College van burgemeester en schepenen van 12 februari 2019
BEKNOPTE BESLUITENLIJST

GR1. Secretariaat - gemeenteraadscommissies - samenstelling
Goedgekeurd
De verdeling van de verschillende beleidsdomeinen over de commissies worden bij
gemeenteraadsbeslissing geregeld.
De mandaten in de gemeenteraadscommissies worden door de gemeenteraad evenredig verdeeld
over de fracties waaruit de gemeenteraad is samengesteld.

GR2. Secretariaat - RATO vzw - aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger
algemene vergadering
Goedgekeurd
Voorstel aan de gemeenteraad om een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan te duiden in
de algemene vergadering van RATO vzw en dit voor de duur van deze bestuursperiode.
GR3. Secretariaat - De Watergroep - aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger
algemene vergadering
Goedgekeurd
Voorstel aan de gemeenteraad om een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan te duiden in
de algemene vergadering van De Watergroep en dit voor de duur van deze bestuursperiode.
GR4. Secretariaat - De Watergroep - aanduiding vertegenwoordiger
aandeelhoudersbestuur Riopact.
Goedgekeurd
Voorstel aan de gemeenteraad om een vertegenwoordiger voor het aandeelhoudersbestuur Riopact
aan te duiden en dit voor de duur van deze bestuursperiode.
GR5. Secretariaat - De Watergroep - aanduiding vertegenwoordiger
aandeelhoudersbestuur drinkwater.
Goedgekeurd
Voorstel aan de gemeenteraad om een vertegenwoordiger voor het aandeelhoudersbestuur
drinkwater aan te duiden en dit voor de duur van deze bestuursperiode.
GR6. Secretariaat - TMVS - BAV - woensdag 20 maart 2019 - goedkeuring agenda bepalen stemgedrag vertegenwoordiger
Goedgekeurd
De stad ontving een uitnodiging van TMVS voor de algemene vergadering op woensdag 20 maart
2019 om 18.00 uur.

Wij verzoeken kennis te nemen van de agenda van de algemene vergadering op woensdag 20
maart 2019 van TMVS en de vertegenwoordiger van de gemeente in deze vergadering opdracht te
geven in te stemmen met de diverse punten op de agenda.

GR7. Secretariaat - TMVS - voordracht kandidaat bestuurder raad van bestuur
Goedgekeurd
Voorstel aan de gemeenteraad om een kandidaat bestuurder voor te dragen in de raad van bestuur
van TMVS en dit voor de duur van deze bestuursperiode.
GR8. Secretariaat - TMVS - aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger algemene
vergadering
Goedgekeurd
Voorstel aan de gemeenteraad om een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan te duiden in
de algemene vergadering van TMVS en dit voor de duur van deze bestuursperiode.
GR9. Secretariaat - Intergem - BAV - donderdag 21 maart 2019 - goedkeuring agenda bepalen stemgedrag vertegenwoordiger
Goedgekeurd
De stad ontving een uitnodiging van Intergem voor de buitengewone algemene vergadering op
donderdag 21 maart 2019 om 18.00 uur.
Wij verzoeken kennis te nemen van de agenda van de algemene vergadering op woensdag 20
maart 2019 van TMVS en de vertegenwoordiger van de gemeente in deze vergadering opdracht te
geven in te stemmen met de diverse punten op de agenda.

