College van burgemeester en schepenen van 29 juni 2020
BEKNOPTE BESLUITENLIJST

1.

Secretariaat - goedkeuring notulen

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

Secretariaat - Ninove Welzijn - infrastructuur Pollarewijk - akteneming brief dd. 16
juni 2020

Goedgekeurd
Voorstel om akte te nemen van de brief van Ninove Welzijn van 16 juni 2020 mbt de infrastructuur
Pollarewijk.
3.

Secretariaat - politiebegroting 2020 - akteneming brief dd. 17 juni 2020

Goedgekeurd
Voorstel om akte te nemen van de brief van de federale dienst vd gouverneur van 17 juni 2020
mbt de politiebegroting 2020.
4.

Secretariaat - erediensten - Kerkraad Sint-Kristoffel Pollare Notulen 9 juni 2020

Goedgekeurd
Notulen van de Kerkraad Sint-Kristoffel Pollare - Notulen 9 juni 2020.
5.

Secretariaat - erediensten - Kerkraad Sint-Gertrudis Appelterre-Eichem - Notulen
18 juni 2020

Goedgekeurd
Notulen van de Kerkraad Sint-Gertrudis Appelterre-Eichem - Notulen 18 juni 2020.
6.

Personeel - Griepinentingen

Goedgekeurd
Griepinentingen voor het personeel
7.

Personeel - Goedkeuren organisatie verkorte selectieprocedure voor de aanleg van
een tijdelijke gemeenschappelijke wervingsreserve voor de functie van
administratief medewerker Stad/OCMW Ninove

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om de selectieprocedure van een
administratief medewerker goed te keuren.
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8.

Personeel - Selectieprocedure deskundige jeugd - goedkeuren kandidaten

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om de kandidaturen voor deskundige
jeugd goed te keuren
9.

Personeel - diensthoofd burgerzaken - benoeming

Goedgekeurd
Het diensthoofd burgerzaken wordt statutair aangesteld
10.

Personeel - aanstellen technisch beambte schoonmaak - verlenging

Goedgekeurd
De aanstelling van een technisch beambte schoonmaak wordt verlengd.
11.

Personeel - aanstelling logistiek beambte maaltijdbedeling - verlenging

Goedgekeurd
De aanstelling van een logistiek beambte maaltijdbedeling wordt verlengd.
12.

Personeel - overeenkomst alternerend onderwijs - stopzetting - bekrachtiging

Goedgekeurd
De overeenkomst (aoa) wordt stopgezet.
13.

Personeel - aanstellen administratief medewerker - intrekken besluit

Goedgekeurd
De aanstelling van een administratief medewerker wordt ingetrokken.
14.

Integrale veiligheid - Bevestiging burgemeestersbesluiten tijdelijk plaatsverbod

Goedgekeurd
Toepassing van het tijdelijk plaatsverbod - hernieuwing - bevestiging burgemeestersbesluit
15.

Stafdienst - deelname aan audit cyberveilige gemeenten - goedkeuring

Goedgekeurd
De Vlaamse overheid investeert 2 miljoen euro in de cofinanciering van ICT-veiligheidsaudits bij de
lokale besturen. De Vlaamse overheid betaalt via cofinanciering 2/3 van de kostprijs van deze
basisaudit. Elk lokaal bestuur dat in de loop van 2020 de basisaudit bestelt via de
raamovereenkomst van Audit Vlaanderen, kan gegarandeerd gebruik maken van dit aanbod. De
prijs die het bestuur zelf moet betalen, bedraagt minder dan 2.000 euro. Het college van
burgemeester en schepenen wordt om goedkeuring gevraagd.
GR1. Logistiek/overheidsopdrachten - verminderen van het huurgeld voor het perceel
stadsgrond (parking) langs de Doornweg ingevolge Coronavirus - goedkeuring
Goedgekeurd
De vermindering van het jaarlijkse huurgeld voor het perceel stadsgrond langs de Doornweg, dat
als parking wordt gebruikt, ingevolge de verplichte sluiting van de restaurants van de huurders
goed te keuren.
16.

Logistiek/overheidsopdrachten - leveren en plaatsen van 4 scheidingsnetten voor
de bergruimte in de sporthal te Ninove - gunnen van de opdracht

Goedgekeurd
De levering en plaatsing van 4 scheidingsnetten voor de bergruimte wordt gegund aan de firma die
de voor de stad economisch voordeligste offerte heeft ingediend ten bedrage van € 4.444 exclusief
btw
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17.

