College van burgemeester en schepenen van 01 april 2019
BEKNOPTE BESLUITENLIJST

GR1. Secretariaat - OVSG- aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger algemene
vergadering en kandidaat-lid Raad van Bestuur.
Goedgekeurd
Voorstel aan de gemeenteraad om een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan te duiden in
de algemene vergadering van OVSG en een kandidaat-lid Raad van Bestuur en dit voor de duur
van deze bestuursperiode.
1.

Secretariaat - goedkeuring notulen

Goedgekeurd
Goedkeuring van de notulen van 26 februari 2019.
2.

Secretariaat - erediensten - Kerkraad Sint-Amandus Outer Herlinckhove - Notulen
29 januari 2019

Goedgekeurd
Notulen van de vergadering Kerkraad Sint-Amandus Outer Herlinckhove van 29 januari 2019
3.

Secretariaat - erediensten - Kerkraad Sint-Antonius van Padua Outer-Lebeke Notulen 4 maart 2019

Goedgekeurd
Notulen van de vergadering van de kerkraad Sint-Antonius van Padua Outer-Lebeke van 4 maart
2019
4.

Personeel - IBO - aanstellen jobstudenten - aanvulling

Goedgekeurd
Er wordt in het IBO tijdens de paasvakantie een bijkomende jobstudent aangesteld
5.

Personeel - jeugd - aanstellen monitoren

Goedgekeurd
In de paasvakantie worden tijdens de speelpleinwerking monitoren aangesteld
6.

Ziekteverloven week 12 en 13

Goedgekeurd
Ziekteverloven week 12 en 13
7.

Personeel - Waarneming hogere functie

Goedgekeurd
Personeel - Toekennen waarneming hogere functie

8.

Personeel - van ambtswege in disponibiliteitsstelling wegens ziekte

Goedgekeurd
Een statutair personeelslid wordt vanaf 22 maart 2019 in disponibiliteit gesteld wegens ziekte.
Verhoging ziektekrediet op 1 juli 2019.
9.

Personeel - bekrachtiging consolidatiedatum arbeidsongeval

Goedgekeurd
Bekrachtiging van de consolidatiedatum en toekennen percentage van globale blijvende
arbeidsongeschiktheid van een contractueel personeelslid
10.

Personeel - Bekrachtiging consolidatiedatum arbeidsongeval

Goedgekeurd
Bekrachtiging consolidatiedatum arbeidsongeval en vaststellen percentage van globale blijvende
arbeidsongeschiktheid
11.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister
12.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister
13.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister
14.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister
15.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister
16.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister
17.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister
18.

Burgerzaken - concessie op het urnenveld op de begraafplaats Meerbeke

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie urnenveld op de begraafplaats Meerbeke

19.

Burgerzaken - concessie op het urnenveld op de begraafplaats Meerbeke

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie urnenveld op de begraafplaats Meerbeke
20.

Burgerzaken - concessie op het urnenveld op de begraafplaats Outer

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie urnenveld op de begraafplaats Outer
21.

Burgerzaken - concessie op het urnenveld op de begraafplaats Denderwindeke

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie urnenveld op de begraafplaats Denderwindeke
22.

Fedimmo - contract onderhoud gasdetectie - stopzetting

Goedgekeurd
stopzetting van het contract voor controle van de gasdetectie in het gebouw van de voormalige
belastingsdienst
23.

Patrimonium - Uitbreiding school Windekind - perceel 2 - verrekening n° 17 goedkeuring

Goedgekeurd
Verrekening voor uitbreiding school Windekind.
24.

Logistiek/overheidsopdrachten - onderhoud van de archeologische site verlenging van de opdracht

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen het onderhoud van de archeologische site
van de Norbertijnerabdij, voor een geraamd bedrag van € 11.313,50, btw inclusief, te verlengen
voor de duur van 1 jaar.
GR2. Integratie - samenwerkingsovereenkomst Vokans vzw
Verdaagd
Voorstel aan de raad om de samenwerkingsovereenkomst met Vokans vzw goed te keuren.
25.

Politie - aankoop van handboeientassen en peppersprayhouders

Goedgekeurd
Aankoop van handboeientassen en peppersprayhouders
26.

