College van burgemeester en schepenen van 04 augustus 2020
BEKNOPTE BESLUITENLIJST

GR1. Secretariaat - onderzoek geloofsbrieven Bruno Van Der Haeghen - goedkeuring
Goedgekeurd voor de raad
GR2. Secretariaat - eedaflegging Bruno Van Der Haeghen
Goedgekeurd voor de raad
GR3. Secretariaat - De Watergroep - algemene vergadering - vrijdag 28 augustus 2020 akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger
Goedgekeurd voor de raad
Voorstel aan de gemeenteraad om akte te nemen van de agenda van de algemene vergadering van
De Watergroep op vrijdag 28 augustus 2020 en tot het bepalen van het stemgedrag van de
vertegenwoordiger.
1.

Secretariaat - goedkeuring notulen

Goedgekeurd
Goedkeuring van de notulen van 20 juli 2020 en 28 juli 2020.
2.

Personeel - manager lokale economie - statutaire aanstelling op proef

Goedgekeurd
Aanstelling op proef in de statutaire functie van manager lokale economie
3.

Personeel - Goedkeuring selectieprocedure via bevordering voor de functie van
hoofdmedewerker administratie bij dienst burgerzaken.

Verdaagd
Voorstel om de selectieprocedure voor de functie van hoofdmedewerker administratie via
bevordering goed te keuren.
4.

Personeel - wekelijkse markten - aanstellen jobstudenten

Goedgekeurd
Tijdens de wekelijkse markt worden jobstudenten ingezet.
5.

Personeel - deskundige leefmilieu - vaststellen datum indiensttreding

Goedgekeurd
De datum van indiensttreding wordt vastgesteld voor de titularis van de functie deskundige
leefmilieu
6.

Personeel - selectie diensthoofd personeel - geen resultaat

Goedgekeurd

De selectieprocedure van diensthoofd personeel wordt afgesloten wegens geen resultaat.
7.

Personeel - zomer 2020 - aanstellen monitoren - wijziging

Goedgekeurd
De aanstelling van een monitor wordt ingetrokken en en andere monitor wordt aangesteld.
8.

Personeel - wekelijkse markt - aanstellen vrijwilliger

Goedgekeurd
Er wordt een vrijwilliger aangesteld.
9.

Personeel - ongewettigde afwezigheid

Goedgekeurd
De afwezigheid van een personeelslid wordt onwettig verklaard.
10.

Personeel - arbeidsongeval - bekrachtigen besluiten Medex

Goedgekeurd
Bekrachtigen besluiten Medex inzake het arbeidsongeval van een contractueel personeelslid
11.

Personeel - nevenactiviteit

Goedgekeurd
Een personeelslid deelt mee dat ze een nevenactiviteit uitoefent.
12.

Tweede pensioenpijler contractuelen - gedurende periode technische werkloosheid
ingevolge Covid-19

Goedgekeurd
De verzekering van de tweede pensioenpijler naar aanleiding van de technische werkloosheid
ingevolge Covid-19 blijft gegarandeerd.
13.

Personeel - ontslag

Goedgekeurd
Een werknemer dient zijn ontslag in.
14.

Personeel - ontslag

Goedgekeurd
Een werknemer dient haar ontslag in.
15.

Personeel - ontslag

Goedgekeurd
Een werkneemster dient haar ontslag in.
16.

Personeel - zomerkermis - aanstellen jobstudenten - bekrachtiging

Goedgekeurd
Tijdens de zomerkermis werden jobstudenten aangesteld.
17.

Personeel - zomerkermis - aanstellen gelegenheidsmedewerker - bekrachtiging

Goedgekeurd
Tijdens de zomerkermis worden gelegenheidsmedewerkers aangesteld.

18.

Personeel - administratie - aanstellen jobstudent

Goedgekeurd
De aanstelling van een jobstudent wordt met een week verlengd.
19.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister
20.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister
21.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister
22.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister
23.

