College van burgemeester en schepenen van 01 juli 2019
BEKNOPTE BESLUITENLIJST

1.

Secretariaat - goedkeuring notulen

Goedgekeurd
Goedkeuring van de notulen van 24 juni 2019.
2.

Personeel - aanstellen coördinator IBO

Goedgekeurd
Een persoon wordt aangesteld als coördinator IBO
3.

Personeel - taalspeelbad - aanstellen monitoren

Goedgekeurd
Tijdens het taalspeelbad worden monitoren aangesteld
4.

Personeel - wijziging aanstellen jobstudenten/monitoren - IBO

Goedgekeurd
Tijdens de zomermaand worden er voor de IBO aanstellingen van jobstudenten/monitoren
gewijzigd
5.

Personeel - Selectieprocedure vakman chauffeur/machinebediener - vaststellen
wervingsreserve

Goedgekeurd
Personeel - Selectieprocedure vakman chauffeur/machinebediener - vaststellen wervingsreserve
6.

Personeel - aanstellen technisch beambte schoonmaak

Goedgekeurd
Een personeelslid wordt halftijds aangesteld
7.

Personeel - verlenging overeenkomst

Goedgekeurd
De overeenkomst van een personeelslid wordt verlengd
8.

Personeel - aanstellen monitoren - wijziging

Goedgekeurd
Tijdens de speelpleinwerking wordt een monitor aangesteld
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9.

Personeel - aanstellen monitoren - wijziging

Goedgekeurd
Tijdens de sportkampen worden monitoren aangesteld.
10.

Ziekteverloven week 26

Goedgekeurd
Ziekteverloven week 26
11.

Personeel - klacht VSOA bij Agentschap Binnenlands Bestuur over bijlage
arbeidsreglement "geolokalisatie van dienstvoertuigen" - standpunt

Goedgekeurd
Kennisgeving van brief gericht aan het Agentschap Binnenlands Bestuur.
12.

Personeel - niet beschermd mandataris

Goedgekeurd
Een schepen vraagt het statuut van niet beschermd mandataris aan.
13.

Personeel - erkenning relevante beroepservaring

Goedgekeurd
Een personeelslid wordt relevante beroepservaring toegekend.
14.

Informatica - Site survey voor WiFi dekking en leveren van access points - AMWD,
Bibliotheek, CC De Plomblom, Hospitaalkapel, WZC Klateringen

Goedgekeurd
Site survey voor WiFi dekking en leveren van access points - AMWD, Bibliotheek, CC De Plomblom,
Hospitaalkapel, WZC Klateringen
15.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister
16.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister
17.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister
18.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister
19.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister
20.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

Goedgekeurd
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Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister
21.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister
22.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister
23.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister
24.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister
25.

Burgerzaken - concessie op het urnenveld op de begraafplaats Meerbeke

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie urnenveld op de begraafplaats Meerbeke
26.

Burgerzaken - concessie op het urnenveld op de begraafplaats Ninove

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie urnenveld op de begraafplaats Ninove
27.

Burgerzaken - concessie op het urnenveld op de begraafplaats Ninove

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie urnenveld op de begraafplaats Ninove
28.

Burgerzaken - grafconcessie op de begraafplaats Meerbeke

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring grafconcessie op de begraafplaats Meerbeke
29.

Burgerzaken - concessie op het urnenveld op de begraafplaats Ninove

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie urnenveld op de begraafplaats Ninove
30.

Burgerzaken - goedkeuring meerdere (8) aanvragen tot plaatsing van een grafzerk
op de begraafplaatsen

Goedgekeurd
Goedkeuring aanvragen tot plaatsing grafzerken op de begraafplaatsen
31.

integratie - gebruik in beslag genomen fietsen voor fietsproject

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om 20 in beslag genomen fietsen toe te
wijzen aan de dienst integratie in het kader van fietsprojecten voor personen met een kansarme of
kwetsbare achtergrond.
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32.

Patrimonium - SBS Windekind - voorstel factuur - goedkeuring

Goedgekeurd
Voorstel inzake geprotesteerde factuur .
33.

integrale veiligheid - goedkeuring rondzenden brief 'world cleanup day'

Goedgekeurd
Goedkeuring verspreiding brief ter gelegenheid van World Cleanup Day.
34.