Politie - Aankopen via bestelbon

Goedgekeurd
Aankopen via bestelbon
GR3. Financiële dienst - Meerjarenplanwijziging 2014-2019 protestantse kerk
Denderleeuw - kennisname
Goedgekeurd
Voorstel aan de raad om kennis te nemen van meerjarenplanwijziging 2014-2019 dienstjaar 2019
van de protestantse kerk Denderleeuw.

GR4. Financiële dienst - Budgetwijziging 2019/1 protestantse kerk Denderleeuw kennisname
Goedgekeurd
Voorstel aan de raad om kennis te nemen van budgetwijziging 2019/1 van de protestantse kerk
Denderleeuw.
27.

Gemeentebelastingen - belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde
drukwerken met handelskarakter en van gelijkgestelde producten - ambtshalve
vaststellen en uitvoerbaar verklaren belastingkohier

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om het belastingkohier inzake de
belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met handelskarakter en van
gelijkgestelde producten voor het aanslagjaar 2018 ambtshalve vast te stellen en uitvoerbaar te
verklaren ten bedrage van €113.348,82.
28.

Gemeentebelastingen - belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde
drukwerken met handelskarakter en van gelijkgestelde producten - vaststellen en
uitvoerbaar verklaren belastingkohier

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om het belastingkohier inzake de
belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met handelskarakter en van
gelijkgestelde producten voor het aanslagjaar 2018 vast te stellen en uitvoerbaar te verklaren ten
bedrage van €116.269,31.
29.

Financiële dienst - goedkeuren bestelbons in het kader van budgethouderschap

Goedgekeurd
De bestelbonnen 2019/750 t.e.m. 2019/808 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 het betaalbaarstellen van de
mandatenlijsten 2019/59, 2019/60 en 2019/61
31.

Financiële dienst - betaalbaarstelling uitgaven 2019 in het kader van
budgethouderschap -scholen

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen tot het betaalbaarstellen van de
mandatenlijsten 2019/62.
GR5. Leefmilieu - stopzetting samenwerkingsovereenkomst voor de oprichting van een
volkstuinpark - goedkeuring
Goedgekeurd
De raad verleend haar goedkeuring om een samenwerkingsovereenkomst stop te zetten.
32.

Leefmilieu - maaien wegbermen - dienstjaar 2018 - vorderingsstaat 3 goedkeuring.

Goedgekeurd
Het college keurt vorderingsstaat 3 voor het maaien wegbermen goed.
33.

Leefmilieu - volkstuinen aanleg - goedkeuren vorderingsstaat 7 - goedkeuring
proces-verbaal van vooruitgang der werken.

Goedgekeurd
Het college keurt vorderingsstaat 7 voor de aanleg van de volkstuinen goed.
34.

Omgeving - OMV_2019013184 - aktename stopzetting activiteit - stopzetting van
de activiteiten van een bedrijf voor de productie en plaatsing van aluminium
schrijnwerk - O/2019/45 inrichtingsnummer 20190131-0063

Goedgekeurd
Het college neemt akte van de melding voor het stopzetten van de activiteiten van een bedrijf voor
de productie en plaatsing van aluminium schrijnwerk.
35.

Omgeving - OMV_2019016815 - aktename melding - standaardgarage voor
onderhoud en herstellingen van motorfietsen - O/2019/55 inrichtingsnummer:
20190207-0088

Goedgekeurd
Het college neemt akte van de melding voor een standaardgarage voor onderhoud en herstellingen
van motorfietsen te Ninove.
36.

Omgeving - OMV_2019011600 - vergunning - rooien van 21 populieren O/2019/35

Goedgekeurd
Het college verleent de aanvraag voor het rooien van 21 populieren te Ninove.
37.

Omgeving - OMV_2018144582 – beslissing deputatie intrekking van een
milieuvergunning – O/2018/490- kennisgeving

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het intrekken van
milieuvergunningen.
38.

Omgeving - OMV_2019012816 - vergunning - rooien van 15 populieren O/2019/37

Goedgekeurd
Het college verleent de aanvraag voor het rooien van 15 populieren te Ninove.
39.