GR10. Secretariaat - Intergem - voordracht kandidaat-lid voor het regionaal
bestuurscomité en voor de raad van bestuur
Goedgekeurd
Voorstel aan de gemeenteraad om een kandidaat lid voor het regionaal bestuurscomité en voor de
raad van bestuur voor te dragen en dit voor de duur van deze bestuursperiode.
GR11. Secretariaat - Intergem - aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger
buitengewone algemene vergadering
Goedgekeurd
Voorstel aan de gemeenteraad om een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan te duiden in
de buitengewone algemene vergadering van Intergem en dit voor de duur van deze
bestuursperiode.
GR12. Secretariaat - Zefier - aanduiding vertegenwoordiger algemene vergadering
Goedgekeurd
Voorstel aan de gemeenteraad om een vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene
vergadering en dit voor de duur van deze bestuursperiode
GR13. Secretariaat - Zefier - aanduiding plaatsvervanger algemene vergadering
Goedgekeurd
Voorstel aan de gemeenteraad om een plaatsvervanger aan te duiden voor de algemene
vergadering en dit voor de duur van deze bestuursperiode.
GR14. Secretariaat - Westlede - BAV - dinsdag 19 maart 2019 - akteneming agenda bepalen stemgedrag vertegenwoordiger
Goedgekeurd

Wij verzoeken kennis te nemen van de agenda van de buitengewone algemene vergadering op
dinsdag 19 maart 2019 van Westlede en de vertegenwoordiger van de gemeente in deze
vergadering opdracht te geven in te stemmen met de diverse punten op de agenda.
GR15. Secretariaat - Westlede - Aanduiding van vertegenwoordiger en plaatsvervanger
voor de bijzonder algemene vergadering van Westlede.
Goedgekeurd
Voorstel aan de gemeenteraad om een vertegenwoordiger en plaatsvevanger aan te duiden voor
de bijzondere algemene vergadering van Westlede en dit voor de duur van deze bestuursperiode.
GR16. Secretariaat - Toerisme Scheldeland - Aanduiding van vertegenwoordiger en
plaatsvervanger voor de bijzonder algemene vergadering van Westlede.
Goedgekeurd
Voorstel aan de gemeenteraad om een vertegenwoordiger en plaatsvevanger aan te duiden voor
de bijzondere algemene vergadering van Toerisme Scheldeland en dit voor de duur van deze
bestuursperiode.
1.

Secretariaat - goedkeuring notulen

Goedgekeurd
Goedkeuring van de notulen van 5 februari 2019.
2.

Secretariaat - ILVA - voordracht kandidaat-lid voor de raad van bestuur

Goedgekeurd
Voorstel aan om een kandidaat lid voor de raad van bestuur voor te dragen en dit voor de duur van
deze bestuursperiode.
3.

Secretariaat - ILVA- aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger
buitengewone algemene vergadering

Goedgekeurd
Voorstel om een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan te duiden in de buitengewone
algemene vergadering van Ilva en dit voor de duur van deze bestuursperiode.
4.

Secretariaat - erediensten - Kerkraad Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart Ninove Notulen 22 januari 2019

Goedgekeurd
Notulen van de kerkraad Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart Ninove van 22 januari 2019
5.

Secretariaat - erediensten - Kerkraad Sint-Amandus Nederhasselt - Notulen 22
januari 2019

Goedgekeurd
Notulen van de kerkraad Sint-Amandus Nederhasselt van 22 januari 2019
GR17. Communicatie: overzicht klachten januari - december 2018
Goedgekeurd
Overzicht klachten januari - december 2018
6.

Communicatie - Overzicht klachten oktober - december 2018

Goedgekeurd
Overzicht klachten oktober - december 2018

7.

Communicatie - Goedkeuren uitschrijven opdracht begeleiding signalisatie
stadsgebouwen

Verdaagd
Goedkeuren uitschrijven opdracht voor begeleiding uitwerken intern en extern signalisatieplan
stadsgebouwen
GR18. Integrale Veiligheid - Aanwijzing GAS-vaststeller
Goedgekeurd
Aanwijzing vaststeller om inbreuken vast te stellen die het voorwerp kunnen uitmaken van
administratieve sancties.
GR19. Noodplanning - aanvaarding BNIP aankomst Omloop het Nieuwsblad
Goedgekeurd
Het Bijzonder Nood- en Interventieplan betreffende de aankomst van de wielerklassieker Omloop
het Nieuwsblad wordt goedgekeurd.
GR20. Personeel - arbeidsreglement stad/OCMW - bijlage "geolokalisatie van
dienstvoertuigen"
Verdaagd
Goedkeuring van bijlage "geolokalisatie van dienstvoertuigen" toe te voegen aan het
arbeidsreglement stad/OCMW
8.

