College van burgemeester en schepenen van 07 september 2020
BEKNOPTE BESLUITENLIJST

1.

Secretariaat - goedkeuring notulen

Goedgekeurd
Goedkeuring van de notulen van 31 augustus 2020.
2.

Klacht ABB - besluit GR 28 mei 2020 - vervanging lid RvB Ninove Welzijn kennisname beslissing ABB

Goedgekeurd
Voorstel om kennis te nemen van de beslissing van ABB mbt klacht vervanging lid RvB Ninove
Welzijn.
3.

Secretariaat - terrasuitbreiding Geraardsbergsestraat - 2 bijkomende klachten
Agentschap Binnenlands Bestuur - bekrachtiging en kennisname

Goedgekeurd
Het CBS bekrachtigd het antwoord op de 2de klacht en neemt kennis van de 3de klacht bij het
Agentschap Binnenlands Bestuur i.v.m. de terrasuitbreiding in de Geraardsbergsestraat.
GR1. Uitvoering sectoraal akkoord - goedkeuring
Goedgekeurd voor de raad
De lokale overheid Ninove dient de modaliteiten vast te leggen van de uitvoering van het sectoraal
akkoord.
4.

Personeel - ontslag

Goedgekeurd
Een personeelslid wordt ontslagen
5.

Personeel - aanstellen administratief medewerker - verlenging

Goedgekeurd
De overeenkomst van een administratief medewerker wordt verlengd.
6.

Personeel - aanstellen deskundige jeugd - vaststellen startdatum

Goedgekeurd
De datum van indiensttreding van de deskundige jeugd wordt vastgesteld.
7.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister
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8.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister- intrekking

Goedgekeurd
Aanvraag intrekking ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister
9.

Burgerzaken - concessie op het urnenveld op de begraafplaats Meerbeke

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie urnenveld op de begraafplaats Meerbeke
10.

Burgerzaken - concessie op het urnenveld op de begraafplaats Ninove

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie urnenveld op de begraafplaats Ninove
11.

Burgerzaken - grafconcessie op de begraafplaats Meerbeke

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring grafconcessie op de begraafplaats Meerbeke
12.

Burgerzaken - concessie in het columbarium op de begraafplaats Ninove

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie in het columbarium op de begraafplaats Ninove
13.

Stafdienst - inbreuk i.v.m. persoonsgegevens - kennisname

Goedgekeurd
Het CBS neemt kennis van de reactie van de Vlaamse Toezichtscommissie i.v.m. de melding van
een inbreuk op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) door de
verwerkingsverantwoordelijke van de organisatie.
14.

Stafdienst - Nieuwbouw sociale assistentieflats Denderwindeke - kosten bouwrijp
maken perceel

Goedgekeurd
Nieuwbouw sociale assistentieflats Denderwindeke - kosten bouwrijp maken perceel
15.

Financiën - subsidiebesluit 2020 voor grootstedelijke uitdagingen - kennisname

Goedgekeurd
Ninove ontvangt in het kader van een snelle urbaniseringstendens en grootstedelijke uitdagingen
de komende jaren een jaarlijkse subsidie van de Vlaamse regering. Het college van burgemeester
en schepenen neemt kennis van het ondergetekende subsidiebesluit dat aan Ninove voor 2020 een
subsidie van 1.040.893 euro toekent.
GR2. Logistiek/overheidsopdrachten - vernieuwen van het buitenschrijnwerk van de
school Windekind te Denderwindeke - goedkeuring gewijzigd bestek en vaststelling
wijze van gunnen van de opdracht
Goedgekeurd
De goedkeuring van het gewijzigd bestek en de vaststelling van de wijze van gunnen van de
opdracht van het vernieuwen van het buitenschrijnwerk van de school Windekind te
Denderwindeke
16.

Logistiek/overheidsopdrachten - vernieuwen elektriciteit brandweerkazerne goedkeuring verrekeningen nrs. 3bis en 6

Goedgekeurd
Goedkeuring van de verrekeningen nrs. 3 bis en 6 van de vernieuwing van de elektriciteit van de
brandweerkazerne
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17.

