College van burgemeester en schepenen van 11 juni 2019
BEKNOPTE BESLUITENLIJST

GR1. Secretariaat - Toerisme Oost-Vlaanderen - algemene vergadering - maandag 24
juni 2019 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger
Goedgekeurd
Voorstel aan de gemeenteraad om akte te nemen van de agenda van de algemene vergadering van
Toerisme Oost-Vlaanderen op maandag 24 juni 2019 en tot het bepalen van het stemgedrag van
de vertegenwoordiger.
GR2. Goedkeuring van het kader organisatiebeheersing- en ontwikkeling voor stad &
OCMW Ninove
Goedgekeurd
De gemeenteraad wordt gevraagd het kader voor organisatiebeheersing- en ontwikkeling van stad
en OCMW Ninove goed te keuren. De focus van het nieuwe kader verschuift van het louter
‘controleren’ of ‘beheersen’ naar het ontwikkelen van de lokale overheid Ninove tot een
performante, resultaatgerichte organisatie.
1.

Secretariaat - goedkeuring notulen

Goedgekeurd
Goedkeuring van de notulen van 3 juni 2019.
GR3. Archief - archiefbeheersysteem GIAS - goedkeuren samenwerkingsovereenkomst
Goedgekeurd
De provincie biedt het archiefbeheersysteem GIAS (Gemeenschappelijk Archief- en
Informatiesysteem) aan binnen een samenwerkingsverband met de Oost-Vlaamse besturen. Dit
archiefbeheersysteem richt zich zowel op het analoge als digitale archief. De samenwerking wordt
geregeld in een samenwerkingsovereenkomst.
2.

Personeel - onwettige afwezigheden

Goedgekeurd
3.

Personeel - aanstellen jobstudenten - zomervakantie

Goedgekeurd
Voor de bibliotheek worden jobstudenten aangesteld
4.

Personeel - aanstellen jobstudenten/monitoren - zomervakantie

Goedgekeurd
Er worden jobstudenten en monitoren voor de buitenschoolse kinderopvang aangesteld.
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5.

Personeel - aanstellen monitoren - zomervakantie

Goedgekeurd
Tijdens het taalspeelbad worden monitoren aangesteld.
6.

Personeel - aanstellen jobstudenten

Goedgekeurd
Voor de dienst toerisme worden tijdens de maand juli jobstudenten aangesteld
7.

Personeel - aanstellen monitoren

Goedgekeurd
Tijdens de sportkampen worden er bijkomend (reserve) monitoren aangesteld
8.

Personeel - technische dienst - aanstellen jobstudenten

Goedgekeurd
Voor de technische dienst worden tijdens de zomervakantie jobstudenten aangesteld.
9.

Personeel - administratieve diensten - aanstellen jobstudenten

Goedgekeurd
Voor administratieve diensten worden tijdens de zomervakantie jobstudenten aangesteld.
10.

Personeel - speelpleinwerking - aanstellen monitoren

Goedgekeurd
Tijdens de speelpleinwerking worden monitoren aangesteld
11.

Personeel - aanstellen deskundige Huis van het Kind/zorgdeskundige

Goedgekeurd
Een personeelslid wordt voltijds aangesteld als deskundige Huis van het Kind/zorgdeskundige.
12.

Ziekteverloven week 22 en 23

Goedgekeurd
Ziekteverloven week 22 en 23
13.

Personeel - aanvraag sociale premie - huwelijk

Goedgekeurd
Een personeelslid vraagt een sociale premie aan.
14.

Personeel - aanvraag sociale premie - huwelijk

Goedgekeurd
Een personeelslid vraagt een sociale premie aan.
15.

Personeel - arbeidsongeval - vaststellen jaarrente

Goedgekeurd
Aan een contractueel personeelslid wordt het akkoord gevraagd met het regelingsvoorstel waarbij
2% blijvende arbeidsongeschiktheid en hem een jaarrente toegekend wordt naar aanleiding van
zijn arbeidsongeval.
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GR4. Integratie - samenwerkingsovereenkomst Centrum voor Basiseducatie Zuid OostVlaanderen
Goedgekeurd
Voorstel aan de gemeenteraad om de ondersteuning door het Centrum voor Basiseducatie ZuidOost-Vlaanderen vzw, 9400 Ninove, voor het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden aan
de deelnemers van Brabbelbabbels, goed te keuren.
GR5. Sociale zaken - vraag tot goedkeuring advies GROS
Goedgekeurd
Sociale zaken - vraag tot goedkeuring advies GROS
16.