Logistiek/overheidsopdrachten - leveren en plaatsen van lamelgordijnen dienst
secretariaat - gunning van de opdracht

Goedgekeurd
De levering en plaatsing van lamelgordijnen voor de dienst secretariaat te gunnen aan de
economisch meest voordelige offerte ten bedrage van € 1.287,44 btw inclusief
35.

Logistiek/overheidsopdrachten huur digitale borden voor de stedelijke
basisscholen van Denderwindeke en Voorde - uitbreiding van de opdracht voor
huur van een digitaal bord voor de nieuwe klascontainer op de site van de SBS De
Lettertuin - gunning

Goedgekeurd
De uitbreiding van de opdracht voor de huur van digitale borden voor de SBS Denderwindeke en
Voorde naar de SBS De Lettertuin, voor de huur van een digitaal bord voor de nieuwe klascontainer
te gunnen voor de maandelijkse huurprijs van € 78,25 excl. btw en een eenmalige installatiekost
van € 320,00 excl.btw
36.

Logistiek/overheidsopdrachten - technisch onderhoud van HVAC in stadsgebouwen
- goedkeuring - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht - goedkeuring
voorwaarden - vaststellen lijst te raadplegen firma's

Goedgekeurd
De opdracht voor het technisch onderhoud van HVAC in de stadsgebouwen goed te keuren en aan
te besteden bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
37.

Logistiek/overheidsopdrachten - stad Ninove, Centrumlaan 100, 9400 Ninove onderhoud en herstelling kws-verharding diverse wegen - gunning van de opdracht

Goedgekeurd
De opdracht voor het onderhoud en herstellen kws-verharding diverse wegen te gunnen aan de
firma die de econonimsch meest voordelige offerte indiende tegen de prijs van € 363.644,05
38.

Logistiek/overheidsopdrachten - trage wegen - opmaken dossiers buurtwegen en
rooilijnen, opmeten van percelen en opmaken van schattingsverslagen - aanstellen
landmeter - goedkeuring - goedkeuring voorwaarden - vaststellen wijze van
gunnen van de opdracht - vaststellen lijst te raadplegen firma's

Goedgekeurd
De opdracht voor het aanstellen van een landmeter voor de trage wegen - opmaken dossiers
buurtwegen en rooilijnen, opmeten van percelen en opmaken van schattingsverslagen goed te
keuren, de wijze van gunnen van de opdracht en de lijst te raadplegen firma's vast te stellen
39.

Logistiek/overheidsopdrachten - aankoop verlichtingsmateriaal voor het oud
stadhuis, bureau communicatie - gunnen van de opdracht

Goedgekeurd
De aankoop van verlichtingsmateriaal voor de dienst communicatie oud stadhuis wordt gegund aan
de firma die de voor de stad economisch voordeligste offerte heeft ingediend ten bedrage van €
892,92
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40.

Logistiek/overheidsopdrachten - vervangen van de plotters op de dienst
ruimtelijke ordening en de dienst openbare werken - goedkeuren uitbreiding van
de opdracht met extra scanner voor de dienst RO

Goedgekeurd
De uitbreiding van de oorspronkelijke opdracht "vervangen van de plotters op de dienst ruimtelijke
ordening en de dienst openbare werken" met de huur (looptijd 60 mnd) van een scanner en
krachtige PC voor de plotter op de dienst ruimtelijke ordening te gunnen aan de leverancier van de
oorspronkelijke opdracht voor een maandelijks huurbedrag van € 149,43
GR1. Sociale zaken - aanpassing reglement mantelzorgpremie
Afgevoerd
GR2. Politie - kasmiddelen over het tweede kwartaal 2019
Goedgekeurd
41.

Politie - prijsherziening onderhoudscontract van de gebouwen (19 uur) site
Onderwijslaan en Aalstersesteenweg

Goedgekeurd
42.

Politie - Aankoop van meubilair

Goedgekeurd
43.

Politie - prijsherziening contract onderhoud van de gebouwen (16 uur)

Goedgekeurd
44.

Politie - Aankopen via bestelbon

Goedgekeurd
Aankopen via bestelbon
45.

