College van burgemeester en schepenen van 12 augustus 2019
BEKNOPTE BESLUITENLIJST

1.

Secretariaat - goedkeuring notulen

Goedgekeurd
Goedkeuring van de notulen van 16 juli 2019.
GR1. Personeel - bijlage aan het arbeidsreglement "geolokalisatie van dienstvoertuigen intrekking
Goedgekeurd
De bijlage van het arbeidsreglement "geolokalisatie van dienstvoertuigen wordt ingetrokken.
2.

Personeel - vakman chauffeur/machinebediener - datum indiensttreding

Goedgekeurd
Een personeelslid treedt in dienst.
3.

Personeel - selectieprocedure administratief medewerker stafdienst technische
dienst - samenstelling selectiecommissie

Goedgekeurd
Een selectiecommissie wordt goedgekeurd.
4.

Personeel - taalspeelbad - aanstellen reserve monitor

Goedgekeurd
Tijdens het taalspeelbad wordt een reserve monitor aangesteld.
5.

Personeel - IBO - aanstellen jobstudenten/monitoren - wijziging statuut

Goedgekeurd
Aanstellen van een monitor.
6.

Personeel - verkorte selectieprocedure administratief medewerker stad/ocmw samenstelling selectiecommissie

Goedgekeurd
Een selectiecommissie wordt goedgekeurd.
7.

Personeel - academie muziek woord en dans - verlengen aanstelling

Goedgekeurd
De overeenkomst van een administratief medewerker wordt verlengd.
8.

Personeel - acmwd - verlengen aanstelling

Goedgekeurd

De overeenkomst van een adm. medewerker wordt verlengd.
9.

Ziekteverloven - week 31 - 32

Goedgekeurd
Geldigverklaring ziekteverloven week 31-32
10.

Personeel - klacht VSOA tegen gemeenteraadsbesluit van 28 maart 2019
betreffende bijlage "geolokalisatie van dienstvoertuigen" van het arbeidsreglement
stad/OCMW- geen redenen van optreden door gouverneur

Goedgekeurd
Kennisname van de brief van de gouverneur.
11.

Personeel - IBO - stopzetten tewerkstelling jobstudent

Goedgekeurd
De overeenkomst van een jobstudent wordt een beëindigd.
12.

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

Goedgekeurd
Voorstel om de uitvoering van een site-survey voor WiFi dekking en de levering van access points
in de hospitaalkapel, Academie voor Muziek Woord en Dans, bibliotheek, Cultuurcentrum De
Plomblom en het woonzorgcentrum Klateringen te gunnen aan de firma Cevi nv, Bisdomplein 3,
9000 Gent, (btw 0834 175 452), welke de economisch meest voordelige offerte heeft ingediend,
ten bedrage van: € 31.770,16 btw inclusief.
13.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister
14.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister
15.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister
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 vreemdelingenregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister
21.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister
22.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister
23.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister
24.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister
25.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister
26.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister
27.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister
28.

Burgerzaken - Uitreiking 31 geschenkbonnen geboorte - goedkeuring

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring geschenkbonnen geboorte december
29.

Integratie - vraag geleide wandeling met gids voor zomer babbelonië

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een geleide wandeling met gids te
organiseren voor de deelnemers van zomer babbelonië.
30.

Integratie - Aanvullingen NinoMundo 2019

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen de aanvullende punten voor de
organisatie van NinoMundo 2019 goed te keuren.

31.

Integratie - planning actie lerend netwerk m.b.t. anti-discriminatie en gelijke
kansen najaar 2019

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om de planning van de actie van het
lerend netwerk m.b.t. anti-discriminatie en gelijke kansen voor het najaar van 2019 goed te
keuren.
32.

Integratie - organisatie Dialoogavond 2019

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om de organisatie van Dialoogavond
2019 goed te keuren.
33.

Patrimonium - Uitbreiding school Windekind - perceel 1 - verrekening n° 14 goedkeuring

Goedgekeurd
Verrekening nr 14 van perceel 1voor uitbreiding school Windekind.
34.

Patrimonium - Uitbreiding school Windekind - perceel 1 - vorderingsstaat n° 20 goedkeuring

Goedgekeurd
Vorderingsstaat 20 van perceel 1 voor uitbreiding school Windekind.
35.