Patrimonium - vernieuwen van de elektriciteit van de brandweerkazerne goedkeuring verrekening nr. 5

Goedgekeurd
Goedkeuring van de verrekening nr. 5 van de vernieuwing van de elektriciteit van de
brandweerkazerne
24.

integrale veiligheid - aanstellen vrijwilliger icoach traject Child Focus

Goedgekeurd
Aanstelling van een vrijwilliger die namens het stadsbestuur het icoach traject vaan Child Focus zal
volgen
25.

Integrale veiligheid - Bevestiging burgemeestersbesluiten tijdelijk plaatsverbod hernieuwing

Goedgekeurd
Toepassing van het tijdelijk plaatsverbod - hernieuwing - bevestiging burgemeestersbesluit
26.

Vergoeding voor reprografie van beschermde werken- goedkeuring aangifte 2020 onderwijs

Goedgekeurd
Elke onderwijsinstelling betaalt jaarlijks een forfait per leerling als vergoeding voor het gebruik van
werken, databanken en prestaties ter illustratie bij het onderwijs
GR4. Logistiek/overheidsopdrachten - aankoop van een multifunctionele werktuigdrager
met opbouw thermische installatie voor dieptereiniging en veegcontainer goedkeuring - goedkeuring voorwaarden - vaststellen wijze van gunnen van de
opdracht
Goedgekeurd voor de raad
De opdracht voor de aankoop multifunctionele werktuigdrager met opbouw thermische installatie
voor dieptereiniging en veegcontainer goed te keuren en de wijze van gunnen vast te stellen

27.

Logistiek/overheidsopdrachten - aankoop muziekinstrumenten en materiaal voor
de stedelijke academie voor muziek, woord en dans - goedkeuring - gunnen van de
opdracht

Goedgekeurd
De opdracht voor de de aankoop van muziekinstrumenten en materiaal voor de stedelijke
academie voor muziek, woord en dans wordt gegund voor het respectievelijke bedrag van
€ 1.276,20 (perceel 1), € 356,95 btw incl (perceel 2) en € 199 btw incl (perceel 3)
28.

Logistiek/overheidsopdrachten - leasen van elektrische fietsen met
onderhoudscontract en diefstalverzekering - goedkeuring - goedkeuring
lastvoorwaarden - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht - goedkeuren lijst
te raadplegen firma's

Goedgekeurd
Voorstel aan het college de leasing van elektrische fietsen met onderhoudscontract en
diefstalvergoeding, geraamd op € 100.000, 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 van de te raadplegen leveranciers vast te stellen.

29.

Logistiek - verwerking uitbraakmaterialen - goedkeuring - goedkeuring
voorwaarden - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht - vaststellen lijst te
raadplegen firma's

Goedgekeurd
De opdracht voor het verwerken van uitbraakmaterialen goed te keuren, de wijze van gunnen van
de opdracht en de lijst te raadplegen firma's vast te stellen
30.

Logistiek/overheidsopdrachten - schriftelijke vragen raadsledenloket ingediend
door mevrouw Karolien De Roose

Goedgekeurd
De beantwoording van schriftelijke vragen van een gemeenteraadslid die in het raadsledenloket
werden ingediend
GR5. Politie - kasmiddelen over het tweede kwartaal 2020 - kennisname
Goedgekeurd voor de raad
31.

Politie - Aankopen via bestelbon 2020

Goedgekeurd
Aankopen via bestelbon
32.

Financiële dienst - Politie - betaalbaarstelling uitgaven 2020

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen tot het betaalbaar stellen van de
mandatenlijst 2020/30
33.

Financiën - Betwisting - Factuur mobiliteit

Goedgekeurd
Vraag aan het college van Burgemeester en schepenen om een beslissing te nemen in de
betwisting van de factuur van de dienst mobiliteit.
34.

Financiën - bestemming voertuigen buiten particuliere eigendommen gevonden

Goedgekeurd

Bestemming van voertuigen die buiten particuliere eigendommen gevonden zijn

35.

Financiële dienst - huur vouw- en vulmachine - verlenging contract

Goedgekeurd
Vraag aan het college van burgemeester en schepenen om de verlenging van het contract van de
vouw- en vulmachine goed te keuren.
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 2020/269, 2020/270, 2020/278, 2020/281, 2020/282 en 2020/283
38.