Gemeentebelastingen - schriftelijke vragen i.v.m. het aanrekenen van bijkomende
kosten bij het verzenden van een eerste aanmaning m.b.t. het invorderen van een
parkeerretributie

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om de vragen gesteld door het
gemeenteraadslid te beantwoorden.
46.

Financiële dienst - goedkeuren bestelbons in het kader van budgethouderschap

Goedgekeurd
De bestelbonnen 2019/1417 t.e.m. 2019/1458 in het kader van het budgethouderschap worden
goedgekeurd.
47.

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 2019/110, 2019/111 en 2019/112
48.

Omgeving - OMV_2019061606 - vergunning met voorwaarden - rooien van 2
wilgen - O/2019/188

Goedgekeurd
Het college verleent de aanvraag voor het rooien van 2 wilgen te Ninove.
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49.

Omgeving - OMV_2019022212 - vergunning met voorwaarden- rooien van 11
populieren - O/2019/201

Goedgekeurd
Het college verleent de aanvraag voor het rooien van 11 populieren.
50.

Omgeving - OMV_2019058133 - vergunning met voorwaarden - rooien van een
notelaar - O/2019/171

Goedgekeurd
Het college verleent de aanvraag voor het rooien van een notelaar te Ninove.
51.

Omgeving - OMV_2019060250 - deels verlenen en deels weigeren van de
vergunning - rooien van 28 bomen - O/2019/187

Goedgekeurd
Het college verleent deels een vergunning voor de aanvraag voor het rooien van 28 bomen te
Ninove.
52.

Omgeving - OMV_2019061636 - vergunning met voorwaarden - rooien van 5
canadapopulieren - O/2019/189

Goedgekeurd
Het college verleent de aanvraag voor het rooien van 5 canadapopulieren te Ninove.
53.

Omgeving - O/2019/230 - advies over wijzigen milieuvoorwaarden voor de
exploitatie van een industriële brood- en banketbakkerij - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen verleent gunstig advies voor een aanvraag tot
wijzigen milieuvoorwaarden voor de exploitatie van een industriële brood- en banketbakkerij
54.

Omgeving - OMV2019067100 - aktename juiste melding - verbouwen van een
ééngezinswoning - 0/2019/237

Goedgekeurd
Het college neemt akte van de melding voor het verbouwen van een ééngezinswoning
55.

Omgeving - OMV_2019064182 - Vergunning met voorwaarden SH - verbouwen van
een woning - O/2019/204

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het verbouwen van een woning te Meerbeke.
56.

Omgeving - OMV_2019062801 - Vergunning SH - plaatsen van een berging en
tuinhuis - O/2019/195

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning af te leveren voor het
plaatsen van een berging en tuinhuis te Ninove.
57.

Omgeving - OMV_2019033660 - Vergunning met voorwaarden SH - renoveren van
een telecomgebouw - O/2019/207

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het renoveren van een telecomgebouw te Ninove.
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58.

Omgeving - OMV_2019034609 - Vergunning SH - bouwen van een tuinkamer O/2019/127

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning af te leveren voor het
bouwen van een tuinkamer te Ninove.
59.

Omgeving - OMV_2019050757 - Vergunning met voorwaarden SH - verbouwen van
een ééngezinswoning zonder functiewijziging en zonder het wijzigen van het
aantal woongelegenheden - O/2019/180

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het verbouwen van een eengezinswoning zonder functiewijziging en zonder het
wijzigen van het aantal woongelegenheden te Denderwindeke.
60.

Omgeving - OMV_2019047766 - Weigering SH - regularisatie van reliëfwijziging O/2019/149

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een weigering af te leveren voor het
regulariseren van een reliëfwijziging te Outer.
61.

Omgeving - OMV_2019076110 - Vergunning SH - bouwen van een garage O/2019/235

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning af te leveren voor het
bouwen van een garage te Nederhasselt.
62.

Omgeving - OMV_2019059349 - Vergunning SH - slopen van een berging O/2019/175

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning af te leveren voor het
slopen van een berging te Ninove.
63.

Omgeving - OMV_2019057086 - Vergunning met voorwaarden SH - plaatsen van
een overkapping - O/2019/166

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

Omgeving - OMV_2019036168 - Vergunning met voorwaarden SH - afbreken van
een bestaande open ééngezinswoning en nieuwbouw van een open
ééngezinswoning - O/2019/120

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het afbreken van een bestaande open eengezinswoning en nieuwbouw van een
open eengezinswoning te Outer.
65.