Logistiek/overheidsopdrachten - aankoop van nieuwe zeilen voor de molen Ter
Zeven Wegen te Denderwindeke - gunnen van de opdracht

Goedgekeurd
De aankoop van nieuwe zeilen voor de molen Ter Zeven Wegen te Denderwindeke wordt gegund
voor het bedrag van € 3.850 exclusief btw
18.

Logistiek/overheidsopdrachten - afwerking van de scheidingsmuur AppelterreDorp 50 met de stedelijke basisschool "De Oogappel" - goedkeuring
plaatsbeschrijving

Goedgekeurd
De plaatsbeschrijving voor de aanvang van de werken voor de afwerking van de scheidingsmuur
Appelterre-Dorp , goed te keuren.
19.

Logistiek/overheidsopdrachten - aankoop van twee speakerphones via de
raamovereenkomst opdrachtencentrale Cipal voor "aankoop van ICT infrastructuur
+ aankoop van licenties, gebruiksrechten, onderhouds- en
ondersteuningsprogramma's mbt standaardsoftware" - gunnen van de opdracht

Goedgekeurd
De aankoop van twee speakerphones voor de vergaderzaal wordt gegund voor de prijs van
€ 413.48 inclusief btw
20.

Logistiek/overheidsopdrachten - aankoop van een scanner voor de dienst
burgerzaken via raamovereenkomst met opdrachtencentrale Cipal - gunning van de
opdracht

Goedgekeurd
De aankoop van een scanner voor dienst burgerzaken te gunnen ten bedrage van € 630,43 btw
inclusief
GR2. Politie - personeel - kennisname van het benoemingsbesluit genomen in het raam
van de bevoegdheidsdelegatie
Goedgekeurd
Kennisname van de benoemingsbesluiten genomen in het raam van de bevoegdheidsdelegatie
21.

Schoonmaak ramen & strekmetaal: niet-gunning en nieuwe mededinging

Goedgekeurd
Schoonmaak ramen & strekmetaal: niet-gunning en nieuwe mededinging
22.

Politie - raadsledenloket - schriftelijke vraag

Goedgekeurd
23.

Politie - Aankoop metalen rekken

Goedgekeurd
Aankoop metalen rekken
24.

Politie - Aankoop kapstok

Goedgekeurd
Aankoop kapstok
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25.

Financiën - schriftelijke vraag over toelagen hogere overheden nav Corona-crisis voorstel antwoord - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt het voorstel van antwoord goed op een
schriftelijke vraag van een raadslid over de extra toelagen van hogere overheden naar aanleiding
van de Corona-crisis
26.

Financiële dienst - goedkeuren bestelbons in het kader van budgethouderschap

Goedgekeurd
De lijst van de bestelaanvragen in het kader van het budgethouderschap worden goedgekeurd.
27.

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

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen tot de betaalbaarstelling van de
frankeerkosten 1ste kwartaal 2020
28.

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 2020/239, 2020/240, 2020/245 en 2020/246.
29.

Financiële dienst - uitoefenen voorkeurrecht cafetaria Cultureel Centrum

Goedgekeurd
Het college neemt kennis van de brief van de concessiehouder van de cafetaria van het cultureel
centrum en bepaalt onder welke voorwaarden de concessie hernieuwd kan worden.
30.

Financiën - kwijtschelding concessievergoedingen gedurende de sluiting ten
gevolge van het Coronavirus

Goedgekeurd
Kwijtschelding concessievergoedingen gedurende de sluiting van de horeca ten gevolge van
Coronavirus
31.

Verkoop van gevonden en in beslag genomen voertuigen die eigendom geworden
zijn van de stad en andere voorwerpen in het bezit van de technische dienst

Goedgekeurd

32.

Leefmilieu - aanplanten en onderhouden eenjarige stadsbebloeming 2020 goedkeuren vorderingsstaat 1 - goedkeuring proces-verbaal van vooruitgang der
werken

Goedgekeurd
Het college keurt vorderingsstaat 1 voor aanplanten en onderhouden eenjarige stadsbebloeming
2020 goed.
33.

Leefmilieu - schriftelijke vraag raadslid over het project autodelen - voorstel
antwoord - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt het voorstel van antwoord goed op de
schriftelijke vraag van een raadslid over het project autodelen.
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34.