Sociale zaken - bloemstuk 100 jarige

Goedgekeurd
Goedkeuren aankoop bloemstuk en bezoek 100 jarige
17.

Sociale zaken - toelage welzijns- en ouderenverenigingen werkingsjaar 2018

Goedgekeurd
uitbetalen toelage aan welzijns- ouderenverenigingen werkingsjaar 2018
18.

Sociale zaken - IBO - toekenning sociaal tarief

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om de aanvraag voor sociaal tarief, zoals
vermeld in het dossier, goed te keuren vanaf 1 februari 2019 voor de periode van 1 jaar
19.

IBO - toekenning sociaal tarief

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om de aanvraag voor sociaal tarief, zoals
vermeld in het dossier, goed te keuren vanaf 16 juli 2019 voor de periode van 1 jaar.
20.

IBO - toekenning sociaal tarief

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om de aanvraag voor sociaal tarief, zoals
vermeld in het dossier, goed te keuren vanaf 6 mei 2019 voor de periode van 1 jaar.
21.

IBO - toekenning sociaal tarief .

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om de aanvraag voor sociaal tarief, zoals
vermeld in het dossier, goed te keuren vanaf 23 april 2019 voor de periode van 1 jaar.
22.

IBO - toekenning sociaal tarief

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om de aanvraag voor sociaal tarief, zoals
vermeld in het dossier, goed te keuren vanaf 1juli 2019 voor de periode van 1 jaar.
23.

Sociale zaken - Toekennen mantelzorgpremie maart-april-mei 2019

Goedgekeurd
Toekennen of weigeren aanvragen gemeentelijke mantelzorgpremie periode maart-april-mei 2019
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GR6. Logistiek/overheidsopdrachten - openbare verkoop van een perceel grond te
Voorde - goedkeuring deelname aan de biedingen bij hoger bod en op de tweede
zitdag
Goedgekeurd
Goedkeuring van de deelname aan de biedingen bij hoger bod en op de tweede zitdag van de
openbare verkoop van een perceel grond te Voorde
GR7. Logistiek/overheidsopdrachten - vestiging van erfdienstbaarheden op een perceel
stadsgrond in de Burchtstraat te Ninove - goedkeuring - goedkeuring ontwerp-akte
Goedgekeurd
Vestiging van erfdienstbaarheden op een perceel stadsgrond in de Burchtstraat te Ninove
GR8. Logistiek/overheidsopdrachten - vestiging hypotheek op de hockeyterreinen van
Dender-Hockey
Goedgekeurd
Akkoord te gaan met de vestiging van een hypotheek op de hockeyterreinen van Dender-Hockey.
GR9. Logistiek/overheidsopdrachten - vervangen buitenschrijnwerk SBS Windekind goedkeuring - goedkeuren voorwaarden - vaststellen wijze van gunnen van de
opdracht.
Goedgekeurd
De opdracht voor het vervangen van het buitenschrijnwerk van de stedelijke basisschool Windekind
in Denderwindeke en de voorwaarden goed te keuren en de wijze van gunnen van de opdracht vast
te stellen.
24.

Logistiek/overheidsopdrachten - aanbieding percelen recreatiegrond te Outer innemen standpunt

Goedgekeurd
Het innemen van een standpunt om al dan niet aan te kopen naar aanleiding van de aanbieding
van percelen recreatiegrond te Outer
25.

Logistiek/overheidsopdrachten - aankoop van papier voor de stadsdiensten vaststellen wijze van gunnen van de opdracht - goedkeuring lastvoorwaarden vaststellen lijst te raadplegen firma's

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen de aankoop van papier voor de
administratieve diensten en het OCMW voor het dienstjaar 2019, met drie mogelijke verlengingen,
geraamd op € 26.448,18, btw inclusief, goed te keuren, de voorwaarden vervat in het bestek goed
te keuren, de opdracht te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking en de lijst te raadplegen firma's vast te stellen.

26.

Logistiek/overheidsopdrachten - camerabewaking stadscentrum en gewestwegen verlenging onderhoudscontract

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen het onderhoudscontract voor de
camerabewaking in het stadscentrum en op de gewestwegen, in uitvoering van artikel 42 § 1, 1° d
ii) van de wet van 17 juni 2016, met zes maanden te verlengen tot 31.10.2019, tegen de prijs van
€ 17.995,02, btw inclusief.
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27.