OMV_2019036105 - aktename juiste melding - plaatsen van een terrasoverkapping
- O/2019/102

Goedgekeurd
Het college neemt akte van de melding voor het plaatsen van een terrasoverkapping
40.

OMV_2019036673 - aktename SH juiste melding - zorgwonen - O/2019/104

Goedgekeurd
Het college neemt akte van de melding voor het omvormen van een woning tot zorgwonen
41.

OMV_2019010212 - Vergunning met voorwaarden SH - bouwen van een halfopen
eengezinswoning - O/2019/44

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het bouwen van een halfopen eengezinswoning te Appelterre.
42.

OMV_2018159000 - Weigering SH - regulariseren verbouwen van een woning en
verbouwen van een garage, toevoegen van een stal - O/2018/545

Goedgekeurd

Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een weigering af te leveren voor het
regulariseren verbouwen van een woning en verbouwen van een garage, toevoegen van een stal te
Outer.
43.

OMV_2018152683 - Vergunning met voorwaarden SH - bestrijden van erosie
langsheen de Rijstraat - O/2018/530

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het bestrijden van erosie langsheen de Rijstraat te Denderwindeke.
44.

OMV_2018153745 - Vergunning met voorwaarden SH - uitbreiden van een
eengezinswoning - O/2018/552

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

OMV_2018158660 - Vergunning met voorwaarden SH - bouwen van een tuinhuis en
een terrasoverkapping - O/2018/539

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het bouwen van een tuinhuis en een terrasoverkapping te Okegem.
46.

OMV_2018149948 - Vergunning met voorwaarden - bouwen van een gekoppelde
ééngezinswoning - O/2019/5

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het bouwen van een gekoppelde eengezinswoning te Appelterre.
GR6. Meerbeke - Hemelrijk - Brielstraat - parkeervakken - opheffing artikel 5 en 6
gemeenteraadsbesluit 1 maart 2018 - stadswegen
Goedgekeurd
Opheffing artikel 5 en 6 van de gemeenteraadsbeslissing van 1 maart 2018. Inrichten van
parkeervakken in Hemelrijk en Brielstraat te Meerbeke - stadswegen
47.

Mobiliteit - Parking PTI - kennisname en antwoordformulering Provincie

Goedgekeurd
Het college neemt kennis van het schrijven van de Provincie met betrekking tot het gebruik van de
parking PTI en de gestelde vragen.
48.

Mobiliteit - parkeerboete - Paul De Montplein te Ninove

Goedgekeurd
Aanvraag tot terugbetaling parkeerboete op het Paul De Montplein te Ninove.
49.

Ninove - Pollarestraat - inrichten parkeerplaats voor personen met een beperking stadswegen

Goedgekeurd
Inrichten van een parkeerplaats voor personen met beperking in de Pollarestraat te Ninove
50.

Ninove - Pollarestraat - Vooruitgangstraat - tijdelijke toelating verlenen aan de
bewoners van de Vooruitgangstraat - Pollarestraat (door middel van een tijdelijke
bewonerskaart) om te parkeren in de omliggende straten.

Goedgekeurd

De bewoners van de Pollarestraat - Vooruitgangstraat te Ninove zullen tijdens de fasering van de
werkzaamheden de mogelijkheid hebben te parkeren in de omliggende straten (gebruik
bewonerskaart) en dit naar analogie fasering werkzaamheden.
51.

Ninove - inrichten kelderverdieping stadhuis Ninove (Centrumlaan) - principiële
goedkeuring opmaak aanbestedingsdossier.

Verdaagd
Inrichten van de kelderverdieping van het stadhuis te Ninove (Centrumlaan). Principiële
goedkeuring opmaak aanbestedingsdossier.
52.

Denderwindeke - opheffing collegebeslissing 9 juli 2018 inzake de inrichting van
een parkeerplaats voor personen met een beperking op de Edingsesteenweg te
Denderwindeke (langsparkeerplaats) - gewestweg

Goedgekeurd
Opheffing van de collegebeslissing van 9 juli 2018 inzake de inrichting van een parkeerplaats voor
personen met een beperking op de Edingsesteenweg te Denderwindeke (langsparkeerplaats) gewestweg
53.