Mobiliteit - parkeerbeleid - principieel akkoord aanvraag raming

Verdaagd
Er wordt goedkeuring verleend om een raming aan te vragen voor het parkeerbeleid.
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66.

Mobiliteit - tijdelijk politiereglement doortocht Tour de France op 06.07.2019

Goedgekeurd
Het college neemt kennis van het tijdelijk politiereglement op het verkeer dat van kracht is tijdens
de doortocht Tour de France op 06.07.2019
67.

Mobiliteit - Ninove - Dreefstraat - Hogeweg - voorrangsregeling - stadswegen

Goedgekeurd
Aanvraag tot het plaatsen van een voorrangsbord ter hoogte van het kruispunt DreefstraatHogeweg te Ninove.
68.

Mobiliteit - Okegem - Okegem-Dorp - parkeerplaats pastoor - stadswegen

Goedgekeurd
Vraag om een parkeerplaats te voorzien voor de pastoor
69.

Mobiliteit - Denderwindeke - Roost - sluipverkeer - snelheid - plaatselijk verkeer stadswegen

Goedgekeurd
Betrokkene vraagt de invoering van plaatselijk verkeer in Roost te Denderwindeke.
70.

Mobiliteit - Okegem - Hazeleerstraat - wegdek veroorzaakt hevige trillingen snelheid - stadswegen

Goedgekeurd
In de Hazeleerstraat te Okegem zorgt het wegdek voor hevige trillingen ook veroorzaakt door de
hoge snelheden.
71.

Mobiliteit - Appelterre - Sint-Rochusstraat - verkeersvrij maken (enkel toegang
voor voetgangers en fietsers) kant Hellestraat - stadswegen

Goedgekeurd
Verzoek om de Sint-Rochusstraat te Appelterre verkeersvrij te maken kant Hellestraat met
uitzondering van een doorgang voor voetgangers en fietsers.
72.

Mobiliteit - Ninove - Vrijheidstraat - opheffing parkeerplaats voor personen met
een beperking - stadswegen

Goedgekeurd
Opheffing parkeerplaats voor personen met een beperking in de Vrijheidstraat te Ninove.
73.

Mobiliteit - Ninove - Astridlaan - parkeervakken wegnemen - inhammen maken stadswegen

Goedgekeurd
De aanvrager vraagt in de Astridlaan te Ninove na te kijken of het mogelijk is parkeervakken weg
te nemen om op deze wijze inhammen te maken.
74.

Ruimtelijke ordening - ontwikkeling Mallaardstraat - kennisname verslag SO GGZ
29.05.2019

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van het SO GGS van
29.05.2019
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75.

Ruimtelijke ordening - B/2016/404 en B/2019/1 - ongunstig advies voor het
verdergezet dossier - herinrichten Brakelsesteenweg N8 waarbij 2 keerpunten
worden gerealiseerd - Brakelsesteenweg zn, 9406 Outer - aanvrager Vlaamse
overheid - agentschap wegen en verkeer O-VL

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft een ongunstig advies voor een verdergezet
dossier van het agentschap wegen en verkeer voor de herinrichting van de Brakelsesteenweg met
twee keerpunten in Outer
76.

Huisvesting - gemeentelijke huisvestingspremies - goedkeuring

Goedgekeurd
Voorstel aan het college om gemeentelijke huisvestingspremies toe te kennen
77.

Het afstemmen van de data van het Register Onbebouwde Percelen naar de recente
versie van het Grootschalig Referentie bestand

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de afstemming van ROP-data naar het GRB
goed
78.

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

Goedgekeurd
De aanvraag van een terras voor een horecazaak te Ninove wordt goedgekeurd.
79.

Lokale economie - ambulante handel - inname openbaar domein op 22 en 23 juni
2019 te Meerbeke

Goedgekeurd
De inname openbaar domein op 21 en 22 juni 2019 te Meerbeke wordt goedgekeurd.
80.

Lokale economie - dinsdagmarkt - verhuis kramen Graanmarkt nav organisatie
kermis op dinsdag 30 juli

Goedgekeurd
Het verhuizen van de kramen op de Graanmarkt naar de Centrumlaan nav de organisatie van een
kermis wordt goedgekeurd.
81.