Logistiek/overheidsopdrachten - groenonderhoud en opruimen zwerfvuil in de
deelgemeenten van Ninove - gunning

Goedgekeurd
Gunning van de opdracht groenonderhoud en opruimen zwerfvuil in de deelgemeenten van Ninove
aan de economisch meest voordelige inschrijver, tegen de prijs van € 21.163,19, btw inclusief.
28.

Logistiek/overheidsopdrachten - aankoop van meubilair en materiaal voor de
stedelijke academie voor Beeldende Kunsten, 9400 Ninove - gunnen van de
opdracht

Goedgekeurd
De aankoop van meubilair en materiaal voor de stedelijke academie voor Beeldende Kunsten werd
gegund voor de prijs van € 7.296,92 inclusief btw
29.

Logistiek/overheidsopdrachten - aankoop van een beamer voor de uitleendienst gunnen van de opdracht

Goedgekeurd
De aankoop van een beamer voor de stedelijke uitleendienst wordt gegund voor het bedrag van
€ 499, inclusief btw
30.

Logistiek/overheidsopdrachten - afsluiten tijdelijke verzekering voor de
deelnemers/publiek aan het evenement "Ninove 1692" - gunning van de opdracht.

Goedgekeurd
Het afsluiten van een tijdelijke verzekering voor de deelnemers/publiek aan het evenement
"Ninove 1692" wordt gegund aan de maatschappij die de voor de stad economisch voordeligste
offerte indiende ten bedrage van € 1.000 incl. lasten en taksen
31.

Logistiek/overheidsopdrachten - huur vrachtwagen met chauffeur - goedkeuring goedkeuring voorwaarden - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht vaststellen lijst te raadplegen firma's

Goedgekeurd
Het huren van vrachtwagen met chauffeur goed te keuren, de wijze van gunnen van de opdracht
en de lijst te raadplegen firma's vast te stellen
32.

Logistiek/overheidsopdrachten - aankoop van bouwmaterialen - goedkeuring goedkeuring voorwaarden - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht vaststellen lijst te raadplegen firma's

Goedgekeurd
De aankoop van bouwmaterialen goed te keuren, de wijze van gunnen van de opdracht en de lijst
te raadplegen firma's vast te stellen
33.

Logistiek/overheidsopdrachten - onderhoud van de archeologische site van de
Norbertijnerabdij te Ninove - goedkeuring vorderingsstaat nr. 12

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen vorderingsstaat nr. 12, ten bedrage van
€ 1.975, btw exclusief (btw medecontractant), goed te keuren.
34.

Aankoop van een combi voor de dienst interventie

Verdaagd
Aankoop van een combi voor de dienst interventie
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35.

Aankoop van 17 hoezen en 1 zichtbare kogelwerende vest

Goedgekeurd
Aankoop van 17 hoezen en 1 zichtbare kogelwerende vest
36.

Aankoop van een combi voor de dienst verkeer

Verdaagd
Aankoop van een combi voor de dienst verkeer
37.

Aankoop en plaatsing van een verlicht uithangbord

Goedgekeurd
Aankoop en plaatsing van een verlicht uithangbord
38.

Politie - aankoop Astrid radio's

Goedgekeurd
Aankoop Astrid radio's
39.

Politie - Aankoop van individuele sprays - natuurlijke OC-pepperspray

Goedgekeurd
Aankoop van individuele sprays - natuurlijke OC-pepperspray
40.

Politie - Aankoop van bureaustoelen

Goedgekeurd
Aankoop van bureaustoelen
41.

Politie - Aankoop fluo oranje fietshelmen

Goedgekeurd
Aankoop fluo oranje fietshelmen
42.

Politie - betaalbaarstelling

Goedgekeurd
Betaalbaarstelling
43.

Gemeentebelastingen - belasting op het weghalen van afvalstoffen gestort of
achtergelaten op daartoe niet-geëigende plaatsen - vaststellen en uitvoerbaar
verklaren belastingkohier

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om het belastingkohier inzake de
belasting op het weghalen van afvalstoffen gestort of achtergelaten op daartoe niet-geëigende
plaatsen voor het aanslagjaar 2018 vast te stellen en uitvoerbaar te verklaren ten bedrage van €
943,00.
44.

Gemeentebelastingen - belasting op het exploiteren van een dienst voor het
verhuren van voertuigen met bestuurder - vaststellen en uitvoerbaar verklaren
belastingkohier

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om het belastingkohier inzake de
belasting op het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder voor
het aanslagjaar 2019 vast te stellen en uitvoerbaar te verklaren ten bedrage van € 4.259,40.
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45.