Ninove - Abdijstraat - gedeelte tussen Abdijpoort en Kloosterweg: proefopstelling
invoeren eenrichtingsverkeer uitgezonderd fietsers en bromfietsers klasse A

Goedgekeurd
In de Abdijstraat te Ninove (gedeelte tussen de Abdijpoort en Kloosterweg) wordt via een tijdelijke
proefopstelling (periode van maandag 1 april 2019 tot en met maandag 2 september 2019)
beperkt eenrichtingsverkeer ingevoerd komende van de Weggevoerdenstraat uitgezonderd voor
fietsers en bromfietsers klasse A welke in beide rijrichtingen zijn toegelaten.
GR7. RUP Burchtdam deelgebied 1 - definitieve vaststelling
Goedgekeurd
De gemeenteraad stelt het RUP Burchtdam deelgebied 1 definitief vast.
54.

splitsing van eigendom nr. 12

Goedgekeurd
voorstel aan het college om op de vraag tot splitsing geen opmerkingen te geven
55.

Principieel akkoord IGS Solva - projectvoorstel

Goedgekeurd
Het collega gaat akkoord met het projectvoorstel voor een IGS opgestart door Solva.
56.

Lokale economie - aanvraag terras horecazaak te Ninove - vergunning 2019

Goedgekeurd
De aanvraag van een terras voor een horecazaak te Ninove wordt goedgekeurd.
57.

Lokale economie - aanvraag terras horecazaak te Ninove - vergunning 2019

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

58.

Lokale economie - aanvraag terras horecazaak te Lieferinge - vergunning 2019

Goedgekeurd
De aanvraag van een terras voor een horecazaak te Lieferinge wordt goedgekeurd.

GR8. Openbare werken - erosiebestrijdingswerken in Windschof te Lieferinge goedkeuring eenzijdige verkoopbelofte-sterkmaking - verlenen machtiging aan het
college van burgemeester en schepenen voor het aanstellen van een notaris voor
het opmaken en het verlijden van de authentieke akten
Goedgekeurd
In uitvoering van de met Solva in 2016 afgesloten samenwerkingsovereenkomst voor het uitvoeren
van erosiebestrijdende middelen in Windschof te Lieferinge werden twee eenzijdige verkoopbeloftes
- sterkmaking opgemaakt tussen Solva, die zich sterk maakt voor het stadsbestuur Ninove, en de
eigenaars van de percelen langs Windschof die in aanmerking komen voor het uitwerken van erosie
bestrijdende maatregelen. De ondertekende eenzijdige verkoopbeloftes-sterkmaking worden voor
goedkeuring voorgelegd.
59.

Machtigingsaanvragen van nutsmaatschappijen voor het uitvoeren van werken op
openbaar domein - kennisneming aanvragen - verlenen machtigingen

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de machtigingsaanvragen voor het uitvoeren
van werken op het openbaar domein goed
60.

Heraanleg voetpaden langs de Breeweg te Appelterre-Eichem - goedkeuring
nihilstaat 4 en vorderingsstaat 5 - goedkeuring processen-verbaal van vooruitgang
van de werken

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de nihilstaat 4, de vorderingsstaat 5 en de
processen-verbaal van vooruitgang van de werken voor de heraanleg van de voetpaden langs de
Breeweg te Appelterre-Eichem goed
GR9. Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - wervingsambten - (uitbreiding)
benoeming in vast verband en tijdelijke aanstelling van doorlopende duur vaststelling aanvullende criteria Goedgekeurd
Voorstel om aanvullende criteria voor uitbreiding van vaste benoeming, vaste benoeming en
tijdelijke aanstelling van doorlopende duur in wervingsambten in de Scholengemeenschap GeNi
vast te stellen.
GR10. Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - wervingsambten (uitbreiding) benoeming in vast verband en tijdelijke aanstelling van doorlopende
duur - vaststelling aanvullende criteria
Goedgekeurd
Voorstel om aanvullende criteria voor uitbreiding van vaste benoeming, vaste benoeming en
tijdelijke aanstelling van doorlopende duur in wervingsambten in de Stedelijke Academie voor
Muziek, Woord en Dans vast te stellen.
61.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Denderwindeke - personeel lager onderwijs verlof voor verminderde prestaties - toekenning

Goedgekeurd
Toekenning van verlof voor verminderde prestaties aan een onderwijzeres van de Stedelijke
Basisschool Denderwindeke vanaf 27 maart 2019 tot en met 3 april 2019.