Logistiek/overheidsopdrachten - sportdienst - aankoop van een bijkomend AED
toestel voor het hockeyterrein Lebeke en onderhoud van alle toestellen - gunnen
van de opdracht

Goedgekeurd
De gunning van de aankoop van een bijkomend AED toestel voor het hockeyterrein Lebeke en
onderhoud van alle toestellen.
18.

Logistiek/overheidsopdrachten - IT - verlengen garantie Dell EqualLogic PS4100X 1y 4h 24x7 - gunnen van de opdracht

Goedgekeurd
De garantie Dell EqualLogic PS4100X wordt verlengd voor een jaar voor de prijs van € 3.003,22
btw inclusief
19.

Logistiek/overheidsopdrachten - verwerking van uitbraakmaterialen - gunning van
de opdracht

Goedgekeurd
De opdracht voor de verwerking van uitbraakmaterialen te gunnen aan de firma met de
economisch meest voordelige offerte ten bedrage van € 26.015 btw inclusief
20.

Logistiek/overheidsopdrachten - eenmalig gebruik Moeremanssite door Solva

Goedgekeurd
Het eenmalig gebruik van de Moeremanssite door Solva toe te staan
21.

Politie - Aankopen via bestelbon 2020

Goedgekeurd
Aankopen via bestelbon
GR3. Gemeentebelastingen - retributiereglement op het parkeren in een blauwe zone aanpassing
Goedgekeurd
Verzoek aan de gemeenteraad om artikel 6 en artikel 7 van het retributiereglement aan te passen
conform artikel 8 en artikel 9 van het retributiereglement voor het parkeren in zekere straten van
de stad.
22.

Financiële dienst - Politie - betaalbaarstelling uitgaven 2020

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen tot het betaalbaar stellen van de
mandatenlijst 2020/33
23.

Gemeentebelastingen - vaststellen en uitvoerbaar verklaren belastingkohier Belasting op brandstofdistributieapparaten

Goedgekeurd
Het kohier inzake de belasting op brandstofdistributieapparaten voor het aanslagjaar 2020 wordt
vastgesteld en uitvoerbaar verklaard ten bedrage van € 14.700,00
24.

Financiële dienst - goedkeuren bestelbons in het kader van budgethouderschap

Goedgekeurd
De lijst van de bestelaanvragen in het kader van het budgethouderschap worden goedgekeurd.
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25.

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 2020/326, 2020/328, 2020/329, 2020/331.
26.

Leefmilieu - eerste onderhoudsbeurt 2020 van voetwegen in Ninove en
deelgemeenten - goedkeuring vorderingsstaat 1 - goedkeuring proces-verbaal van
vooruitgang der werken.

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de vorderingsstaat 1 goed voor het onderhoud
van de voetwegen in Ninove.
27.

Leefmilieu - intentieverklaring LIP Op de Flanken van de Dender - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen steunt het LIP Op de Flanken van de Dender.
28.

Leefmilieu - subsidiëring voor de aanleg van een groendak in Voorde - aanvraag goedkeuring

Goedgekeurd
Het college keurt de aanvraag voor een subsidie voor een groendak in Voorde goed.
29.

Leefmilieu - klimaat - rapportering burgemeestersconvenant - kennisgeving

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de rapportering in het kader van
het burgemeestersconvenant.
30.

Leefmilieu - openbaar groen - snoei bomen Madeliefjesweg - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de stand van zaken omtrent de
snoei van de bomen in de Madeliefjesweg.
31.

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

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

32.

Omgeving - OMV_2020085301 - melding motorcrosswedstrijd op 15 en 16 mei
2021 -O/2020/284- - geen aktename - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen neemt geen akte van de melding van een éénmalige
motorcross in Appelterre
33.

OMV_2020087753 - aanvraag van de omgevingsvergunning voor het rooien van 2
beuken en 1 Amerikaanse eik in Aspelare -O/2020/301- deels verlenen vergunning
- goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen vergund deels het project voor het rooien van bomen
in Aspelare
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34.

Omgeving - OMV_2020108088 - aktename melding - bovengrondse
propaangastank - O/2020/348 inrichtingsnummer 20200818-0023

Goedgekeurd
Het college neemt akte van de melding voor het plaatsen van een bovengrondse propaangastank
te Ninove.
35.