Gemeentebelastingen - belasting op het exploiteren van een taxidienst vaststellen en uitvoerbaar verklaren belastingkohier

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om het belastingkohier inzake de
belasting op het exploiteren van een taxidienst voor het aanslagjaar 2019 vast te stellen en
uitvoerbaar te verklaren ten bedrage van € 354,95.
46.

Gemeentebelastingen - beslechting van fiscale geschillen - gemeentebelasting op
de leegstand van gebouwen en woningen - uitspraak

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepen om het bezwaarschrift inzake de
gemeentebelasting op de leegstand van gebouwen en woningen voor het aanslagjaar 2018 en
kohierartikel 000013 in te willigen.
47.

Gemeentebelastingen - beslechting van fiscale geschillen - gemeentelijke heffing
bedrijven - uitspraak

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om het bezwaarschrift inzake de
gemeentelijke heffing bedrijven voor het aanslagjaar 2018 en kohierartikel 001399 te verwerpen.
48.

Gemeentebelastingen - beslechting van fiscale geschillen - gemeentelijke heffing
bedrijven - uitspraak

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om het bezwaarschrift inzake de
gemeentelijke heffing bedrijven voor het aanslagjaar 2018 en kohierartikel 002795 in te willigen.
49.

Gemeentebelastingen - beslechting van fiscale geschillen - belasting op de
verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met handelskarakter en van
gelijkgestelde producten - uitspraak

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepen om het bezwaarschrift inzake de belasting
op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met handelskarakter en van gelijkgestelde
producten voor het aanslagjaar 2018 en kohierartikel 000199 in te willigen.
50.

Financiële dienst - goedkeuren bestelbons in het kader van budgethouderschap

Goedgekeurd
De bestelbonnen 2019/1256 t.e.m. 2019/1296 in het kader van het budgethouderschap worden
goedgekeurd.
51.

Financiële dienst - betaalbaarstelling uitgaven 2019 in het kader van
budgethouderschap

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen tot het betaalbaarstellen van de
mandatenlijst 2019/99, 2019/100 en 2019/101
52.

Financiën - uitleendienst - uitspraak betwisting

Verdaagd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een uitspraak te doen in verband met
de betwisting van een factuur van de uitleendienst
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GR10. Leefmilieu - inrichten volkstuinen Graafland - beheerovereenkomst - goedkeuring
Goedgekeurd
De raad verleend haar goedkeuring voor de samenwerkingsovereenkomst voor het gebruik en
beheer van de volkstuinsite Graafland.
53.

Leefmilieu - schrapping/opnemen perceel gemeentelijke inventaris risicogronden goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen schrapt een perceel in Appelterre van de
gemeentelijke inventaris risicogronden en neemt een aanpalen perceel op.
54.

Leefmilieu - schrapping perceel gemeentelijke inventaris risicogronden goedkeuring

Goedgekeurd
Verslag aan het college van burgemeester en schepenen om een perceel in Outer te schrappen uit
de gemeentelijke inventaris risicogronden
55.

Leefmilieu - subsidiereglement voor de organisatie van zwerfvuilacties subsidieaanvraag deelnemende vrijwilligers - goedkeuring uitbetaling

Goedgekeurd
Het college keurt de subsidieaanvraag goed voor een zwerfvuilactie.
56.

Omgeving - OMV_2019054777 - aktename melding - uitbaten van een
eetgelegenheid - O/2019/163 inrichtingsnummer 20190425-0006

Goedgekeurd
Het college neemt akte van de melding voor het uitbaten van een eetgelegenheid te Ninove.
57.

Omgeving - OMV_2019036346 - vergunning met voorwaarden - rooien en
vervangen van 39 populieren - O/2019/150

Goedgekeurd
Het college verleent de aanvraag voor het rooien en vervangen van 39 populieren te Ninove.
58.

Omgeving - OMV_2019034650 - vergunning met voorwaarden - werken
Beverbeekvallei - O/2019/151

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor werken aan
Beverbeekvallei te Ninove.
59.

Omgeving - O_2019072943 - aktename juiste melding - plaatsen van een dakraam
- O/2019/225

Goedgekeurd
Het college neemt akte van de melding voor het plaatsen van een dakraam
60.

Omgeving - OMV_2019041608 - Weigering SH, IIOA en KH - afbreken van een
bestaande superette en bouwen van een nieuwe supermarkt met parking O/2019/145
Inrichtingsnummer: 20190402-0043

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een weigering af te leveren voor het
afbreken van een bestaande superette en bouwen van een nieuwe supermarkt met parking te
Denderwindeke.
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61.