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
39.

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 2de kwartaal 2020
40.

Financiële dienst - bijdrage 4G vrijwilligers en jobstudenten zomerkermis betaalbaarstelling

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen voor het betaalbaarstellen van € 5 per
vrijwilliger/jobstudent voor het gebruik van 4G tijdens de zomerkermis te Ninove.
41.

Leefmilieu - openbaar groen - bomen Madeliefjesweg - interpellatie gemeenteraad
- kennisname rapport - maatregelen - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het rapport over de bomen van de
Madeliefjesweg naar aanleiding van een interpellatie op de gemeenteraad en keurt de te nemen
maatregelen goed.
42.

Leefmilieu - schriftelijke vraag raadslid - verwilderde duiven - antwoord goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt het voorstel van antwoord goed op een
schriftelijke vraag van een raadslid over verwilderde duiven.
43.

Leefmilieu - aanvraag premie herbruikbare luiers -goedkeuring

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

44.

Leefmilieu - schrapping van de gemeentelijke inventaris risicogronden goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen schrapt een perceel van de inventaris van
risicogronden.
45.

Leefmilieu - subsidie onderhoud van lijnvormige landschapselementen goedkeuring

Goedgekeurd
Het college keurt de subsidieaanvragen voor het onderhoud van lijnvormige landschapselementen
goed.
46.

Leefmilieu - aanvraag premie herbruikbare luiers -goedkeuring

Goedgekeurd
Het college keurt de aanvraag voor een premie voor herbruikbare luiers goed.
47.

Leefmilieu - subsidie voor het in stand houden van bewoonde zwaluwnesten
dienstjaar 2020 - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college keurt de subsidieaanvraag voor het in stand houden van bewoonde zwaluwnesten
goed.
48.

Leefmilieu - maaien bermen en vlakke oppervlakken 2019 - goedkeuring
vorderingsstaat 3 - goedkeuring proces-verbaal van vooruitgang der werken.

Goedgekeurd
Het college keurt vorderingsstaat 3 voor het maaien van bermen en vlakke oppervlakken 2019
goed.
49.

Dierenwelzijn - aanvraag subsidie voor het chippen, registeren en onvruchtbaar
maken van huiskatten - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college keurt de aanvraag voor een subsidie voor het chippen, registreren en onvruchtbaar
maken van huiskatten goed.
50.

Dierenwelzijn - aanvraag subsidie voor het chippen, registeren en onvruchtbaar
maken van huiskatten - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college keurt de aanvraag voor een subsidie voor het chippen, registreren en onvruchtbaar
maken van huiskatten goed.
51.

Dierenwelzijn - aanvraag subsidie voor het chippen, registeren en onvruchtbaar
maken van huiskatten - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college keurt de aanvraag voor een subsidie voor het chippen, registreren en onvruchtbaar
maken van huiskatten goed.
52.

Dierenwelzijn - aanvraag subsidie voor het chippen, registeren en onvruchtbaar
maken van huiskatten - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college keurt de aanvraag voor een subsidie voor het chippen, registreren en onvruchtbaar
maken van huiskatten goed.

53.

Dierenwelzijn - aanvraag subsidie voor het chippen, registeren en onvruchtbaar
maken van huiskatten - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college keurt de aanvraag voor een subsidie voor het chippen, registreren en onvruchtbaar
maken van huiskatten goed.
54.

Dierenwelzijn - aanvraag subsidie voor het chippen, registeren en onvruchtbaar
maken van huiskatten - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college keurt de aanvraag voor een subsidie voor het chippen, registreren en onvruchtbaar
maken van huiskatten goed.
55.

Dierenwelzijn - aanvraag subsidie voor het chippen, registeren en onvruchtbaar
maken van huiskatten - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college keurt de aanvraag voor een subsidie voor het chippen, registreren en onvruchtbaar
maken van huiskatten goed.
56.