Omgeving - OMV_2020064756 - aanvraag voor het uitbaten van een carwash
(IIOA) en renoveren van een bestaande overdekking (SH) te Meerbeke O/2020/211- weigeren vergunning

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen verleent een omgevingsvergunning voor het uitbaten
van een carwash (IIOA) en renoveren van een bestaande overdekking (SH) te Meerbeke.
36.

Omgeving - O_2020106628 - aktename juiste melding - verwijderen van
vrijstaande bijgebouwen en bouwen van een veranda

Goedgekeurd
Het college neemt akte van de melding voor het verwijderen van vrijstaande bijgebouwen en
bouwen van een veranda
37.

Omgeving - O_2020107874 - aktename juiste melding - bouwen van een veranda O/2020/355

Goedgekeurd
Het college neemt akte van de juiste melidng voor het bouwen van een veranda
38.

Omgeving - OMV_2020053677 - Vergunning met voorwaarden SH - verbouwen van
een eengezinswoning - O/2020/296

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

Omgeving - OMV_2020086772 - Vergunning met voorwaarden SH - uitbreiden van
een terras - O/2020/295

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het uitbreiden van een terras te Ninove.
40.

Omgeving - OMV_2020080389 - Vergunning met voorwaarden SH - bouwen van
een loods na slopen van een bestaande loods - O/2020/294

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het bouwen van een loods na slopen van een bestaande loods te Denderwindeke.
41.

Omgeving - OMV_2020074651 - Vergunning met voorwaarden SH - verkavelen in 4
loten - O/2020/258

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het verkavelen in 4 loten te Voorde.
42.

Omgeving - OMV_2020058338 - Vergunning met voorwaarden SH - verkavelen
voor 5 loten - O/2020/238

Goedgekeurd
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Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het verkavelen voor 5 loten te Ninove.
43.

Omgeving - OMV_2020052682 - Vergunning met voorwaarden SH - verbouwen van
een bestaande meergezinswoning met handelsruimte tot een meergezinswoning en
bouwen van 10 garages en 1 GFT-berging - O/2020/167

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het verbouwen van een bestaande meergezinswoning met handelsruimte tot een
meergezinswoning en bouwen van 10 garages en 1 GFT-berging te Ninove.
44.

Omgeving - OMV_2020104667 - aktename melding - ondergrondse propaangastank
- O/2020/345 inrichtingsnummer 20200810-0052

Goedgekeurd
Het college neemt akte van de melding voor het plaatsen van een ondergrondse propaangastank te
Ninove.
45.

Omgeving - OMV_2020104567 - aktename melding - ondergrondse propaangastank
- O/2020/346 inrichtingsnummer 20200810-0034

Goedgekeurd
Het college neemt akte van de melding voor het plaatsen van een ondergrondse propaangastank te
Ninove.
46.

Mobiliteit - controle verkeersborden - prijsoffertes - toewijs

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de offertes goed en wijst de opdracht toe voor
de controle verkeersborden op het grondgebied.
47.

Mobiliteit - Derdebetalersysteem - procentuele tussenkomst - Buzzy Pazz verlenging

Goedgekeurd
Verlenging overeenkomst Buzzy Pazz (tussenkomst van 25% in de abonnementskosten)
48.

Mobiliteit - Meerbeke - Kwadestraat-Noord - opheffing parkeerplaats voor
personen met beperking - stadswegen

Goedgekeurd
Opheffing parkeerplaats voor personen met een beperking in de Kwadestraat-Noord te Meerbeke.
49.

Mobiliteit - weigering aanvraag vergunning individueel bezoldigd personenvervoer

Goedgekeurd
Weigering aanvraag vergunning individueel bezoldigd personenvervoer.
50.

Ruimtelijke ordening - splitsing van eigendom nr. 36

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

Ruimtelijke ordening - splitsing van eigendom nr. 35

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

Ruimtelijke ordening - splitsing van eigendom nr. 34

Goedgekeurd
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voorstel aan het college om op de vraag tot splitsing geen opmerkingen te geven
53.

Ruimtelijke ordening - A/2020/5 Negatief stedenbouwkundig attest
een meergezinswoning

- bouwen van

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een negatief stedenbouwkundig
attest af te leveren voor het bouwen van een meergezinswoning te Denderwindeke.
54.