Omgeving - OMV_2019028529 - Vergunning met voorwaarden SH - uitbreiden van
een bestaande woning - O/2019/143

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het uitbreiden van een bestaande woning te Ninove.
62.

Omgeving - OMV_2019014916 - Vergunning met voorwaarden SH - uitbreiden van
een bestaande woning + na-isoleren van de bestaande gevel en vervangen van
buitenschrijnwerk - O/2019/142

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het uitbreiden van een bestaande woning + na-isoleren van de bestaande gevel en
vervangen van buitenschrijnwerk te Pollare.
63.

Omgeving - OMV_2019057944 - Vergunning met voorwaarden SH - uitbreiden van
een woning voor een zorgwoning - O/2019/172

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

Omgeving - OMV_2019043253 - Vergunning met voorwaarden SH - regulariseren
van een terras op 2e verdieping - O/2019/128

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het regulariseren van een terras op de 2e verdieping te Ninove.
65.

Omgeving - OMV_2019060101 - Vergunning met voorwaarden SH - plaatsen van
een veranda - O/2019/177

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning af te leveren voor het
plaatsen van een veranda te Ninove.
66.

Omgeving - OMV_2019031533 - Vergunning met voorwaarden SH - verkavelen van
percelen in 8 loten, 4 loten voor half open bebouwing en 4 loten voor tuinen O/2019/96

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het verkavelen van percelen in 8 loten, 4 loten voor halfopen bebouwing en 4 loten
voor tuinen te Outer.
GR11. Mobiliteit - Denderwindeke - Dasselt - opheffing gemeenteraadsbeslissing van
donderdag 25 oktober 2018 inzake de invoering van eenrichtingsverkeer in Dasselt
te Denderwindeke - stadswegen
Goedgekeurd
Opheffing gemeenteraadsbeslissing van donderdag 25 oktober 2018 inzake de invoering van
eenrichtingsverkeer in Dasselt te Denderwindeke.
GR12. Mobiliteit - Denderwindeke - Edingsesteenweg (N255) - aanleg oversteekplaats
voetgangers - gewestweg.
Goedgekeurd
Aanleg van een oversteekplaats voor voetgangers te Denderwindeke.
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GR13. Mobiliteit - opheffing gemeenteraadsbeslissing 21 juni 2018 - opmaak nieuw
aanvullend reglement Bovenhoekstraat - Outerstraat te Outer/Ninove stadswegen
Goedgekeurd
De gemeenteraadsbeslissing van 21 juni 2018 voor wat betreft de Bovenhoekstraat/Outerstraat te
Outer/Ninove wordt opgeheven. Voor de Outerstraat en Bovenhoekstraat wordt een nieuw
gemeenteraadsbesluit getroffen. In de Bovenhoekstraat (kant Brakelsesteenweg N8) wordt beperkt
eenrichtingsverkeer toegestaan uitgezonderd voor fietsers en bromfietsers klasse A welke in beide
rijrichtingen zijn toegestaan.
GR14. Mobiliteit - Appelterre/Voorde - Holstraat - verbodsbord C21, 3,5 ton
uitgezonderd plaatselijk verkeer - stadswegen
Goedgekeurd
In de Holstraat te Appelterre/Voorde wordt ter hoogte van het kruispunt Kraningenstraat en ter
hoogte van het kruispunt Joannes-Baptist Van Langenhaeckestraat en ter hoogte van het kruispunt
met de Rufin Pennestraat het verbodsbord C21, 3,5 ton uitgezonderd plaatselijk verkeer geplaatst.
67.

Mobiliteit - Denderwindeke - Lietersberg kruispunt met Linkebeek - Rozelaarstraat
kruispunt met Linkebeek - aanbrengen voorrangsregeling - stadswegen

Goedgekeurd
Aanvraag om op het kruispunt Lietersberg met Linkebeek en kruispunt Rozelaarstraat met
Linkebeek de voorrangsregeling aan te brengen.
68.

Mobiliteit - Appelterre - Hellestraat - bevraging bewoners - stadswegen

Goedgekeurd
Bevraging bewoners Hellestraat te Appelterre.
GR15. Ruimtelijke ordening - RUP Inghelantsite - goedkeuring opmaak RUP en wijze
gunning
Afgevoerd
De gemeenteraad keurt een de opmaak van het RUP Inghelantsite goed en legt de wijze van
gunning vast.
69.