Patrimonium - Uitbreiding school Windekind - perceel 1 - vorderingsstaat n° 20 BIS
- goedkeuring

Goedgekeurd
Vorderingsstaat 20 BIS van perceel 1 voor uitbreiding school Windekind.
36.

Patrimonium - SBS De Lettertuin - werken elektriciteit - gunning

Goedgekeurd
Gunning offertes in het kader van elektriciteitswerken bij SBS De Lettertuin.
37.

Patrimonium - De Kuip- levering elektriciteitsmateriaal - gunning

Goedgekeurd
Gunning offerte in het kader van elektriciteitswerken in de Kuip.
38.

Logistiek/overheidsopdrachten - SBS De Oogappel - aankoop en elektrotoestellen gunning van de opdracht

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen de aankoop van elektrische toestellen
voor de SBS De Oogappel, te gunnen ten bedrage van € 561,49, btw inclusief.

39.

Logistiek/overheidsopdrachten - gunnen afsluiten van een tijdelijke verzekering
BA en LO voor de deelnemers aan het straatfeest NinoMundo op 7 september 2019

Goedgekeurd
Het afsluiten van een tijdelijke verzekering BA en LO voor de deelnemers aan het straatfeest
NinoveMundo wordt gegund aan de maatschappij die als enige een offerte heeft ingediend ten
bedrage van € 80, inclusief taksen en lasten

40.

Logistiek/overheidsopdrachten - scholengemeenschap Geni- leerlingenvervoer
schooljaar 2019-2020 - gunning van de opdracht

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen het leerlingenvervoer van de stedelijke
scholen, schooljaar 2019-2020, te gunnen aan de firma met de voor de stad economisch meest
voordelige offertes ten bedrage van:
* Perceel 1 € 108.374, 40 ,incl. 6% btw
* Perceel 2 € 104.749,20, incl. 6% btw
* Perceel 3 € 54.897,60, incl. 6% btw
* Perceel 4 € 53.233,20, incl. 6% btw.

41.

Logistiek/overheidsopdrachten - aankoop van papier voor de stadsdiensten gunning van de opdracht

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen de aankoop van papier voor de
administratieve diensten voor het dienstjaar 2019, met drie mogelijke verlengingen, te gunnen aan
de firma, die als enige mits een kleine afwijking qua witheid bij post 2, voldoet aan alle in het
bestek voorziene technische bepalingen, tegen de prijs van € 28.279,62, btw inclusief/per jaar
42.

Logistiek/overheidsopdrachten -SBS Denderwindeke en Appelterre - aankoop
schrobzuigmachine - gunning van de opdracht

Goedgekeurd
De aankoop van een schrobzuigmachine voor SBS Denderwindeke en Appelterre te gunnen via
raamakkoord Farys ten bedrage van € 10.017,66 btw inclusief.
43.

Logistiek/overheidsopdrachten - onderhoud van de archeologische site van de
Nobertijnerabdij te Ninove - goedkeuring vorderingsstaat nr. 14

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen vorderingsstaat nr. 14, ten bedrage van
€ 950, btw exclusief (btw medecontractant), goed te keuren.
44.

Logistiek/overheidsopdrachten - aanstellen consultant voor de analyse van de RSZ
aangiften van de voorbije en komende 3 jaar - gunnen van de opdracht

Goedgekeurd
De opdracht voor het uitvoeren van een analyse van de RSZ aangiften van de voorbije en de
komende 3 jaar te gunnen aan de firma die als enige voor de openbare sector een analyse uitvoert
tegen 35% succes fee
45.

Logistiek/overheidsopdrachten - aanstellen externe organisatie risicoanalyse
speelterreinen en speeltoestellen - goedkeuring - goedkeuring voorwaarden vaststellen wijze van gunnen van de opdracht - vaststellen lijst te raadplegen
firma's

Goedgekeurd
Het aanstellen van een externe organisatie voor risicoanalyse speelterreinen en speeltoestellen
goed te keuren, de wijze van gunnen van de opdracht en de lijst te raadplegen firma's vast te
stellen
46.

Logistiek/overheidsopdrachten - aankoop apparatuur voor CC De Plomblom via
raamovereenkomst van de stad Brugge - gunning van de opdracht

Goedgekeurd
De aankoop van apparatuur voor CC De Plomblom via raamovereenkomst van de stad Brugge goed
te keuren

47.