Omgeving - OMV2020048611 - MITISKA - gunstig advies plan-mer - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen verleent een gunstig advies over het ontwerp-Mer
gevoegd bij de aanvraag omgevingsvergunning voor de herinrichting van een deel van de
Brakelsesteenweg.
35.

Omgeving - O_2020078235 - aktename juiste melding - vernieuwen en uitbreiden
van een veranda- O/2020/259

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding voor het vernieuwen en
uitbreiden van een veranda
36.

Omgeving - O_2020082488 - aktename juiste melding - stopzetten van zorgwonen
- O/2020/272

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding voor het stopzetten van
zorgwonen
37.

Omgeving - OMV_2020058755 - Vergunning met voorwaarden SH - bouwen van
een garage - O/2020/185

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het bouwen van een garage te Appelterre.
38.

Omgeving - OMV_2020079433 - Vergunning met voorwaarden SH - omvormen van
een café tot ééngezinswoning - O/2020/265

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het omvormen van een café tot eengezinswoning te Ninove.
39.

Omgeving - OMV_2020060529 - Vergunning met voorwaarden SH - isoleren en
bepleisteren van gevel - O/2020/191

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het isoleren en bepleisteren van gevel te Aspelare.
40.

Omgeving - OMV_2020058773 - Weigering SH - bouwen van een tuinhuis O/2020/186

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een weigering af te leveren voor het
bouwen van een tuinhuis te Appelterre.
41.

Omgeving - OMV_2020062672 - Vergunning met voorwaarden SH - slopen van een
woning - O/2020/197

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het slopen van een woning te Aspelare.
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42.

Omgeving - OMV_2020060309 - Vergunning met voorwaarden SH - verbouwen en
uitbreiden van de achterbouw - O/2020/190

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het verbouwen en uitbreiden van de achterbouw in Ninove.
43.

Omgeving - OMV_2020042960 - Vergunning met voorwaarden SH - verbouwen van
een eengezinswoning - O/2020/192

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het verbouwen van een eengezinswoning te Ninove.
44.

Omgeving - OMV_2020029470 - Vergunning met voorwaarden SH - het oprichten
van een vrijstaande ééngezinswoning met zorgunit - O/2020/116

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het oprichten van een vrijstaande ééngezinswoning met zorgunit.
45.

Omgeving - OMV_2020052048 - Vergunning met voorwaarden SH - verkavelen
voor 1 kavel voor halfopen bebouwing - O/2020/168

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het verkavelen voor 1 kavel voor halfopen bebouwing te Aspelare.
46.

Omgeving - OMV_2020059995 - Vergunning met voorwaarden SH - plaatsen van
een reclamebord - O/2020/189

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het plaatsen van een reclamebord te Ninove.
47.

Omgeving - OMV_2020064538 - Vergunning met voorwaarden SH - plaatsen van
een nieuwe pergola - O/2020/264

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het plaatsen van een nieuwe pergola te Aspelare.
48.

Omgeving - OMV_2020055192 - Vergunning met voorwaarden SH - aanleggen van
een poel - O/2020/174

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het aanleggen van een poel te Aspelare.
49.

Ruimtelijke Ordening - Kennisname van het besluit van de Deputatie voor dossier
O/2019/227, op naam van Burger King, Elisabethlaan , 9400 Ninove voor het
slopen van bestaande gebouwen en het bouwen van een burger-king-restaurant
met bijhorende parking, wegenis en groenaanleg.

Goedgekeurd
Kennisname besluit van de Deputatie.
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50.

Mobiliteit - Vergunning individueel bezoldigd personenvervoer identificatienummer: 0000714 - exploitant Samuel Geerts Voertuig: Volkswagen Caravelle Nummerplaat: T-XAF-846 Geldigheidsdatum vergunning: 29/06/2020 tot
28/06/2025

Goedgekeurd
Toekenning vergunning individueel bezoldigd personenvervoer voor de exploitant de heer Samuel
Geerts. Identificatienummer: 0000714 Geldigheidsdatum vergunning: 29/06/2020 tot 28/06/2025
51.

Mobiliteit - Vergunning individueel bezoldigd personenvervoer identificatienummer: 618 - exploitant Samuel Geerts Voertuig: Volkswagen Caravelle Nummerplaat: T-LAK-877 Geldigheidsdatum vergunning: 29/06/2020 tot
28/06/2025

Goedgekeurd
Toekenning vergunning individueel bezoldigd personenvervoer voor de exploitant de heer Samuel
Geerts. Identificatienummer: 618 Geldigheidsdatum vergunning: 29/06/2020 tot 28/06/2025
52.