Omgeving - OMV2020054191 - deels verlenen vergunning (SH + IIOA) met
voorwaarden - regulariseren van een bestaande toestand tankstation met
prijzenbord en bijstellen milieuvoorwaarden - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen verleent deels een vergunning voor het regulariseren
van een bestaande toestand tankstation met prijzenbord en bijstellen milieuvoorwaarden (SH +
IIOA).
57.

Omgeving - OMV 2020081972 - vraag tot ambtshalve bijstellen voorwaarden voor
een voormalige deponie gelegen te Geraadsbergen/Ninove - gunstig advies goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen verleent een gunstig advies op de vraag tot
ambtshalve bijstellen van de voorwaarden voor de voormalige deponie gelegen te
Geraadsbergen/Ninove.
58.

Omgeving - OMV_2019007553 – voorwaardelijk gunstig advies over een aanvraag
tot omgevingsvergunning voor het veranderen door wijziging en uitbreiding van
een drankendistributiecentrum te 9400 Ninove -O/2020/231- goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen verleent een voorwaardelijk gunstig advies over een
aanvraag tot omgevingsvergunning voor het veranderen door wijziging en uitbreiding van een
drankendistributiecentrum te 9400 Ninove
59.

Omgeving - OMV2020038986 - aanvraag omgevingsvergunning van stad Ninove rooien van 17+10 bomen in het stadspark, Parklaan, 9400 Ninove – O/2020/282 –
verlenen vergunning - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen verleent een omgevingsvergunning voor het rooien
van 17+10 bomen in het stadspark te Ninove.
60.

Omgeving - aanmaningen afdeling Handhaving - kennisname - voorstel antwoord goedkeuring

Goedgekeurd

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de aanmaning van de afdeling
Handhaving en keurt het voorstel van antwoord goed.
61.

Omgeving - OMV_2019152551 - advies in laatste administratieve aanleg 'Leebeke', 9406 Outer - regularisatie reliëfwijziging - O/2019/484

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om het ongunstig advies in laatste
administratieve aanleg goed te keuren
62.

Omgeving - OMV_2020070226 - Vergunning met voorwaarden SH - plaatsen van
een zwembad - O/2020/230

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het plaatsen van een zwembad te Outer.
63.

Omgeving - OMV_2020073474 - Vergunning met voorwaarden SH - renoveren van
een ééngezinswoning - O/2020/245

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het renoveren van een ééngezinswoning te Meerbeke.
64.

Omgeving - OMV_2020055027 - Vergunning met voorwaarden SH - bouwen van
een woning met kantoor - O/2020/210

Goedgekeurd
Het college verleent een voorwaardelijke vergunning voor het bouwen van een woning met kantoor
te Ninove.
65.

Omgeving - OMV_2020076898 - Vergunning met voorwaarden SH - bouwen van
een eengezinswoning - O/2020/252

Verdaagd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het bouwen van een eengezinswoning te Lieferinge.
GR6. Mobiliteit - Appelterre - kruispunt Kapittelstraat - Eichemstraat - invoeren stilstaan
en parkeerverbod - stadswegen - goedkeuring
Goedgekeurd voor de raad
Invoeren van een stilstaan en parkeerverbod in de Kapittelstraat te Appelterre wordt goedgekeurd.
66.

Mobiliteit - aanvraag via raadsledenloket - Aardeweg - aanvraag gemeenteraadslid
Karolien De Roose

Goedgekeurd
goedkeuring aan het raadsledenloket van gemeenteraadslid Karolien De Roose ivm Aardeweg
67.

Mobiliteit - Provinciale Commissie voor Verkeersveiligheid - kennisname verslag
Provinciale Commissie voor Verkeersveiligheid van 30.06.2020

Goedgekeurd
Er wordt kennis genomen van het verslag van de Provinciale Commissie voor Verkeersveiligheid
van 30.06.2020
68.

Mobiliteit - Meerbeke - Klein-Brabant 27 - parkeerproblematiek - stadswegen goedkeuring advies verkeerscommissie

Goedgekeurd

Er wordt goedkeuring gegeven aan het advies van de verkeerscommissie inzake de
parkeerproblematiek Klein-Brabant 27 te Meerbeke.
69.