Logistiek/overheidsopdrachten - goedkeuring toetreding tot de raamovereenkomst
telecommunicatie van de Vlaamse Overheid ten behoeve van de Vlaamse Overheid,
lokale en provinciale besturen - perceel 1 en 2

Goedgekeurd
De stad treedt toe tot de raamovereenkomst telecommunicatie ten behoeve van de Vlaamse
Overheid lokale en provinciale besturen voor perceel 1 "vaste telefonie, marketingnummers &
vaste datacommunicatie" en perceel 2 "mobiele telefonie, mobiele datacommunicatie voor
professioneel gebruik"
48.

Logistiek/overheidsopdrachten - studie van de verzekeringsportefeuille van de
stad, OCMW en AGB - goedkeuring - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht goedkeuring voorwaarden - vaststellen lijst te raadplegen dienstverleners

Goedgekeurd
De uitschrijving van een opdracht voor de studie van de verzekeringsportefeuille van de stad,
OCMW en AGB.
49.

Gemeenschapswacht - Toewijzen dienstfietsen

Goedgekeurd
Het toewijzen van fietsen die kunnen gebruikt worden voor dienstverplaatsingen door de
gemeenschapswachten.
50.

Integrale veiligheid - raadsledenloket - schriftelijke vraag Ilse Malfroot

Goedgekeurd
Antwoord op de bijkomende schriftelijke vraag van raadslid betreffende de inzet van de
sluikstortcamera
51.

Integrale veiligheid - raadsledenloket - schriftelijke vraag Rudy Corijn

Goedgekeurd
Antwoord op de schriftelijke vraag van raadslid betreffende het plaatsen van camera's tegen
overlast.
GR2. Huishoudelijk reglement gemeente- en OCMW-raad:aanpassing
Goedgekeurd
De besluitvorming met betrekking tot tijdens de gemeenteraad van 28 maart 2019 behandelde
moties is strijdig met artikel 23 eerste lid van het decreet lokaal bestuur en werd bij besluit van de
waarnemend gouverneur van 8 juli 2019 vernietigd. Dit
maakt een aanpassing van art 11 § 2 van het huishoudelijk reglement noodzakelijk .
52.

Klacht schending van het inzagerecht: kennisname antwoord van het administratief
toezicht van 18 juli 2019

Goedgekeurd
Kennisname antwoord van het administratief toezicht van 18 juli 2019
53.

Aanstelling van een tuchtonderzoeker

Goedgekeurd
Aanstelling van een tuchtonderzoeker in een tuchtdossier voor de opmaak van het tuchtverslag en
de samenstelling van het tuchtdossier
GR3. Politie - personeel - toekenning blijvende invaliditeit
Goedgekeurd
Toekenning van blijvende invaliditeit.

GR4. Politie - personeel - mobiliteit - benoeming van een commissaris van politie - lokaal
informatiekruispunt gerechtelijke & bestuurlijke politie - interne & externe
communicatie
Goedgekeurd
Benoeming via mobiliteit - commissaris van politie - dienst lik
GR5. Politie - personeel - benoeming van een inspecteur van politie voor de dienst
operaties - wijziging mobiliteitsdatum
Goedgekeurd
Benoeming van een inspecteur van politie voor de dienst operaties - wijziging mobiliteitsdatum
GR6. Politie - personeel - mobiliteit - benoeming van een hoofdinspecteur van politie dienst verkeer
Goedgekeurd
Benoeming via mobiliteit - hoofdinspecteur van politie - dienst verkeer
GR7. Politie - personeel - mobiliteit - benoeming van een inspecteur van politie gerechtelijke dienst - lokale recherche
Goedgekeurd
Benoeming via mobiliteit - inspecteur van politie - gerechtelijke dienst - lokale recherche
GR8. Politie - Personeel - Verlenen van delegatie, voor de periode van 01/10/2019 tot
en met 31/12/2024 aan de burgemeester om over te gaan tot aanwerving en
benoeming van operationeel personeel en burgerpersoneel in de politiezone voor
de lopende legislatuur van de gemeenteraad naar de burgemeester
Goedgekeurd
Verlenen van delegatie, voor de periode van 01/10/2019 tot en met 31/12/2024 aan de
burgemeester om over te gaan tot aanwerving en benoeming van operationeel personeel en
burgerpersoneel in de politiezone.
54.

Aankoop en installatie van een tijdsregistratiesysteem

Goedgekeurd
Aankoop en installatie van een tijdsregistratiesysteem
55.