Personeel - Selectieprocedure diensthoofd burgerzaken - vaststellen
wervingsreserve

Goedgekeurd
Selectieprocedure diensthoofd burgerzaken - vaststellen wervingsreserve
9.

Personeel - Ziekteverloven week 6

Goedgekeurd
Ziekteverloven week 6
10.

Personeel - sociale premie - huwelijk

Goedgekeurd
Een personeelslid vraagt een sociale premie aan.
11.

Personeel - waarneming hogere functie GAS-vaststeller

Goedgekeurd
Personeel - waarneming hogere functie GAS-vaststeller
12.

Personeel - schorsing arbeidsovereenkomst - opheffing

Goedgekeurd
De schorsing van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur wordt met ingang van 13
februari 2019 opgeheven.
13.

Informatica - Addendum - Engagementsverklaring aangaande het consortium
LB365 in het kader van het project "Samen Aanbesteden" - goedkeuring

Goedgekeurd
Addendum - Engagementsverklaring aangaande het consortium LB365 in het kader van het project
"Samen Aanbesteden" - goedkeuring

14.

Burgerzaken - verlenging concessie op het urnenveld op de begraafplaats Ninove

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring verlenging concessie op het urnenveld op de begraafplaats Ninove
15.

Patrimonium - uitbreiding school Windekind - perceel 1 - vorderingsstaat 17 goedkeuring

Goedgekeurd
Goedkeuring vorderingsstaat 17 voor perceel 1 voor uitbreiding school Windekind.
16.

Stafdienst - Goedkeuring van niet deelname aan het begeleidingstraject integratie
van duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) in meerjarenplanning 2020 2025.

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om niet deel te nemen aan het
begeleidingstraject met betrekking tot de integratie van duurzame ontwikkelingsdoelstellingen
(SDG's) in meerjarenplanning 2020 - 2025 van de provincie Oost-Vlaanderen.
GR21. Logistiek/overheidsopdrachten - desaffectatie en onderhandse verkoop van een
perceel stadsgrond aan de Gemeentehuisstraat te Meerbeke - goedkeuring goedkeuring ontwerp-akte
Goedgekeurd
Desaffectatie en onderhandse verkoop van een perceel stadsgrond aan de Gemeentehuisstraat te
Meerbeke aan de enige aanpaler
17.

Logistiek/overheidsopdrachten - aankoop van materiaal (staalkabel en
benodigdheden) voor het ophangen van kaders en werkjes leerlingen SBS De
Oogappel Appelterre-Dorp 48 - gunnen van de opdracht

Goedgekeurd
De opdracht voor de aankoop van staalkabel en benodigdheden voor het ophangen van kaders en
werkjes van de leerlingen van de stedelijke basisschool De Oogappel, Appelterre-Dorp 48 wordt
gegund aan de firma die als enige een offerte heeft ingediend ten bedrage van € 444,26 btw
inclusief
18.

Logistiek/overheidsopdrachten - aankoop van het verkiezingspakket voor de
Federale verkiezingen van 26 mei 2019 - gunnen van de opdracht

Goedgekeurd
De opdracht voor de aankoop van het verkiezingspakket voor de verkiezingen van 26 mei 2019
wordt gegund voor de prijs van € 8.904,00 inclusief btw
19.