Mobiliteit - Meerbeke - Sint-Pietersstraat 84 - vraag tot eenrichtingsverkeer
richting Halsesteenweg (N28) - stadswegen - goedkeuring advies
verkeerscommissie

Goedgekeurd
Er wordt goedkeuring gegeven aan het advies van de verkeerscommissie mbt de aanvraag tot het
invoeren van eenrichtingsverkeer in de Sint-Pietersstraat richting Halsesteenweg (N28) te
Meerbeke.
70.

Mobiliteit - Nederhasselt - Groenstraat - flitspaal - zwaar vervoer snelheidsremmers - stadswegen -goedkeuring advies verkeerscommissie

Goedgekeurd
Er wordt goedkeuring gegeven aan het advies van de verkeerscommissie voor de aanvraag tot het
plaatsen van een flitspaal, controle zwaar vervoer, snelheid, plaatsen van snelheidsremmers in de
Groenstraat te Nederhasselt.
71.

Mobiliteit - Meerbeke - Nieuwstraat 8 - goedkeuring invoeren van een tijdelijk
stilstaan en parkeerverbod rechtover de garagepoort van de woning Nieuwstraat 8
te Meerbeke vanaf 3 augustus 2020 tot en met 15 januari 2021

Goedgekeurd
Aanvraag tot het invoeren van een tijdelijk stilstaan en parkeerverbod rechtover de garagepoort
van de woning Nieuwstraat 8 te Meerbeke wordt goedgekeurd vanaf 3 augustus 2020 tot en met
15 januari 2021
72.

Ruimtelijke ordening - Project Meuleveld - SHM Ninove Welzijn - inname standpunt
bouwlagen

Verdaagd
Het college van burgemeester en schepenen neemt een standpunt over het aantal bouwlagen in
voor het project Meuleveld te Appelterre
73.

Huisvesting - uitoefenen voorkooprecht

Goedgekeurd
Voorstel aan het college om het voorkooprecht niet uit te oefenen op het pand Edingsesteenweg
325
74.

Lokale economie - aanvraag terras horecazaak te Ninove- vergunning van 22 juni
2020 tem 31 december 2020

Goedgekeurd
De aanvraag voor een terras voor een horecazaak te Ninove wordt goedgekeurd.
75.

Lokale economie - dinsdagmarkt - deelname week van de markt 5 tot 11 oktober
2020 - goedkeuring

Goedgekeurd
De deelname aan de Week van de Markt van 5 tot 11 oktober 2020 wordt goedgekeurd.
76.

Lokale economie - dinsdagmarkt - afstand van abonnement

Goedgekeurd
De afstand van abonnement van een marktkramer op de dinsdagmarkt wordt goedgekeurd.

77.

Lokale economie - Coronacrisis - organisatie wekelijkse volledige dinsdagmarkt
vanaf 04/08/2020 - goedkeuring

Goedgekeurd
Het CBS geeft, op advies van het taskforce team lokale economie, goedkeuring aan het
organiseren van een wekelijkse volledige markt en dit vanaf dinsdag 4 augustus 2020.
78.

Lokale economie - detailhandel - belasting op leegstaande commerciële panden vordering Rb. tot onwettig verklaren en vernietigen administratieve aktes vertrouwelijk voorstel - goedkeuring

Goedgekeurd
Het CBS gaat akkoord met het vertrouwelijk voorstel van de verzoekende partij houdende de
hangende gerechtelijke procedure minnelijk af te wikkelen.

79.

Lokale economie - Coronacrisis - voorstel KBC Ninove - schenken stedelijke
geschenkbon - goedkeuring

Goedgekeurd
Het CBS gaat akkoord met het voorstel van KBC Ninove tot het schenken van 500 geschenkbonnen
ter waarde van € 5,00.
80.

Lokale economie - detailhandel - belasting op leegstaande commerciële panden administratieve aktes vaststelling leegstand - intrekken - goedkeuring

Goedgekeurd
Het CBS geeft goedkeuring aan het intrekken van de administratieve aktes tot vaststelling van de
leegstand.
81.