Ruimtelijke ordening - RUP Inghelantsite - goedkeuren visienota

Afgevoerd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de visienota, mits aanpassingen, over de
herinvulling van de Inghelantsite goed.
70.

Ruimtelijke ordening - splitsing van eigendom nr. 26

Goedgekeurd
voorstel aan het college om op de vraag tot splitsing geen opmerkingen te geven
71.

Ruimtelijke ordening - splitsing van eigendom nr. 25

Goedgekeurd
voorstel aan het college om op de vraag tot splitsing geen opmerkingen te geven
72.

Ruimtelijke ordening - splitsing van eigendom nr. 27

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

10

73.

Ruimtelijke ordening - Verkoopbaarheidsattest V 2017/32

Goedgekeurd
voorstel aan het college om het verkoopbaarheidsattest V 2017/32 af te leveren
74.

Omgeving - OMV_2019073281 - aktename juiste melding - omvormen tot
zorgwonen - O/2019/229

Goedgekeurd
Het college neemt akte van de melding voor het omvormen tot zorgwonen
75.

Ruimtelijke ordening - vraag om juridisch advies inzake de interpretatie van de
voorschriften van het PRUP 'Afbakening kleinstedelijk gebied Ninove - deelplan
'stedelijk groengebied Hof Ter duyst' - aanstelling advocatenbureau

Goedgekeurd
Vraag om juridisch advies inzake de interpretatie van de voorschriften van het PRUP 'Afbakening
kleinstedelijk gebied Ninove - deelplan 'stedelijk groengebied Hof Ter duyst'
76.

Lokale economie - ambulante handel - inname openbaar domein op 21, 27, 28 en
29 juli, 4, 11, 18 en 25 augustus, 22 en 29 september 2019 - Leo Moeremansplein,
Ninove - goedkeuring

Goedgekeurd
De inname openbaar domein op 21, 27, 28 en 29 juli, 4, 11, 18 en 25 augustus, 22 en 29
september 2019 van een gebakkraam te Ninove wordt goedgekeurd.
77.

Lokale economie - ambulante handel - inname openbaar domein - elke woensdag
van de maanden juli, augustus en september 2019 - gebakkraam te Aspelare goedkeuring

Goedgekeurd
De inname openbaar domein van een gebakkraam elke woensdag van de maanden juli, augustus
en september 2019 te Aspelare wordt goedgekeurd
78.

Lokale economie - inname openbaar domein voor het plaatsen van koopwaar door
een winkel in Ninove - vergunning

Goedgekeurd
De inname van het openbaar domein voor het plaatsen van koopwaar in een winkel te Ninove
79.

Lokale economie - Detailhandel - Belasting op leegstaande commerciële panden Overdracht zakelijk recht - Kennisname - Geen beroep tegen opname in het
leegstandsregister - Definitieve opname

Goedgekeurd
Op 25 okt. 2018 werd in een adm. akte vastgesteld dat het betreffende handelspand leegstond
waardoor het pand werd opgenomen in het leegstandsregister. De zakelijk gerechtigde werd
hiervan in kennis gesteld. Op 20 dec. 2018 werd het pand verkocht. Het CBS neemt kennis van
deze overdracht van zakelijk recht. Er werd geen beroep ingediend tegen de definitieve opname.
Het pand wordt bijgevolg definitief opgenomen in het leegstandsregister op datum van de adm.
akte.
80.

Lokale economie - Detailhandel - Belasting op leegstaande commerciële panden Geen beroep tegen opname in het leegstandsregister - Definitieve opname

Goedgekeurd
Op 20 dec. 2018 en 31 jan. 2019 werd er in een adm. akte vastgesteld dat de betreffende
handelspanden leegstonden waardoor de panden werden opgenomen in het leegstandsregister. De
zakelijk gerechtigden werden hiervan in kennis gesteld. Er werd geen beroep ingediend tegen de
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definitieve opname. De panden worden bijgevolg definitief opgenomen in het leegstandsregister op
datum van de adm. akte.
81.

Lokale economie - Detailhandel - Premie renovatie handelspanden gelegen in
kernwinkelgebied Centrum Ninove en winkelgebied Rechteroever - Aanvraag tot
uitbetaling - Goedkeuring

Goedgekeurd
Op 23 nov. 2017 keurde de GR het premiereglement goed voor de renovatie van handelspanden,
gelegen in het kernwinkelgebied Centrum Ninove en het winkelgebied Rechteroever. Op 13 nov.
2018 keurde het CBS principieel een aanvraag tot het bekomen van een renovatiepremie goed.
Nadat de werken werden uitgevoerd, werd er een aanvraag tot uitbetaling van de premie
ingediend. Het CBS beslist om deze aanvraag tot uitbetaling goed te keuren.
82.