62.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - personeel kleuteronderwijs - schooljaar
2019/2020 - afwezigheid voor verminderde prestaties - toekenning

Goedgekeurd
Toekenning van een afwezigheid voor verminderde prestaties aan een kleuteronderwijzeres van de
Scholengemeenschap GeNi vanaf 1 september 2019 tot en met 31 augustus 2020.

63.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Appelterre - personeel lager onderwijs nascholing

Goedgekeurd
Verlenen van toestemming aan een onderwijzeres van de Stedelijke Basisschool Appelterre om deel
te nemen aan een nascholing.
64.

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - schooljaar
2018/2019 - domein muziek - tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling van een leraar DKO, domein muziek, aan de Stedelijke Academie voor Muziek,
Woord en Dans vanaf 25 maart 2019 en uiterlijk tot en met 30 juni 2019 met een deeltijdse
opdracht van 5/22 en 1/20 K.V.: instrument klassiek: gitaar in een niet-vacante betrekking in
vervanging van de titularis die afwezig is wegens ziekte.
65.

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - administratief
personeel - tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling van een lerares ICT aan de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans
vanaf 25 maart 2019 met een deeltijdse opdracht van 2/22 in een niet-vacante betrekking in
vervanging van de titularis die afwezig is wegens ziekte.
66.

Evenementen - Lentedrink 2019 voor de inwoners van Ninove - goedkeuring

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen goedkeuring te geven aan de gunningen
voor de catering, de drankvoorziening, het huren van een koelcel en de aankoop van
feestmateriaal voor de ‘lentedrink’ voor de inwoners op zondag 9 juni 2019 van 11 uur tot 13 uur.
67.

Evenementen-viswedstrijden Ninofish-verkeersregeling

Goedgekeurd
Toestemming voor de organisatie van viswedstrijden door visclub ‘Ninofish’ aan de Dender in
2019 waarvoor volgende maatregelen worden genomen:
Fabrieksstraat: parkeren tijdens de viswedstrijden langs één zijde van de straat van 07.00
u tot 14.00.
68.

Evenementen-Plaatsen van een reclamepaneel op de Centrumlaan en aan het oud
gemeentehuis in Meerbeke voor de BBQ-contest van Wettels on Fire-goedkeuring

Goedgekeurd
Toestemming voor vzw Wettels on Fire, om een reclamepaneel te plaatsen op:
•
de Centrumlaan, ter hoogte van het stadhuis,
•
het gemeenteplein van Meerbeke, ter hoogte van het oud gemeentehuis,
voor de aankondiging van de Eastern BBQ-Contest voor de periode van 2 april 2019 tot en met 23
april 2019.

69.

Evenementen-BBQ Contest WOF-gebruik chalet uitleendienst-goedkeuring

Goedgekeurd
Goedkeuring voor Wettels on Fire, voor het gebruik van de mobiele chalet van de uitleendienst
van de stad Ninove tijdens hun BBQ Contest in het stadspark van Ninove op vrijdag 19 april 2019,
zaterdag 20 april 2019 en zondag 21 april 2019.

70.

Evenementen-viswedstrijden visclub De Bertjes op Dender maart tot en met
december 2019-verkeersregeling-goedkeuring

Goedgekeurd
Goedkeuring te verlenen voor de organisatie van viswedstrijden door vislclub ‘De Bertjes’ aan de
Dender in 2019 waarvoor volgende maatregelen worden genomen:
Denderkaai t.h.v. café ‘Den Bellenman: parkeervrij op 3 parkeervakken.

71.

Secretariaat - dossiers gemeenteraad

Goedgekeurd
Te agenderen agendapunten voor de gemeenteraad.
72.

Vaststellen openbaar karakter voetweg nummer 34 - kennisneming dagvaarding uitbreiding opdracht raadsman

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de dagvaarding met betrekking tot
het vaststellen van het openbaar karakter van voetweg nummer 34 en keurt de uitbreiding van de
opdracht van de aangestelde raadsman goed