Lokale economie - ambulante handel - dienstjaar 2020 - privédomein thv
Brakelsesteenweg - goedkeuring

Goedgekeurd
De inname van het privé-domein met foodtruck te Ninove wordt goedgekeurd.
55.

Lokale economie - betaalbaarstelling factuur fietspunt - jan - jun 2020 goedkeuring

Goedgekeurd
De betaalbaarstelling van de factuur fietspunt van Groep Intro voor de periode januari tem juni
2020 wordt goedgekeurd.
56.

Lokale economie - Coronacrisis - waardebon per gezin samenwerkingsovereenkomst - goedkeuring

Afgevoerd

57.

Openbare werken - goedkeuring infobrief voor bewoners van Krepelstraat te
Denderwindeke voor het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de infobrief over het aanleggen van een
gescheiden rioleringsstelsel in de Krepelstraat te Denderwindeke goed.
58.

OW - vraag via het raadsledenloket in verband met perceel A1032/2, gelegen op de
hoek Godeystraat/ Kloosterstraat te Outer.

Goedgekeurd
Het antwoord op de vraag via het raadsledenloket wordt goedgekeurd.

59.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - beleids- en ondersteunend personeel gedeeltelijke loopbaanonderbreking medische bijstand - toekenning

Goedgekeurd
Toekenning van een gedeeltelijke loopbaanonderbreking voor 1/5e (7/36) voor het verstrekken van
medische bijstand aan een administratieve medewerker van de Stedelijke Basisschool
Nederhasselt-Voorde en van de Stedelijke Basisschool Denderwindeke vanaf 1 september 2020 tot
en met 30 november 2020.
60.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - schooljaar 2020/2021 - beleids- en
ondersteunend personeel - toekenning verlof tijdelijk andere opdracht - tijdelijk
belasten met andere opdracht

Goedgekeurd
Toekenning van een verlof tijdelijk andere opdracht aan een voltijds vastbenoemde administratieve
medewerker voor een deeltijdse opdracht van 7/36 aan de SBS Denderwindeke en tijdelijk belasten
met een deeltijdse andere opdracht van 7/36 in het ambt van administratief medewerker aan de
SBS Nederhasselt-Voorde in een niet-vacante betrekking i.v.v. de titularis die afwezig is wegens
gedeeltelijke loopbaanonderbreking voor medische bijstand vanaf 1 september 2020 tot en met 30
november 2020.
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61.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - schooljaar 2020/2021 - beleids- en
ondersteunend personeel - toekenning verlof tijdelijk andere opdracht - tijdelijk
belasten met andere opdracht

Goedgekeurd
Toekenning van een verlof tijdelijk andere opdracht aan een voltijds vastbenoemde administratieve
medewerker voor een deeltijdse opdracht van 7/36 aan de SBS Parklaan-Seringen en tijdelijk
belasten met een deeltijdse andere opdracht van 7/36 in het ambt van administratief medewerker
aan de SBS Denderwindeke in een niet-vacante betrekking i.v.v. de titularis die afwezig is wegens
verlof tijdelijk andere opdracht vanaf 1 september 2020 tot en met 30 november 2020.
62.

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

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling vanaf 1 september 2020 van een administratief medewerker met een
deeltijdse opdracht van 7/36 in een niet-vacante betrekking aan de Stedelijke Basisschool
Parklaan-Seringen in vervanging van de titularis aan wie een verlof tijdelijk andere opdracht is
toegekend.
63.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde - personeel lager
onderwijs - schooljaar 2020/2021 - tijdelijke aanstelling - intrekking collegebesluit
20 juli 2020

Goedgekeurd
Intrekking van het collegebesluit van 20 juli 2020 waarbij een personeelslid tijdelijk werd
aangesteld in het ambt van leermeester rooms-katholieke godsdienst vanaf 1 september 2020 met
een deeltijdse opdracht van 4/24 aan de Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde, bestaande uit
een deeltijdse opdracht van 2/24 in een vacante betrekking en een deeltijdse opdracht van 2/24 in
een niet-vacante betrekking.
64.

