020

Verdaagd
54.

Lokale economie - dinsdagmarkt - overname marktplaats

Goedgekeurd
De stopzetting en overname van een marktplaats op de dinsdagmarkt wordt goedgekeurd.
55.

Lokale economie - dinsdagmarkt - aanpassing meters abonnement

Goedgekeurd
De aanpassing van het aantal meters binnen een abonnement van een vaste marktkramer op de
dinsdagmarkt wordt goedgekeurd.
56.

Lokale economie - Opschorting abonnement dinsdagmarkt wegens ziekte

Goedgekeurd
De opschorting wegens ziekte van een abonnement op de dinsdagmarkt wordt goedgekeurd.
57.

Lokale economie - Detailhandel Belasting op leegstaande commerciële panden - Aanvraag vrijstelling van heffing
periode 3 juni 2019 tot 4 juni 2021 - Nieuw zakelijk gerechtigde - Volledig en
ontvankelijk

Goedgekeurd
Het betreffende handelspand werd door het CBS op 11 juni 2019 definitief opgenomen in het
leegstandsregister. De zakelijk gerechtigde vraagt een vrijstelling van heffing wegens nieuw
zakelijke gerechtigde, conform artikel 6 § 2 van het belastingreglement. Het CBS verklaart de
aanvraag volledig en ontvankelijk.

58.

Lokale economie - Detailhandel Belasting op leegstaande commerciële panden - Aanvraag vrijstelling van heffing
periode 20 december 2018 tot 21 december 2020 - Nieuw zakelijk gerechtigde Volledig en ontvankelijk

Goedgekeurd
Het betreffende handelspand werd door het CBS op 11 juni 2019 definitief opgenomen in het
leegstandsregister. De zakelijk gerechtigde vraagt een vrijstelling van heffing wegens nieuw
zakelijke gerechtigde, conform artikel 6 § 2 van het belastingreglement. Het CBS verklaart de
aanvraag volledig en ontvankelijk.
59.

Lokale economie - Detailhandel - Belasting op leegstaande commerciële panden Geen beroep tegen opname in het leegstandsregister - Definitieve opname

Goedgekeurd
Op 28 augustus 2019 werd er in een adm. akte vastgesteld dat het betreffende handelspand
leegstond waardoor het pand werd opgenomen in het leegstandsregister. De zakelijk gerechtigden
werden hiervan in kennis gesteld. Er werd geen beroep ingediend tegen de definitieve opname. Het
pand wordt bijgevolg definitief opgenomen in het leegstandsregister op datum van de adm. akte.
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60.

Lokale economie - Detailhandel - Belasting op leegstaande commerciële panden Aanvraag vrijstelling van heffing periode 31 januari 2019 tot 31 januari 2020 - Ter
beschikking stelling aan derden - Onvolledig en onontvankelijk

Goedgekeurd
Het betreffende handelspand werd door het CBS op 11 juni 2019 definitief opgenomen in het
leegstandsregister. De zakelijk gerechtigde vraagt een vrijstelling van heffing wegens ter
beschikking stelling aan derden, conform artikel 6 § 10 van het belastingreglement. Het CBS
verklaart de aanvraag onvolledig en onontvankelijk.
61.

Machtigingsaanvragen voor het aanleggen van verharding op openbaar domein kennisneming aanvragen - verlenen machtiging

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen verleend machtiging voor het aanleggen van
verharding op openbaar domein te Preulegem 131, 9400 Ninove, goed.

62.

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

63.

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

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling van kleuteronderwijzeres aan de Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen op
17 januari 2020 met een deeltijdse opdracht van 4/24 in een niet-vacante betrekking in vervanging
van de titularis aan wie ambtshalve een verlof tijdelijk andere opdracht werd toegekend.
64.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Appelterre - personeel kleuteronderwijs tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling van een kleuteronderwijzeres vanaf 6 januari 2020 aan de Stedelijke
Basisschool Appelterre met een deeltijdse opdracht van 12/24 in een niet-vacante betrekking in
vervanging van de titularis die ter beschikking is gesteld wegens ziekte.
65.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Appelterre - personeel kleuteronderwijs tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling van een kleuteronderwijzeres aan de Stedelijke Basisschool Appelterre vanaf
6 januari 2020 met een deeltijdse opdracht van 12/24 in een niet-vacante betrekking in vervanging
van de titularis die afwezig is wegens terbeschikkingstelling wegens ziekte.
66.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Appelterre - personeel kleuteronderwijs terbeschikkingstelling wegens ziekte

Goedgekeurd
Terbeschikkingstelling wegens ziekte van een voltijds vastbenoemde kleuteronderwijzeres van de
Stedelijke Basisschool Appelterre vanaf 6 januari 2020 tot hervatting van de opdracht.
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67.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - beleids- en ondersteunend personeel terbeschikkingstelling wegens ziekte

Goedgekeurd
Terbeschikkingstelling wegens ziekte van een deeltijds vastbenoemde ict-coördinator van de
Scholengemeenschap GeNi op 20 november 2019, vanaf 16 december 2019 tot en met 18
december 2019 en vanaf 9 januari 2020 tot hervatting van haar opdracht.
68.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Appelterre - personeel lager onderwijs netwerk taalverwerving

Goedgekeurd
Verlenen van toestemming aan onderwijzeressen van de Stedelijke Basisschool Appelterre om deel
te nemen aan het netwerk taalverwerving.
69.