Logistiek/overheidsopdrachten - leveren van herdenkingsplaten voor oudstrijders
op de begraafplaats van Ninove - wijzigen van de opdracht

Goedgekeurd
De wijziging aan de opdracht voor het leveren van herdenkingsplaten voor oudstrijders op de
begraafplaats van Ninove wordt gegund voor de prijs van € 972,00 inclusief btw aan de firma aan
wie de oorspronkelijke opdracht werd gegund
GR22. Politie - personeel - vervroegd rustpensioen
Goedgekeurd
Vervroegd rustpensioen
GR23. Politie - personeel - vervroegd rustpensioen
Goedgekeurd

Vervroegd rustpensioen
GR24. Politie - personeel - mobiliteit - openverklaring van een vacante betrekking in het
operationeel kader - inspecteur van politie - dienst verkeer
Goedgekeurd
Openverklaring vacante betrekking via mobiliteit - inspecteur van politie - dienst verkeer
GR25. Politie - personeel - mobiliteit - openverklaring van een vacante betrekking in het
operationeel kader - inspecteur van politie - dienst operaties
Goedgekeurd
Openverklaring van een vacante betrekking via mobiliteit - inspecteur van politie - dienst operaties
GR26. Politie - personeel - benoeming van een Niveau C - assistent - voor de dienst
beleid, beheer & ondersteuning - wijziging mobiliteitsdatum
Goedgekeurd
Wijziging benoemingsdatum
GR27. Politie - personeel - benoeming van een Niveau C - assistent - voor de dienst
beleid, beheer & ondersteuning - wijziging mobiliteitsdatum
Goedgekeurd
Wijziging benoemingsdatum
GR28. Politie - personeel - mobiliteit - openverklaring van een vacante betrekking in het
operationeel kader - inspecteur van politie - dienst wijk
Goedgekeurd
Openverklaring van een vacante betrekking via mobiliteit - inspecteur van politie - dienst wijk
GR29. Politie - personeel - mobiliteit - benoeming van een inspecteur van politie - dienst
wijk
Goedgekeurd
Benoeming via mobiliteit - inspecteur van politie - dienst wijk
GR30. Politie - personeel - mobiliteit - benoeming inspecteur van politie - dienst
operaties
Goedgekeurd
Benoeming via mobiliteit - inspecteur van politie - dienst operaties
GR31. Politie - personeel - mobiliteit - benoeming inspecteur van politie - dienst
operaties - uit wervingsreserve
Goedgekeurd
Benoeming via mobiliteit - inspecteur van politie - dienst operaties
GR32. Politie - Convenant met de provincie Oost-Vlaanderen inzake afname van diensten
bij Paulo inzake politieopleidingen en de financiering ervan
Goedgekeurd
Convenant PAULO 2019
20.

Politie - huur telefooncentrale

Goedgekeurd
Huur telefooncentrale

21.

Politie - betaalbaarstelling

Goedgekeurd
Betaalbaarstelling
GR33. Financiële dienst - kerkfabriek Sint Gertrudis Appelterre - verbeterde jaarrekening
2017 - advies
Goedgekeurd
Gunstig adviseren verbeterde jaarrekening 2017 van kerkfabriek Sint Gertrudis Appelterre
GR34. Financiële dienst - Hulpverleningszone Zuid-Oost - begroting 2019 - kennisname
Goedgekeurd
Voorstel aan de raad tot kennisname van wijziging aan de begroting 2019 van de
hulpverleningszone Zuid-Oost. De exploitatie- en investeringstoelage worden vastgesteld.
GR35. Financiële dienst - kerkfabrieken - budgetwijziging 2018/1 - kennisname
Goedgekeurd
Kennisname van de budgetwijzigingen 2018/1 voor verschillende kerkfabrieken
GR36. Financiële dienst - kerkfabriek Sint Gertrudis Appelterre - meerjarenplanwijziging
2014-2019/4 - goedkeuring
Goedgekeurd
Goedkeuren van de meerjarenplanwijzigingen 2014-2019/4 voor kerkfabriek Sint Gertrudis
Appelterre
22.