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

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling vanaf 1 september 2020 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 heirkracht.
65.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - schooljaar 2020/2021 bestuurspersoneel en personeel kleuteronderwijs - tijdelijk belasten met andere
opdracht - toekenning ambtshalve verlof tijdelijk andere opdracht - intrekking
collegebesluit van 20 juli 2020 - tijdelijk belasten met andere opdracht toekenning ambtshalve verlof tijdelijk andere opdracht

Goedgekeurd
Intrekking collegebesluit van 20.09.2020 en toekennen van een ambtshalve VTAO aan een
vastbenoemde kleuteronderwijzeres voor een deeltijdse opdracht van 10/24 aan de SBS
Denderwindeke en 2/24 aan de SBS Nederhasselt-Voorde vanaf 01.09.2020 t.e.m. 30.09.2020 en
tijdelijk belasten met een deeltijds andere opdracht van 12/24 in het ambt van directeur
basisonderwijs aan de SBS Nederhasselt-Voorde vanaf 01.09.2020 t.e.m. 30.09.2020 in een nietvacante betrekking.
66.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - schooljaar 202/2021 - ambtshalve
toekenning verlof tijdelijk andere opdracht - tijdelijk belasten met andere opdracht
- aanvulling collegebesluit van 6 juli 2020

Goedgekeurd
Aanvulling van het collegebesluit van 6 juli 2020 waarbij vastbenoemde personeelsleden van de
scholen van de Scholengemeenschap GeNi vanaf 1 september 2020 enerzijds tijdelijk belast
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werden met een andere opdracht en anderzijds aan hen ambtshalve een verlof tijdelijk andere
opdracht werd toegekend voor een vastbenoemde opdracht.
67.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Denderwindeke en Stedelijke Basisschool
Nederhasselt-Voorde - leermeesteres lichamelijke opvoeding - verlof voor
verminderde prestaties wegens ziekte

Goedgekeurd
Toekenning van een verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte mits werkhervatting aan 75
% aan een leermeesteres lichamelijke opvoeding van SBS Denderwindeke en SBS NederhasseltVoorde vanaf 1 september 2020 tot en met 31 oktober 2020.
68.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen - personeel lager onderwijs schooljaar 2020/2021 - afwezigheid voor verminderde prestaties - toekenning

Goedgekeurd
Toekenning van een afwezigheid voor verminderde prestaties voor een deeltijdse opdracht van
4/24 aan een onderwijzer van de Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen vanaf 1 september
2020 tot en met 31 oktober 2020.

69.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen - personeel lager onderwijs schooljaar 2020/2021 - mededeling opname zorgkrediet - wijziging collegebesluit
15 juni 2020

Goedgekeurd
Wijziging van artikel 1 van het collegebesluit van 15 juni 2020 in die zin dat de opname zorgkrediet
door een onderwijzer aan de SBS Parklaan-Seringen voor een deeltijdse opdracht van 4/24 ingaat
op 1 november 2020 (in plaats van op 1 september 2020).

70.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde - bestuurspersoneel schooljaar 2020/2021 - zorgkrediet - annulatie volledig toegekende periode loopbaanonderbreking voor corona-ouderschapsverlof - toekenning

Goedgekeurd
Annulatie van de volledige periode zorgkrediet dat werd toegekend aan een voltijds vastbenoemde
directeur voor een deeltijdse opdracht van 12/24 en toekenning van loopbaanonderbreking voor
corona-ouderschapsverlof vanaf 1 september 2020 tot en met 30 september 2020.
71.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde - personeel lager
onderwijs - schooljaar 2020/2021 - zorgkrediet - annulatie volledig toegekende
periode - loopbaanonderbreking voor corona-ouderschapsverlof - toekenning

Goedgekeurd
Annulatie van de volledige periode zorgkrediet dat werd toegekend aan een onderwijzeres van de
Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde voor een deeltijdse opdracht van 4/24 en toekenning
van loopbaanonderbreking voor corona-ouderschapsverlof vanaf 1 september 2020 tot en met 30
september 2020.
72.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde - personeel
kleuteronderwijs - schooljaar 2020/2021 - omzetting ouderschapsverlof in het
kader van loopbaanonderbreking tot loopbaanonderbreking voor coronaouderschapsverlof - toekenning