Mobiliteit - aanvraag bestuurderspas - goedkeuring

Goedgekeurd
Goedkeuring aan het afleveren van een bestuurderspas.
53.

Mobiliteit - Opheffing vvb-vergunning 0017 - Voertuig: Ford Tourneo Custum nummerplaat - T-LAB-159 - vergunning lopende van
3 oktober 2017 tot en met 2 oktober 2022.

Goedgekeurd
Opheffing vvb-vergunning 0017 voor het voertuig Ford Tourneo Custum met nummerplaat T-LAB159.
54.

Mobiliteit - Combi-vergunning - Opheffing vergunning exploitatie taxidienst (0004)
en dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder (0023) voor het
voertuig Mercedes Vito met nummerplaat 1-TXE-720.

Goedgekeurd
Opheffing vergunning exploitatie taxidienst (0004) en dienst voor het verhuren van voertuigen met
bestuurder (0023) voor het voertuig Mercedes Vito met nummerplaat 1-TXE-720.
55.

Mobiliteit - aanvraag bestuurderspas - goedkeuring

Goedgekeurd
Goedkeuring aan het afleveren van een bestuurderspas.
56.

Ruimtelijke ordening - woonzoneringsplan BUUR - kennisname eerste
stuurvergadering en vastlegging delegatie

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de eerste stuurvergadering voor het
woonzoneringsplan BUUR en bepaalt wie aanwezig zal zijn
57.

Ruimtelijke ordening - splitsing van eigendom nr. 27

Goedgekeurd
voorstel aan het college om op de vraag tot splitsing geen opmerkingen te geven
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58.

Ruimtelijke ordening - kennisname arrest Raad voor Vergunningenbetwistingen
voor het dossier O/2018/294, Van der Schuerenstraat, plaatsen van een omheining

Goedgekeurd
Kennisname raad voor vergunningenbetwisting
59.

Huisvesting - Projectfiche SHM Ninove Welzijn Meuleveld - goedkeuren renovatie
48 woningen en 44 appartementen

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring om de projectfiche van het
renovatieproject Meuleveldop te laden op het projectportaal na bespreking op het lokaal
woonoverleg.
60.

Lokale economie - Coronacrisis - horeca - tijdelijke terrassen - periode 19 juni - 31
aug. 2020 - vergunningen - bekrachtiging

Goedgekeurd
Het CBS bekrachtigt de afgeleverde tijdelijke terrasvergunningen.
61.

OW - aanpassing van het openbaar domein - 2 parkeerplaatsen supprimeren voor
doorgang naar garage op Okegem-Dorp - voorstel om enkel de linkse
parkeerplaats te behouden

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring om de 2 rechtse
parkeerplaatsen te supprimeren en her aan te leggen in voetpadverharding, ter hoogte van het
voormalige pand gelegen, Okegem-Dorp te 9400 Ninove, dat verbouwd wordt tot
eengezinswoning.
62.

Openbare werken - kennisname offerte Fluvius voor aanleg nutsleidingen in
Regionaal Bedrijventerrein Doorn Noord te Ninove

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de offerte van Fluvius voor de
aanleg van nutsleidingen (elektriciteit, aardgas en openbare verlichting) in het Regionaal
Bedrijventerrein Doorn Noord te Ninove
63.

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.

64.

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

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling vanaf 1 september 2020 van een administratief medewerker met een
deeltijdse opdracht van 16/36 in een vacante betrekking aan de Stedelijke Basisschool
Denderwindeke.
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65.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde - personeel lager
onderwijs - schooljaar 2020/2021 - verlof voor verminderde prestaties –
toekenning

Goedgekeurd
Toekenning van verlof voor verminderde prestaties voor een deeltijdse opdracht van 2/24 aan een
leermeesteres rooms katholieke godsdienst aan de Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde
vanaf 1 september 2020 tot en met 31 augustus 2021.
66.

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

Goedgekeurd
Verlenen van toestemming aan onderwijzeressen van de Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen
om deel te nemen aan een nascholing.
67.