Aankoop en plaatsen van los meubilair: vaststellen van de lijst der te raadplegen
firma's

Goedgekeurd
Aankoop en plaatsen van los meubilair: vaststellen van de lijst der te raadplegen firma's
56.

Aankoop en plaatsen van wapenkluizen: vaststellen van de lijst der te raadplegen
firma's

Goedgekeurd
Aankoop en plaatsen wapenkluizen: vaststellen van de lijst der te raadplegen firma's
57.

Aankoop van materiaalkast werkend met badgelezer

Goedgekeurd
Aankoop van materiaalkast werkend met badgelezer
58.

Verhuis naar nieuw politiekantoor: vaststellen van de lijst der te raadplegen firma's

Goedgekeurd
Verhuis naar nieuw politiekantoor: vaststellen van de lijst der te raadplegen firma's

59.

Politie - Aankoop personenwagen voor de dienst wijk

Goedgekeurd
Aankoop personenwagen voor de dienst wijk
60.

Politie - Aankopen via bestelbon

Goedgekeurd
Aankopen via bestelbon
GR9. Financiële dienst - KFB - budgetwijziging 2019/1 - kennisname
Goedgekeurd
Voorstel aan de raad om kennis te nemen van budgetwijziging 2019/1 van de kerkfabriek Sint
Gertrudis Appelterre, Sint Pieter Denderwindeke, OLV Lichtmis Lieferinge en Sint Petrus Meerbeke
61.

Gemeentebelastingen - vaststellen en uitvoerbaar verklaren belastingkohier belasting op nachtwinkels

Goedgekeurd
Het kohier inzake de belasting op nachtwinkels voor het aanslagjaar 2019 wordt vastgesteld en
uitvoerbaar verklaard ten bedrage van € 21.000.
62.

Gemeentebelastingen - vaststellen en uitvoerbaar verklaren belastingkohier Belasting op tweede verblijven

Goedgekeurd
Het kohier inzake de belasting op tweede verblijven voor het aanslagjaar 2019 wordt vastgesteld
en uitvoerbaar verklaard ten bedrage van € 21.835,71
63.

Gemeentebelastingen - gemeentelijke heffing bedrijven - aanslagjaar 2016 vaststellen staat oninbare posten

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om de staat van oninbare posten met
betrekking tot het belastingkohier inzake de gemeentelijke heffing bedrijven voor het aanslagjaar
2016 en het vastgesteld recht 2016/997 vast te stellen voor een bedrag van € 1.997,86.
64.

Financiën - ruimtelijke ordening - 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 dienst ruimtelijke ordening
65.

Financiële dienst - goedkeuren bestelbons in het kader van budgethouderschap

Goedgekeurd
De bestelbonnen 2019/1596 t.e.m. 2019/1659 in het kader van het budgethouderschap worden
goedgekeurd.
66.

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 2019/127, 2019/128, 2019/129, 2019/130, 2019/131, 2019/132, 2019/133
67.

Financiële dienst - betaalbaarstelling uitgaven in het kader van budgethouderschap
- frankeerkosten

Goedgekeurd

Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen tot het betaalbaarstellen van de
frankeerkosten tweede kwartaal 2019
68.

Financiële dienst - stad Ninove- kwartaalrapportering 2e kwartaal 2019 kennisname

Goedgekeurd
Kennisname van de kwartaalrapportering 2e kwartaal 2019
69.

Leefmilieu - subsidie onderhoud lijnvormige landschapselementen - bijkomende
subsidie - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het verlenen van een bijkomende
subsidie
70.

Leefmilieu - toekennen subsidie Graafland vzw - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen kent een subsidie toe aan Graafland vzw voor het
beheren van het volkstuincomplex.
71.

leefmilieu - aanvraag subsidie hemelwaterinstallatie

Goedgekeurd
Het college verleent de aanvraag voor een subsidie voor het plaatsen van een
hemelwaterinstallatie te Ninove.
72.

leefmilieu - subsidie voor het in stand houden van bewoonde zwaluwnesten
dienstjaar 2019 - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college keurt de subsdieaanvraag voor het in stand houden van bewoonde zwaluwnesten goed.
73.