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
83.

Openbare werken - aanleg van een parking langs de Mallaardstraat te Ninove goedkeuring aanbestedingsverslag - toewijzing van de opdracht

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen wijst de opdracht voor het aanleggen van een parking
in de Mallaardstraat te Ninove toe voor het bedrag van € 649.804,25, btw inclusief
84.

Openbare werken - aanleg overloopgebied langs de Molenbeek te Outer - uitvoeren
stabiliteitsstudie - goedkeuring uitbreiding van de opdracht

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de uitbreiding van de opdracht met betrekking
tot het uitvoeren van een stabiliteitsstudie voor de aanleg van een overloopgebied langs de
Molenbeek te Outer goed
85.

Openbare werken - verbeteren van de verlichting op het Niniaplein, kant Hendrik
Vangassenstraat, te Ninove - goedkeuring - gunning van de opdracht

Verdaagd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de prijsofferte voor het verbeteren van de
verlichting op het Niniaplein, kant Hendrik Vangassenstraat te Ninove goed voor het bedrag van
€ 7.233,39, btw verlegd
86.

Openbare werken - verplaatsen 3 gevelarmaturen in de Vinkenstraat te Ninove goedkeuring - gunning van de opdracht

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de prijsofferte voor het verplaatsen van 3
gevelarmaturen in de Vinkenstraat te Ninove goed voor het bedrag van € 222,54, btw verlegd
87.

Openbare werken - bijplaatsen van 2 armaturen met ledtechnologie op bestaande
betonpalen - Vreckom te Denderwindeke - goedkeuring - gunning van de opdracht

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de prijsofferte voor het bijplaatsen van 2
armaturen met ledtechnologie op bestaande betonpalen in Vreckom te Denderwindeke goed voor
het bedrag van € 825,10, btw verlegd
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88.

Openbare werken - realiseren van rioolaansluitingen door de Watergroep
(Riopact)- tussenkomst in de kostprijs door de stad Ninove bij afgifte van een
kopie van de betaalde factuur en betalingsbewijs - goedkeuring terugbetaling

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de terugbetaling van de meerkost (bedrag
boven € 1.750) goed voor de aansluiting van een bestaande woning en van een nieuwbouw op de
openbare riolering
89.

Openbare werken - aanleg voetpad op openbaar domein – Rietstraat te 9400
Appelterre-Eichem - verlenen machtiging

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen verleent machtiging om in de Rietstraat te AppelterreEichem een voetpad aan te leggen op het openbaar domein
90.

Openbare werken - goedkeuring plaatsbeschrijving van het openbaar domein voor
aanvang van de bouwwerken ter hoogte van Nederwijk-Oost 298 te 9400 Ninove

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de plaatsbeschrijving van het openbaar domein
voor aanvang van de bouwwerken in Nederwijk-Oost te 9400 Ninove, goed
91.

Openbare werken - vaststellen openbaar karakter voetweg nummer 34 te Aspelare
- kennisneming aktename en bekrachtiging conclusietermijnen - kennisneming
antwoordconclusie van de verwerende partij

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de aktename en de bekrachtiging
van de conclusietermijnen en neemt eveneens kennis van de antwoordconclusie van de
verwerende partij dit met betrekking tot de dagvaarding omtrent het vaststellen van het openbaar
karakter van voetweg 34 te Aspelare
GR16. Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans academiereglement - goedkeuring
Goedgekeurd
Opheffing van het bestaande academiereglement van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord
en Dans en goedkeuring van het geactualiseerde academiereglement.
92.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - schooljaar 2019/2020 - tijdelijke
aanstellingen van doorlopende duur

Goedgekeurd
Tijdelijk voor doorlopende duur aanstellen van kleuteronderwijzeres/-essen en onderwijzes/-essen
vanaf 1 september 2019 in de scholen van de scholengemeenschap GeNi.
93.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Denderwindeke - personeel lager onderwijs schooljaar 2019/2020 - mededeling opname zorgkrediet

Goedgekeurd
Kennisneming van de mededeling van opname van zorgkrediet door een onderwijzeres van de
Stedelijke Basisschool Denderwindeke voor een deeltijdse opdracht van 4/24 voor de periode vanaf
1 september 2019 tot en met 29 februari 2020.
94.