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

Goedgekeurd
De aanvraag van een terras voor een horecazaak te Ninove wordt goedgekeurd.
82.

Lokale economie - Raadsledenloket - Vraag betreffende realisatie/invulling
bedrijvenzone Doorn Noord - Goedkeuring antwoord

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt het antwoord op de schriftelijke vraag
betreffende de realisatie/invulling van de bedrijvenzone Doorn Noord goed.
83.

Lokale economie - Raadsledenloket - Vraag betreffende realisatie "Doorsteek
Watté" - Goedkeuring antwoord

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt het antwoord op de schriftelijke vraag van
betreffende de realisatie van de Doorsteek Watté goed.
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84.

Lokale economie - Raadsledenloket - Vraag betreffende toegekende subsidie
Provincie Oost-Vlaanderen - Goedkeuring antwoord

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt het antwoord op de schriftelijke vraag van
betreffende de toegekende subsidie van Provincie Oost-Vlaanderen goed.
85.

Lokale economie - Detailhandel - Start-upwinkel - Oudstrijdersplein , 9400 Ninove HO winkelruimte starters - Proces-verbaal plaatsbeschrijving - Goedkeuring

Goedgekeurd
Het CBS gaf op 20 mei 2019 goedkeuring aan een kandidatuurstelling voor het huren van de startupwinkel voor de periode van 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020. De huurovereenkomst van de
winkelruimte werd afgesloten op 25 juni 2019. In uitvoering van deze overeenkomst, werd er door
de stad Ninove en de huurder een plaatsbeschrijving opgemaakt. Het CBS keurt deze goed.
86.

Openbare werken - machtigingsaanvragen van nutsmaatschappijen voor het
uitvoeren van werken op openbaar domein - kennisneming aanvragen - verlenen
machtiging

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de machtigingsaanvragen voor het uitvoeren
van werken op het openbaar domein goed
87.

Openbare werken - onderhoudswerken aan betonverhardingen - goedkeuring
locaties

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de locaties voor onderhoudswerken aan
betonverhardingen goed
88.

Openbare werken - stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 en bijhorend
maatregelenprogramma - openbaar onderzoek - kennisname

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat er tijdens het openbaar onderzoek met
betrekking tot de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 en het bijhorend maatrelenprogramma
geen opmerkingen werden ontvangen
89.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - schooljaar 2019/2020 - beleids- en
ondersteunend personeel - administratief medewerker - tijdelijke aanstelling van
doorlopende duur

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur vanaf 1 september 2019 van een administratief
medewerker aan de Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen met een deeltijdse opdracht van
12/36 in een vacante betrekking.
90.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - schooljaar 2019/2020 - beleids- en
ondersteunend personeel - administratief medewerker - tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling vanaf 1 september 2019 van een administratief medewerker aan de
Scholengemeenschap GeNi met een deeltijdse opdracht van 23/36 in een vacante betrekking.
91.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - schooljaar 2019/2020 - personeel
kleuter- en lager onderwijs - tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling van een leermeester lichamelijke opvoeding vanaf 1 september 2019 met een
deeltijdse opdracht van 7/24, bestaande uit een deeltijdse opdracht van 1/24 in een vacante
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betrekking en een deeltijdse opdracht van 4/24 in een niet-vacante betrekking aan de Stedelijke
Basisschool Denderwindeke en een deeltijdse opdracht van 2/24 in een vacante betrekking aan de
Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen.
92.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Denderwindeke - personeel kleuter- en lager
onderwijs - tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling van een kleuteronderwijzeres/zorgcoördinator aan de Stedelijke Basisschool
Denderwindeke vanaf 12 juni in een niet-vacante betrekking in vervanging van titularissen die
afwezig zijn wegens verlof voor verminderde prestaties.
93.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - schooljaar 2019/2020 - tijdelijke
aanstellingen - aanvulling collegebesluit 17 juni 2019

Goedgekeurd
Tijdelijk aanstellen van personen in het ambt van onderwijzer vanaf 1 september 2019 in de
scholen van de scholengemeenschap GeNi.
94.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde - personeel
kleuteronderwijs en bestuurspersoneel - tijdelijk belasten met andere opdracht toekenning ambtshalve verlof tijdelijk andere opdracht

Goedgekeurd
Toekenen van een ambtshalve verlof tijdelijk andere opdracht aan een voltijds vastbenoemde
kleuteronderwijzeres voor een deeltijdse vastbenoemde opdracht van 12/24 aan de SBS
Denderwindeke vanaf 1 juli 2019 en tijdelijk belasten met een deeltijdse andere opdracht van
12/24 in het ambt van directeur basisonderwijs aan de SBS Nederhasselt-Voorde vanaf 1 juli 2019
in een niet-vacante betrekking in vervanging van de titularis die afwezig is wegens bevallingsverlof.
95.