Leefmilieu - klimaat - subsidieaanvragen lokale klimaatprojecten - project opzetten
auto- en fietsdeelsysteem voor stadspersoneel en burgers met 2 mobipunten goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de goedgekeurde subsidieaanvraag
in het kader van de campagne 'Lokale klimaatprojecten' voor het opzetten van een auto- en
fietsdeelsysteem voor stadspersoneel en burgers met 2 mobipunten.
74.

Leefmilieu - raadsledenloket schriftelijke vraag gebruik laadpalen - antwoord goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt het antwoord goed op de schriftelijke vraag van
een raadslid omtrent het gebruik van laadpalen.
75.

Leefmilieu - volkstuinen Graafland - aanmaak infobord - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het aanmaken van een infobord
voor volkstuinsite Graafland.
76.

Leefmilieu - aanplanten en onderhouden eenjarige stadsbebloeming - goedkeuren
vorderingsstaat 1 - goedkeuring proces-verbaal van vooruitgang der werken.

Goedgekeurd

Het college keurt vorderingsstaat 1 voor aanplanten en onderhouden eenjarige stadsbebloeming
goed.
77.

Dierenwelzijn - dierenbegraafplaats - zitbank - pv voorlopige aanvaarding

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het pv van voorlopige aanvaarding
voor het plaatsen van een zitbank op de dierenbegraafplaats
78.

Omgeving - OMV_2019057394 - aktename melding - herstelwerkplaats
grasmaaiers - O/2019/279 - inrichtingsnummer 20190430-0063

Goedgekeurd
Het college neemt akte van de melding voor een herstelwerkplaats grasmaaiers te Ninove
79.

Omgeving - OMV_2019071946 - aktename melding - bovengrondse
propaangastank - O/2019/219 inrichtingsnummer 20190531-0007

Goedgekeurd
Het college neemt akte van de melding voor een bovengrondse propaangastank te Ninove.
80.

Omgeving - OMV_2019096371 - aktename melding - garagewerkplaats met
toonzaal - O/2019/295 - inrichtingsnummer 20190726-0015

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding van een garagewerkplaats
met toonzaal.
81.

Omgeving - OMV_2019067254 - Vergunning met voorwaarden SH - omvormen van
een bestaande woning tot een meergezinswoning met 2 eenheden - O/2019/226

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het omvormen van een bestaande woning tot een meergezinswoning met 2
eenheden te Appelterre.
82.

Omgeving - OMV_2019080827 - Vergunning met voorwaarden SH - bouwen van
een ééngezinswoning - O/2019/255

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het bouwen van een eengezinswoning te Meerbeke.
83.

Omgeving - OMV_2019081504 - Vergunning met voorwaarden SH - bouwen van
een carport - O/2019/250

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het bouwen van een carport te Meerbeke.
84.

Omgeving - OMV_2019082378 - Vergunning SH - bouwen van een garage O/2019/254

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning af te leveren voor het
bouwen van een garage te Outer.
85.

Omgeving - OMV_2019050201 - Vergunning met voorwaarden SH - bouwen van
een dubbelwoning na sloop van een bestaande woning - O/2019/185

Goedgekeurd

Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het bouwen van een dubbelwoning na sloop van een bestaande woning te
Appelterre.
86.

Omgeving - OMV_2019071563 - Vergunning met voorwaarden SH - plaatsen van
een tuinberging met terras - O/2019/223

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning af te leveren voor het
plaatsen van een tuinberging met terras te Ninove.
87.

Omgeving - OMV_2019071138 - Vergunning SH - plaatsen van een omheining O/2019/221

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning af te leveren voor het
plaatsen van een omheining te Nederhasselt.
88.

Omgeving - OMV_2019067101 - Vergunning SH - plaatsen van werfdoeken O/2019/210

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning af te leveren voor het
plaatsen van werfdoeken te Ninove.
89.

Omgeving - OMV_2019060483 - Vergunning met voorwaarden SH - verkavelen van
een perceel in 3 loten (2 halfopen bebouwingen en 1 open bebouwing) en slopen
van een bestaande woning. - O/2019/183

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het verkavelen van een perceel in 3 loten, 2 halfopen bebouwingen en 1 open
bebouwing, en slopen van een bestaande woning te Meerbeke.
90.

Omgeving - OMV_2019028927 - advies in laatste administratieve aanleg - Damweg
- slopen van een schouw en duiventil - O/2019 / 103

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om het voorwaardelijk gunstig advies in
laatste administratieve aanleg goed te keuren
91.