Onderwijs - Schoolgemeenschap GeNi - directeur coördinatie - congresdag

Goedgekeurd
Verlenen van toestemming aan de directeur coördinatie van de Schoolgemeenschap GeNi om deel
te nemen aan een congresdag.
70.

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - schooljaar
2019/2020 - domein muziek - tijdelijke aanstelling van doorlopende duur en
tijdelijk andere opdracht

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur en tijdelijk belasten met een andere opdracht vanaf 1
januari 2020 van een leraar DKO, domein muziek, aan de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord
en Dans met een deeltijdse opdracht in vacante en niet-vacante betrekkingen.
71.

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - schooljaar
2019/2020 - domein dans - ambtshalve toekenning verlof tijdelijk andere opdracht
- tijdelijk belasten met andere opdracht

Goedgekeurd
Toekenning van een ambtshalve verlof tijdelijk andere opdracht aan een lerares DKO, domein
dans, van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans en anderzijds belasten met een
tijdelijk andere opdracht vanaf 1 januari 2020 en uiterlijk tot en met 31 augustus 2020.

72.

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - schooljaar
2019/2020 - domein muziek - verlof tijdelijk andere opdracht - toekenning

Goedgekeurd
Toekenning van een verlof tijdelijk andere opdracht voor een deeltijdse opdracht van drie lestijden
aan een lerares DKO, domein muziek, van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans
vanaf 1 januari 2020 en uiterlijk tot en met 31 augustus 2020.
73.

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - schooljaar
2019/2020 - nascholingen

Goedgekeurd
Verlenen van toestemming aan personeelsleden van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord
en Dans om deel te nemen aan nascholingen.
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74.

Cultuur - projectsubsidie - toneelvereniging WIK - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de toekenning van een projectsubsidie aan een
erkende vereniging goed.
75.

Evenementen - carnaval 2020 - livestreaming stoet Ninofmedia - weigering

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen organiseert geen livestream van de
carnavalstoet 2020.
76.

Cultuur - projectsubsidie - Jamborette Ninove - goedkeuring

Verdaagd

77.

Cultuur - projectsubsidie - BOSPOP GO!Atheneum Ninove - goedkeuring

Verdaagd

78.

Cultuur - tentoonstelling 'Dweis mor Welgezjind' - vrijwilligersvergoeding uitbetaling - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de uitbetaling van de vrijwilligersvergoeding aan
de suppoosten van de tentoonstelling 'Dweis mor Welgezjind' goed
79.

Evenementen - 11 juliviering - 10-07-2020 - programma - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt het programma voor de 11 juliviering 2020
goed.

80.

Evenementen - carnaval 2020 - verkeersregeling 15/02/2020-04/03/2020 goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt alle nodige verkeersregelingen voor activiteiten
rond carnaval 2020 goed.

81.

Jeugd - Tussenkomst onbetaalde facturen jeugdhuis Het Uur vzw

Goedgekeurd
Goedkeuren van de tussenkomst van het stadsbestuur in de onbetaalde facturen van jeugdhuis Het
Uur vzw
82.

Sociale zaken - raadsledenloket - goedkeuren antwoord

Goedgekeurd
Sociale zaken - raadsledenloket - goedkeuren antwoord aan raadslid
83.

Secretariaat - dossiers gemeenteraad

Afgevoerd
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84.

Personeel - selectieprocedure deskundige leefmilieu

Goedgekeurd
De selectieprocedure van deskundige leefmilieu wordt goedgekeurd.

85.

Personeel - Volwaardige selectieprocedure schoonmaker - vaststellen
wervingsreserve

Goedgekeurd
Personeel - Volwaardige selectieprocedure schoonmaker stad/OCMW/AGB - vaststellen
wervingsreserve

86.

Sociale zaken - digisenior leerlingen HH College (geschenkbonnen)

Goedgekeurd
geschenkbonnen voor studenten digisenior 2020

87.

Cultuur - KRASJ 2020 - raambedrag + vergoeding curator - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt een raambedrag en de vergoeding van de
curator voor KRASJ 2020 goed.
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