Cultuur - suppoosten 'Ninove, 1692' - vrijwilligersvergoeding - uitbetaling goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de uitbetaling van de vrijwilligersvergoeding aan
de suppoosten van 'Ninove, 1692' goed
96.

Evenementen - 'De Burchtstraat Zingt en Swingt' - 12+13 juli 2019 - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan De Burchtstraat zingt en
swingt om op 12 en 13 juli 2019 optredens te organiseren op de parking en het grasplein van de
OCMW-site.
97.

Evenementen-activiteit doortocht Tour de France 06/07/2019-goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan carnavalgroep De Gasthiëren
om een activiteit in en rond buurthuis Berdam te organiseren tijdens de doortocht van de Tour de
France.
98.

Evenementen - Rechteroever Feest! - 04/08/2019 - Goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor het organiseren van
Rechteroever Feest! op zondag 4 augustus 2019 door de handelswijk Rechteroever.
99.

Evenementen-Kermis Pamelstraat 10+11 augustus 2019-goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan voor het organiseren van
Kermis Pamelstraat op 10 en 11 augustus 2019
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100. Evenementen-Savooifeesten 31/08+01/09/2019-goedkeuring
Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Ninoofse Feesten vzw voor het
organiseren van de Savooifeesten op het Savooiplein op zaterdag 31 augustus 2019 en zondag 1
september 2019.
101. Evenementen - Kermis Lieferinge - 6 juli 2019 - goedkeuring
Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor het organiseren van een
zomerhappening op Lieferingeplaats op zaterdag 6 juli 2019 door de Werkgroep Lieferinge.
102. AGB Ninove - overheidsopdrachten -Begeleiding ter ondersteuning en/of
adviesverlening bij het dagelijks beheer van het AGB NINOVE- goedkeuring bestek
en aan te schrijven dienstverleners
Goedgekeurd
AGB Ninove - Begeleiding ter ondersteuning en/of adviesverlening bij het dagelijks beheer van het
AGB NINOVE- goedkeuring bestek en aan te schrijven dienstverleners.
103. Klacht schending van het inzagerecht: kennisname van het antwoord van 24 juni
2019 van de e-mail van 25 juni 2019 en van de bijlage van 27 juni 2019
Goedgekeurd
Kennis te nemen van het schrijven van 24 juni 2019 van de e-mail van 25 juni 2019 en van de
bijlage van 27 juni 2019 in antwoord op het schrijven van Binnenlands Bestuur van 13 juni 2019
betreffende een klacht aangaande de schending van het inzagerecht
104. Personeelsdienst - advies personeelsdossier
Verdaagd
advies personeelsdossier
105. Personeel - aanstellen monitoren - wijziging
Goedgekeurd
Voor de dienst toerisme worden jobstudenten aangesteld.
106. Openbare werken - herstel verzakking overwelfde waterloop nummer 5125 ter
hoogte van de Carrefour - aanleg omleiding - meetstaat - overeenkomst voor
gebruik werkzone - principiële goedkeuring
Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt voor het herstel van de verzakking van de
overwelfde waterloop nummer 5125 de aanleg voor de omleiding, de meetstaat en de
overeenkomst voor gebruik werkzone principieel goed

107. Patrimonium - openbare bibliotheek - toestand lift
bespreking liftproblematiek
108. Lokale economie - dinsdagmarkt - standplaats erfgoedcel Denderland en de
archiefdienst van stadsbestuur Ninove - 16 juli 2019 ifv de digitalisering van de
bevolkingsregisters
Er wordt op 16 juli 2019 een standplaats op de dinsdagmarkt toegekend aan de erfgoedcel
denderland en de archiefdienst van stadsbestuur Ninove ifv de digitalisering van de
bevolkingsregisters
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