Mobiliteit - aankoop signalisatie - goedkeuring optionele posten

Goedgekeurd
Goedkeuring voor de aankoop van signalisatie niet opgenomen in het bestek
92.

Mobiliteit - tijdelijk politiereglement wielerwedstrijd Denderwindeke 10.08.2019

Goedgekeurd
Het college neemt kennis van het tijdelijk politiereglement dat van kracht is voor de wielerwedstrijd
te Denderwindeke op 10.08.2019
93.

Mobiliteit - tijdelijk politiereglement wielerwedstrijd Haaltert op 11.08.2019

Goedgekeurd
Het college neemt kennis van het tijdelijk politiereglement dat van kracht is tijdens de
wielerwedstrijd in Haaltert op 11.08.2019

94.

Mobiliteit - aanvraag via raadsledenloket - gemeenteraadslid Guy d'Haeseleer uitrit buurtweg 28 Koeweg.

Goedgekeurd
Het antwoord op de vraag over de uitrit van de Koeweg wordt goedgekeurd.
95.

Mobiliteit - Appelterre - Hellestraat 110 - aanvraag via raadsledenloket
gemeenteraadslid Guy D'haeseleer - aanbrengen gele markeringen - stadswegen

Goedgekeurd
Aanbrengen van gele markeringen ter hoogte van de Hellestraat 110 te Appelterre.
96.

Ruimtelijke ordening - verkaveling Matexi langs de Denderhoutembaan in Ninove plaatsing speeltuin vanaf half september 2019

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de inrichting van de speelzone in de
verkaveling van Matexi thv de Denderhoutembaan, vanaf half september 2019.
97.

Ruimtelijke ordening - splitsing van eigendom nr. 31

Goedgekeurd
voorstel aan het college om op de vraag tot splitsing geen opmerkingen te geven
98.

Ruimtelijke ordening - splitsing van eigendom nr. 30

Goedgekeurd
voorstel aan het college om op de vraag tot splitsing opmerkingen te geven
99.

Ruimtelijke ordening - splitsing van eigendom nr. 32

Goedgekeurd
voorstel aan het college om op de vraag tot splitsing geen opmerkingen te geven
100. Ruimtelijke ordening - verkoopbaarheidsattest V 2019/64
Goedgekeurd
voorstel aan het college tot het afleveren van het verkoopbaarheidsattest V 2019/64
101. Ruimtelijke ordening - dossier Nervia Plastics - aanstelling advocatenbureau Debeir
- Vekeman voor opvolging dossier in beroep - bijwonen hoorzitting
Goedgekeurd
aanstelling advocatenbureau voor opvolging dossier in beroep
GR10. Huisvesting - opstart IGS woonbeleid door Solva
Goedgekeurd
Voorstel aan de gemeenteraad om de opstart van een IGS door Solva goed te keuren
GR11. Lokale economie - EFRO-oproep - Project Provincie Oost-Vlaanderen: Delen
ambtenaar lokale economie + optimaliseren digitale dienstverlening ondernemers Ondertekening intentieverklaring - Goedkeuring
Goedgekeurd
De gemeenteraad keurt de ondertekening van de intentieverklaring van de Provincie OostVlaanderen tot eventuele deelname aan het EFRO-project inzake het delen van een ambtenaar
lokale economie en optimaliseren van de digitale dienstverlening voor ondernemers goed.

102. Lokale economie - ambulante handel - aanpassing van abonnement foodtruck te
Meerbeke
Goedgekeurd
De aanpassing van het abonnement voor inname openbaar domein van een foodtruck te Meerbeke
wordt goedgekeurd.
103. Lokale economie - dinsdagmarkt - uitbreiding assortiment abonnement
Goedgekeurd
De uitbreiding van het assortiment binnen een abonnement van een vaste marktkramer op de
dinsdagmarkt wordt goedgekeurd.

104. Lokale economie - ambulante handel - foodtrucks - Stadspark Ninove Tribú - 10
augustus 2019 - aanpassing aantal dagen
Goedgekeurd
De inname openbaar domein van 5 foodtrucks op 10 en 11 augustus te Ninove wordt aangepast
naar enkel 10 augustus.
105. Lokale economie - Detailhandel - Shoppinggerelateerde evenementen - Jaarmarkt Zaterdag 7 en Zondag 8 sept. 2019 - Organisatie vzw VHN met ondersteuning stad
- Bijkomende promotie - Goedkeuring
Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de bijkomende promotie van het evenement
“Jaarmarkt” goed.