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - domein muziek aanvaarding ontslag

Goedgekeurd
Aanvaarding van het vrijwillig ontslag van een deeltijds vastbenoemde lerares DKO, domein
muziek, en deeltijds vastbenoemde begeleider voor de deeltijdse opdracht van 3 lestijden in het
ambt van begeleider vanaf 1 september 2020.

68.

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - schooljaar
2020/2021 - nascholing

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

69.

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - verhuring
muziekinstrument - onherstelbare beschadiging viool 1/4 - schadevergoeding

Goedgekeurd
Vaststelling van de wijze waarop de onherstelbare schade aan een verhuurd muziekinstrument zal
vergoed worden.
70.

Cultuur - toelagen culturele verenigingen werkingsjaar 2019 - betaalbaarstelling goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de uitbetaling van de toelagen 2020 aan de
culturele verenigingen goed voor een totaalbedrag van 38.000 euro.
71.

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 2020

Goedgekeurd
Het college weigert een goedkeuring te geven voor Pop Up Zomerbar van 12 juni 2020 tot en met
31 augustus 2020 en geeft teostemming voor Wettelcup 2020 van 1 juli 2020 tot en met 31
augustus 2020 in The Mauritz.
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72.

Jeugd - Goedkeuring aanvraag werkingssubsidie speelpleinwerking Hobbes

Goedgekeurd
Goedkeuring van de aanvraag van speelpleinwerking Hobbes tot het verkrijgen van een
werkingssubsidie
73.

Jeugd - Goedkeuren van gebruik stadsinfrastructuur voor vakantiekampen en
private speelpleinwerking - goedkeuren van modelcontract voor gebruik van
stadsinfrastructuur door vakantiekampen en private speelpleinwerking

Goedgekeurd
Goedkeuren van gebruik stadsinfrastructuur voor vakantiekampen en private speelpleinwerking goedkeuren van modelcontract voor gebruik van stadsinfrastructuur door vakantiekampen en
private speelpleinwerking
74.

Jeugd - Livestream project - Goedkeuring

Goedgekeurd
Goedkeuring wordt gegeven aan het organiseren van een livestream project met Ninoofse dj's en
artiesten.
75.

Toestemming The Outsider voor het gebruik aanlegsteiger Dender t.h.v. 't
Oeversteksken

Goedgekeurd
Firma The Outsider mag de aanlegsteiger aan het Oeversteksken gebruiken voor kajak- en
kanoverhuur op de Dender
GR3. Sociale zaken - IBO - organisatie van de zomervakantie 2020
Goedgekeurd
Goedkeuring van uitzonderingen op het huishoudelijk reglement voor de organisatie van de
zomervakantie
76.

Sociale zaken - vergoeding scholen voor opvang tijdens de paasvakantie

Goedgekeurd
vergoeding voor scholen die kinderen tijdens de paasvakantie hebben opgevangen.
77.

Sociale zaken: Filmvoorstelling Kapsalon Romy

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om de tickets gratis aan te bieden voor
de bezoekers van de filmvoorstelling: Kapsalon Romy
78.

Sociale zaken - raadsledenloket - goedkeuren antwoord

Goedgekeurd
Het goedkeuren van het antwoord op een vraag vanuit het raadsledenloket.
79.

Sociale Zaken - Toekennen mantelzorgpremie maart-april-mei

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om het verlenen van de gemeentelijke
mantelzorgpremie aan 8 personen, zoals vermeld in de ontwerpbeslissing, goed te keuren.
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GR4. Patrimonium - DBFM - SBS De Lettertuin - goedkeuring gunningsbestek
plaatsingsprocedure - aanpassing voorwaarden financiering en structurering
omwille van COVID 19
Goedgekeurd
Patrimonium - DBFM - SBS De Lettertuin - goedkeuring gunningsbestek plaatsingsprocedure aanpassing voorwaarden financiering en structurering omwille van COVID 19

80.

Logistiek/overheidsopdrachten - aanleg van de publieke ruimte doorsteek
Beverstraat-Kaardeloodstraat fase 1, sloop Beverstraat - niet-gunning van de
opdracht

Goedgekeurd
De opdracht voor de afbraakwerken doorsteek Beverstraat-Kaardeloodstraat niet te gunnen en
opnieuw aan te besteden.
81.

Ruimtelijke ordening - verkoopbaarheidsattest V 2019/435

Goedgekeurd
voorstel aan het college tot het afleveren van het verkoopbaarheidsattest V 2019/435
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