Goedgekeurd
Toekenning van loopbaanonderbreking voor corona-ouderschapsverlof voor 1/5e (4/24) aan een
voltijds vastbenoemde kleuteronderwijzeres vanaf 1 september 2020 tot en met 30 september
2020.
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73.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Denderwindeke - personeel lager onderwijs schooljaar 2020/2021 - ouderschapsverlof in het kader van loopbaanonderbreking
- intrekking collegebesluit van 15 juni 2020 - loopbaanonderbreking voor coronaouderschapsverlof - toekenning

Goedgekeurd
Intrekking collegebesluit van 15 juni 2020 waarbij ouderschapsverlof in het kader van een
gedeeltelijke loopbaanonderbreking voor 1/2e (12/24) aan een onderwijzeres van de SBS
Denderwindeke werd toegekend en toekenning van loopbaanonderbreking voor coronaouderschapsverlof vanaf 1 september 2020 tot en met 30 september 2020.
74.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Denderwindeke - personeel lager onderwijs schooljaar 2020/2021 - ouderschapsverlof in het kader van loopbaanonderbreking
- intrekking collegebesluit van 15 juni 2020 - loopbaanonderbreking voor coronaouderschapsverlof - toekenning

Goedgekeurd
Intrekking collegebesluit van 15 juni 2020 waarbij ouderschapsverlof in het kader van een
gedeeltelijke loopbaanonderbreking voor 1/5e (4/24) aan een onderwijzeres van de SBS
Denderwindeke werd toegekend en toekenning van loopbaanonderbreking voor coronaouderschapsverlof vanaf 1 september 2020 tot en met 30 september 2020.
75.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - ICT-coördinator - nascholing

Goedgekeurd
Verlenen van toestemming aan de tijdelijk aangestelde ICT-coördinator van de
Scholengemeenschap GeNi om deel te nemen aan een nascholing voor ICT-coördinatoren.
76.

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - domein dans schooljaar 2020/2021 - afwezigheid voor verminderde prestaties - toekenning

Goedgekeurd
Toekenning van een afwezigheid voor verminderde prestaties aan een lerares DKO, domein dans,
van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans voor een deeltijdse opdracht van veertien
lestijden vanaf 1 september 2020 en tot en met 31 augustus 2021.
77.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - leerlingenvervoer schooljaar 2019/2020 vrijgave van de borgtocht

Goedgekeurd
Vrijgave van de borgtochten met betrekking tot het leerlingenvervoer van de Stedelijke
Basisscholen Parklaan-Seringen en Nederhasselt-Voorde in het schooljaar 2019/2020.
78.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - leerlingenvervoer schooljaar 2019/2020 vrijgave van de borgtocht

Goedgekeurd
Vrijgave van de borgtocht met betrekking tot het leerlingenvervoer van de Stedelijke Basisschool
Appelterre in het schooljaar 2019/2020.
GR4. Vrijetijd - Voorstel besteding Vlaamse steun lokaal cultuur-, sport- en jeugdbeleid
Goedgekeurd
Een voorstel om de Vlaamse steun die de stad ontving te verdelen over de sport-, jeugd- en
culturele verenigingen.
GR5. cc De Plomblom - Tegemoetkoming partners samenwerkingsverband in het kader
van corona
Goedgekeurd
Tegemoetkoming partners samenwerkingsverband in het kader van corona.
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79.

Evenementen - 'Wegom' Denderwindeke 20/09/2020- goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor het organiseren van de
'Wegom' in Denderwindeke.
GR6. Logistiek/overheidsopdrachten - aankoop van informaticamateriaal en toebehoren
voor de stadsdiensten via raamovereenkomsten - goedkeuring
Goedgekeurd
De aankoop van informaticamateriaal en toebehoren via raamovereenkomsten goed te keuren.
80.

Mobiliteit - aanvraag via raadsledenloket - controle zone 30 - aanvraag
gemeenteraadslid

Goedgekeurd
Aanvraag via raadsledenloket inzake de snelheidcontroles in de zone 30.
81.

Technische dienst - herstelling voetpad aan voetbalterrein Neigem

Goedgekeurd
Het herstellen van een voetpad dat aansluit met de kantine en toiletten van het voetbalterrein te
Neigem.
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