106. Openbare werken - project aquafin NIV 3005 - aanleg riolering in de Pollarestraat
te Ninove - goedkeuring vorderingsstaat 4 - goedkeuring proces-verbaal van
vooruitgang van de werken
Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de vorderingsstaat 4 en het proces-verbaal van
vooruitgang van de werken goed voor de aanleg van riolering in de Pollarestraat te Ninove voor het
bedrag ten laste van de stad van € 300,99, btw verlegd en voor het bedrag ten laste van Riopact
van
€ 168.861,43, exclusief btw
107. Openbare werken - heraanleg kerkplein te Outer - gunning van de opdracht
Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht voor de heraanleg van het kerkplein
te Outer aan de aannemer die de economisch meest voordelige offerte heeft ingediend voor het
bedrag van € 148.048,50, exclusief btw
108. Openbare werken - vernieuwen openbare verlichting op de nieuw aan te leggen
parking in de Mallaardstraat te Ninove - goedkeuring - gunning van de opdracht
Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de prijsofferte voor het vernieuwen van de
openbare verlichting op de nieuw aan te leggen parking in de Mallaardstraat te Ninove, goed voor
het bedrag van € 29.305,11, btw verlegd
109. Openbare werken - aanleg gescheiden riolering in de Cyriel Prieëlstraat te Aspelare
en een deel van Roeselarestraat in Sint-Antelinks - kennisname verslag
startvergadering van 25 juni 2019
Goedgekeurd

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de startvergadering
van 25 juni 2019 omtrent de aanleg van een gescheiden riolering in de Cyriel Prieëlstraat te
Aspelare en een deel van de Roeselarestraat in Sint-Antelinks
110. Openbare werken - Machtigingsaanvragen van nutsmaatschappijen voor het
uitvoeren van werken op openbaar domein - kennisneming aanvragen - verlenen
machtiging
Goedgekeurd
Openbare werken - Het college van burgemeester en schepenen keurt bij machtigingsaanvragen
voor het uitvoeren van werken op het openbaar domein goed
111. Openbare werken - vaststellen openbaar karakter voetweg nummer 34 kennisneming antwoordconclusie eisende partij
Goedgekeurd
Het college van burgemeester neemt kennis van de antwoordconclusie van de eisende partij met
betrekking tot het vaststellen van het openbaar karakter van voetweg 34 te Aspelare
112. Cultuur - Ninoofse Kleppers - Herlinckhove wijkcomité - betaalbaarstelling
Goedgekeurd
Er wordt een subsidie van 212,50 euro uitbetaald aan een erkende vereniging voor het boeken van
een Ninoofse Klepper.
113. Cultuur - project 'De Sokkel' - zevende beeld - goedkeuring
Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de zevende aflevering van het
project ‘De Sokkel’ en plaatst tijdelijk een werk van kunstenaar Barry Ahmad Tahib aan de rand
van het stadspark van Ninove.
114. Cultuur - toelage Vzw Maspoe werkingsjaar 2018 - betaalbaarstelling goedkeuring
Verdaagd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de uitbetaling van de toelage voor 2019, op
basis van het ingediende werkingsverslag van het jaar 2018, aan vzw Maspoe goed
115. Cultuur - erfgoedproject 'Ninove in de jaren 1980' - goedkeuring
Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van een participatief
erfgoedproject ‘Ninove in de jaren 1980’ goed.

116. cultuur-ter beschikking stellen van de parket van het stadhuis aan de dienst
ruimtelijke ordening-goedkeuring
Goedgekeurd
de dienst ruimtelijke ordening maakt gebruik van de parket van het stadhuis voor een
infovergadering
117. Cultuur - herdenkingsplaat 75-jarige bevrijding Ninove - goedkeuring
Goedgekeurd
Het college van burgemeester keurt de plaatsing van een herdenkingsplaat in teken van 75 jaar
bevrijding Ninove aan buurthuis Berdam goed
118. Evenementen - PopUp Zomerbar Lovertheater - verlenging - goedkeuring
Goedgekeurd