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - domein muziek tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
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Tijdelijke aanstelling van een begeleider aan de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans
vanaf 4 juni 2019 met een deeltijdse opdracht van 2/22 en 1/20 in een niet-vacante betrekking in
vervanging van de titularis die afwezig is wegens ziekte.
95.

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - studierichting dans
- schooljaar 2019/2020 - verlof voor verminderde prestaties - toekenning

Goedgekeurd
Toekenning van verlof voor verminderde prestaties voor een deeltijdse opdracht van zeven
lestijden aan een lerares DKO, domein dans, van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en
Dans vanaf 1 september 2019 tot en met 31 augustus 2020.
96.

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - domein dans aanvaarding ontslag

Goedgekeurd
Aanvaarding van het vrijwillig ontslag van een deeltijds vastbenoemde lerares DKO, domein dans,
vanaf 1 september 2019.
97.

Evenementen-opening NZLV-kantoor Burchtstraat 13/06/2019-goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming tot het organiseren van een
openingsreceptie nieuw kantoor Neutraal Ziekenfonds in de Burchtstraat, Ninove op 13 juni 2019.
Hiervoor zullen de parkeerplaatsen aan het kantoor ingenomen worden voor het plaatsen van
tenten.
98.

Cultuur - 'KOER' (KAAi Zomerbar) - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan vzw KAAi om een tijdelijke
zomerbar ‘KOER’ in te richten op het koertje van de leegstaande Kaaischool (hoek van de
Kaaischoolstraat en de Oude Kaai) tijdens drie weekends in de zomer 2019.
99.

Cultuur - Ninove 1692 - programma en budget - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt het programma en budget goed van het
historisch spektakel 'Ninove, 1692'
100. Evenementen - Family First Day - 22/06/2019 - goedkeuring
Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor het organiseren van een
Family First Day op zaterdag 22 juni 2019
101. Evenementen-Topdagen VHN 15-16/06/2019-goedkeuring
Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor het organiseren van
Topdagen in de binnenstad, georganiseerd door de VHN op 15-16 juni 2019
102. Evenementen-Kermis Aspelare 22 juni 2019-Goedkeuring
Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming café De Zoeten Inval te Aspelare
voor het organiseren van nevenactiviteiten naar aanleiding van kermis Aspelare op 22 juni 2019 in
het Schoolstraatje.
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103. Evenementen-Kermis Aspelare-loopwedstrijd 23 juni 2019-Goedkeuring
Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Punchy Team te Aspelare voor
het organiseren van een loopwedstrijd naar aanleiding van kermis Aspelare op 23 juni 2019.
104. Evenementen-Schoonderhaege BBQ 30/06/2019-Goedkeuring
Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming tot het organiseren van een BBQ
ten voordele van de vzw Schoonderhaege op 30 juni 2019 op de terreinen van Schoonderhaege
vzw
105. Evenementen-Buurtfeest Klein Brabant Meerbeke 30/06/2019-goedkeuring
Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming tot het organiseren van een
buurtfeest in Klein Brabant te Meerbeke op zondag 30 juni 2019.
106. Evenementen-Berlendisommegang Meerbeke 30-06-2019-Goedkeuring
Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Kerkfabriek Meerbeke voor het
organiseren van een Berlendisommegang op zondag 30 juni 2019 te Meerbeke.
107. Evenementen - Kermis Okegem - goedkeuring
Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor het organiseren van een klein
volksfeest en kermiskaatsing tijdens de maanden juni en augustus in Okegem.
108. Bibliotheek: vernieuwing en aanpassing RFID-materiaal ikv EBS-omschakeling
Goedgekeurd
Bibliotheek: vernieuwing RFID-materiaal en voorbereiding zelfuitleenbalies voor de omschakeling
naar het Eengemaakt Bibliotheeksysteem.
109. Bibliotheek: Beloning flinkste bibklas
Goedgekeurd
Bij het einde van elk schooljaar beloont de bib de klas die zich bij haar bezoeken aan de bib het
meest voorbeeldig heeft gedragen
110. Bibliotheek : goedkeuring praktische regeling ikv overstap naar het EBS
Goedgekeurd
In het kader van de overstap van de bib naar het EBS worden concrete regelingen en afspraken
voorgesteld
111. Sport - aangetekende brief - kennisname en goedkeuring antwoord
Verdaagd
112. Secretariaat - dossiers gemeenteraad
Goedgekeurd
Te agenderen agendapunten voor de gemeenteraad.
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