Lokale economie - Coronacrisis - grootschalig gemeentelijk/stedelijk onderzoek:
impact Corona op lokale economie - deelname - goedkeuring

Goedgekeurd
Het CBS geeft goedkeuring aan deelname aan het onderzoek van de Universiteit Antwerpen, LMR,
UNIZO en VVSG betreffende de impact van Corona op de lokale economie.
82.

OW - vraag via het raadsledenloket in verband met Lietersberg, 9400
Denderwindeke

Goedgekeurd
Het antwoord op de vraag via het raadsledenloket van gemeenteraadslid Sanne Plancke wordt
goedgekeurd.

83.

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.
84.

OW - vraag via het raadsledenloket in verband met plaatsen leuningen aan de trap
voor verbinding Kerkhofstraat en wijk Outer

Goedgekeurd
Het antwoord op de vraag via het raadsledenloket van gemeenteraadslid Rudy Corijn wordt
goedgekeurd.
85.

Cultuur - toelagen culturele verenigingen werkingsjaar 2019 - betaalbaarstelling goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de uitbetaling van de toelagen 2020 aan 3
culturele verenigingen goed.
86.

Evenementen - aankoop bloemen Ijzerbedevaart - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor de aankoop van een
bloemstuk voor de Ijzerbedevaart op 6 september 2020
87.

cc De Plomblom - Livestream in WZC Klateringen

Goedgekeurd
Livestream van de voorstelling "Van Corsari tot Appermont" in WZC Klateringen vanuit CC KnokkeHeist op 28 oktober 2020.
88.

Sport - werking sporthal vanaf 3 augustus 2020 - goedkeuren beperkingen

Verdaagd
Het college van burgemeester en schepenen legt beperkingen op voor de werking binnen de
sporthal, kleedkamers kunnen voor trainingen niet gebruikt worden.
89.

Schriftelijke vraag Karolien De Roose goedkeuring antwoord

Goedgekeurd
90.

Sociale zaken/ontwikkelingssamenwerking - subsidie Dr. Hemerijckxcomité

Goedgekeurd
Sociale zaken/ontwikkelingssamenwerking - subsidie Dr. Hemerijckxcomité
91.

Sociale zaken/ontwikkelingssamenwerking - subsidie Mahariki East vzw

Goedgekeurd
Sociale zaken/ontwikkelingssamenwerking - subsidie Mahariki East vzw
92.

Sociale zaken - uitbetaling toelage aan vzw Leerpunt (werkjaar 2019)

Goedgekeurd
Uitbetaling jaarlijkse toelage aan vzw Leerpunt (werkjaar 2019)
93.

Sociale zaken - organisatie 2 vormingen kinderopvangvoorzieningen
(brandpreventie en ziekteherkenning)

Goedgekeurd
Organiseren vorming brandpreventie en vorming ziekteherkennig voor kinderopvangvoorzieningen
in najaar 2020
94.

Sociale zaken - uitbetaling occasionele kinderopvang apr mei jun

Goedgekeurd
uitbetaling vrije plaatsen occasionele kinderopvang apr mei jun
B1.

Secretariaat - raadsledenloket - onbeantwoorde vragen, e.d

Goedgekeurd
Onbeantwoorde vragen van het raadsledenloket.
B2.

Nieuwbouw sociale assistentieflats Denderwindeke - kosten bouwrijp maken
perceel

Verdaagd

Nieuwbouw sociale assistentieflats Denderwindeke - kosten bouwrijp maken perceel
B3.

lokale economie - retailpark Brakelsesteenweg

Verdaagd
B4.

Sociale zaken - datums etentjes jubilarissen 2020

Verdaagd
Vastleggen datum uitgesteld etentje jubilarissen 2020 (Covid-19)
95.

Mobiliteit - Ninove - Toelating uitzonderlijk vervoer

Goedgekeurd
Er wordt toelating gegeven voor de doorgang van een uitzonderlijk transport aan de firma Jan
Coessens transport voor het gebruik van de gemeentewegen op het grondgebied van Ninove.