Het college van burgemeester en schepenen keurt de verlenging van de PopUp Zomerbar in het
Lovertheater goed.
119. Cultuur - De Donderdagen 2019 – wijziging verkeersregeling – goedkeuring
Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de gewijzigde verkeersregeling goed van De
Donderdagen op 29 augustus 2019.
120. Evenementen – Jogging Appelterre Prijs Marc Torrekens 15 augustus 2019 –
goedkeuring
Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor het organiseren van een
jogging in Appelterre op donderdag 15 augustus 2019.
121. Evenementen - Verjaardagsfeest te Denderwindeke, Volcaert 22 - 31 augustus
2019 - goedkeuring
Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om een tuinfeest te organiseren te
Denderwindeke op zaterdag 31 augustus 2019.
122. Evenementen - Kermis Voorde 23 tot 27 augustus 2019 - goedkeuring
Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van kermis Voorde goed.
123. Evenementen - Mosselfestijn 15 tot 18 augustus 2019 - goedkeuring
Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van een mosselfestijn aan café 't
Stalleken in Lieferinge goed
124. Evenementen - Privéfeest zaal De Roos 14/08/2019 - goedkeuring
Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van een privéfeest in zaal De
Roos op 14 augustus 2019 goed.
125. Jeugd - aanleg speelterrein te Pollare door de aannemer Devacon bvba goedkeuring eindstaat
Verdaagd
Goedkeuren van de eindstaat van de aanleg van het speelterrein te Pollare.
126. Jeugd - aanleg speelterrein te Outer door de aannemer Devacon bvba goedkeuring eindstaat
Goedgekeurd
Goedkeuren van de eindstaat van de aanleg van het speelterrein te Outer.
127. Patrimonium - AMWD - herstelling lift - gunning
Goedgekeurd
Huidige frequentieregelaar is stuk waardoor de liftinstallatie buiten dienst staat.
Om dit probleem op te lossen dient de frequentieregelaar integraal vervangen te worden.
GR12. Bibliotheek : goedkeuring nieuw gebruiksreglement
Verdaagd

Naar aanleiding van de overstap naar het EBS (Eengemaakt Bibliotheek Systeem) wordt een
update van het gebruiksreglement voorgesteld
K1.

Secretariaat - raadsledenloket - onbeantwoorde vragen, e.d

Goedgekeurd
Onbeantwoorde vragen van het raadsledenloket.
B1.

Ruimtelijke ordening - Doorn Noord - bespreking gevraagde info bedrijf Remitrans

Goedgekeurd
Bespreking gevraagde info bedrijf Remitrans
B2.

Werkbezoek van het college van burgemeester en schepenen aan de stad Deinze
en/of eventueel andere steden in kader van de bouwmeesterscan

Goedgekeurd
De VVSG nodigt de leden van het college van burgemeester en schepenen uit om deel te nemen
aan een werkbezoek in kader van de bouwmeesterscan aan Deinze en/of andere steden.
B3.

cc de plomblom - kandidaten gebruikers adviesraad

Verdaagd
Kandidaten gebruikers adviesraad
B4.

Jeugd - Bespreekpunt grond speelterrein Pollare

Goedgekeurd
Bespreekpunt omtrent de aanwezigheid van stenen in de grond van het speelterrein in Pollare
B5.

Patrimonium - gemeenteraadszaal- toestand en gebruik

Goedgekeurd
De daktoestand van de gemeenteraadszaal en het verdere gebruik worden in detail bekeken.
128. Secretariaat - dossiers gemeenteraad
Goedgekeurd
Te agenderen agendapunten voor de gemeenteraad.
129. Evenementen - Sweat Sixteenparty te Denderwindeke, Volcaert 22 - 24 augustus
2019 - goedkeuring
Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om een tuinfeest te organiseren te
Denderwindeke op zaterdag 24 augustus 2019.
130. Personeel - beëindiging aanstelling op proef van diensthoofd personeel
Goedgekeurd
Een aanstelling op proef wordt beëindigd.
131. Lokale economie - Detailhandel - Start-upwinkel - Oudstrijdersplein 18, 9400
Ninove - Gevel- en vitrinereclame - Goedkeuring
Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de aankoop en plaatsing van gevel- en
vitrinereclame voor de start-upwinkel goed.

132. Openbare werken - vraag gemeenteraadslid omtrent smurrie in Pollare-Dorp te
Pollare
Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft antwoord op de vraag van een gemeenteraadslid
omtrent smurrie in Pollare-Dorp naar aanleiding van asfalteringsweken in de Beukendreef te Pollare

