Ninove, 20 mei 2020

Bijeenroeping van de commissie

Geachte mevrouw
Geachte heer
De voorzitter van de gemeenteraad nodigt u uit op de volgende vergadering van de commissie
grondgebiedzaken (leefmilieu, lokale economie, middenstand, mobiliteit, openbare werken,
patrimonium, ruimtelijke ordening).
De vergadering heeft plaats op dinsdag 26 mei 2020 om 20.00 uur en zal volledig op digitale
wijze verlopen.
Agenda

Openbare vergadering
Logistiek/overheidsopdrachten
13.

Logistiek/overheidsopdrachten - ingebruikgave binnengebied BPA Burchtdam voor de
Jamborette in 2021

Mobiliteit
21.

Mobiliteit - Ninove - Geraardsbergsestraat - intrekking gemeenteraadsbeslissing van 6
november 2019 - invoeren parkeerverbod E1 tussen huisnummer 33-37-39 - stadswegen

22.

Mobiliteit - Ninove - Pamelstraat-Oost - parkeren - stadswegen

23.

Mobiliteit - Ninove - Denderkaai - inrichten blauwe zone - parkeerschijf maximum 30
minuten.

24.

Mobiliteit - Ninove - Denderstraat - aanleg rijbaankussen - stadswegen

25.

Mobiliteit - beslissing van college van burgemeester en schepenen van 14 april 2020, 4 mei
2020 en 11 mei 2020 betreffende opschorting betalend parkeren - bekrachtiging

26.

Mobiliteit - beslissing van college van burgemeester en schepenen van 23 maart 2020, 6
april 2020 en 14 april 2020 betreffende inname openbaar domein - inname standpunt en
opschorting betaling - bekrachtiging

27.

Mobiliteit - betalend parkeren - bewonerskaarten en abonnementen - verlenging goedkeuring

Leefmilieu
28.

Leefmilieu - klimaat - samenwerkingsovereenkomst voor Energiehuis SOLVA en IGS Lokaal
Woonbeleid - aanduiden leden kredietcommissie - goedkeuring

Lokale economie
29.

Lokale economie - Coronacrisis - waardebon per gezin - afsprakennota, richtlijnen
deelnemende handelaars - goedkeuring

30.

Lokale economie - Coronacrisis - fiscale steunmaatregelen ondernemers - principieel akkoord

31.

Lokale economie - Coronacrisis - ambulante handelaars, marktkramers dinsdagmarkt en
leurhandelaars - voorwaarden plaatsen van kramen gekend bij de stad - besluit CBS
06/05/2020 - verlenging abonnementen - besluit CBS 13/05/2020 - bekrachtiging

32.

Lokale economie - detailhandel - belasting op leegstaande commerciële panden – MB
verspreiding Coronavirus beperken - niet uitvoeren vaststellingen - beslissing CBS
27/04/2020 - bekrachtiging

Hoogachtend,
De algemeen directeur,

Bart Baele

de voorzitter van de gemeente- en OCMW-raad,

Dirk Vanderpoorten