Gemeentebelastingen - vaststellen staat oninbare posten - gemeentelijke heffing
bedrijven 2014

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om de staat van oninbare posten m.b.t.
het belastingkohier gemeentelijke heffing bedrijven voor het aanslagjaar 2014 en m.b.t. de
algemene rekening 734000 en het definitief recht nummer 2014/2357 vast te stellen voor een
bedrag van € 2.232,00.
23.

Gemeentebelastingen - beslechting van fiscale geschillen - procedure behandeling
bezwaren - vastlegging datum hoorzitting

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om de datum en uur van hoorzitting vast
te stellen op dinsdag 5 maart 2019 om 14 uur zodat de belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger
de mogelijkheid krijgt om gehoord te worden over het ingediende bezwaarschrift inzake de
gemeentelijke heffing bedrijven voor het aanslagjaar 2017 en 2018.
24.

Financiële dienst - organisatie carnavalkermis 2019 - oprijden - openingsuren
kermis

Goedgekeurd
Carnavalkermis: openingsuren kermis en het oprijden van de foorkramers
25.

Financiële dienst - goedkeuren bestelbons in het kader van budgethouderschap

Goedgekeurd
De bestelbonnen 2019/312 t.e.m. 2019/436 in het kader van het budgethouderschap worden
goedgekeurd.

26.

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 2019/35, 2019/36, 2019/37
27.

Flankerend onderwijs - goedkeuring gratis leveren strooizout scholen

Goedgekeurd
Goedkeuring wordt gegeven aan de jaarlijkse gratis levering van strooizout door de technische
dienst, op vraag van de Ninoofse scholen.
28.

Sociale Zaken - organisatie vrijwilligersbeurs

Goedgekeurd
Organisatie vrijwilligersbeurs in het kader van de week van de vrijwilliger
29.

Leefmilieu - materialen - kleinschalige groepsaankoop verwijdering van
asbesthoudende dakbedekking en isolatie door de provincie Oost-Vlaanderen instemmen tot samenwerking - goedkeuring.

Goedgekeurd
De stad stemt in tot samenwerking met de provincie om een proefproject voor de verwijdering van
asbesthoudende dakbedekking en leidingisolatie te ondersteunen door middel van een kleinschalige
groepsaankoop.
30.

Omgeving - OMV_2018133735 - aktename melding IIOA - bronbemaling O/2019/2 - inrichtingsnummer 20181103-0013

Goedgekeurd
Het college neemt akte van de melding voor een bronbemaling te Ninove.
31.

Omgeving - OMV_2019003286 - aktename melding - houden van reptielen O/2019/6 inrichtingsnummer 20190110-0099

Goedgekeurd
Het college neemt akte van de melding voor het houden van reptielen te Ninove.
32.

OMV_2019011528 - aktename SH juiste melding - zorgwonen - O/2019/38

Goedgekeurd
Het college neemt akte van de melding voor het omvormen van een woning tot zorgwonen
33.

OMV_2018045376 - gunstig advies met voorwaarden voor de
omgevingsvergunningsaanvraag voor het aanleggen van wegen en riolering ten
behoeve van het toekomstig regionaal bedrijventerrein gelegen tussen de N28 en
de Aalstersesteenweg -O/2018/343

Goedgekeurd
Het college verleent gunstig advies voor het aanleggen van wegen en riolering ten behoeve van
een toekomstig regionaal bedrijventerrein.
34.

OMV_2018157682 - Vergunning met voorwaarden SH - oprichten van een
eengezinswoning na sloop van een bestaande bebouwing - O/2018/538

Goedgekeurd
Voorstel aan het college om een vergunning met voorwaarden af te leveren voor het oprichten van
een eengezinswoning na sloop van een bestaande bebouwing te Meerbeke.

35.

OMV_2018158098 - Vergunning met voorwaarden SH - verbouwen van een winkel
met woonst tot 2 woningen - O/2018/535

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een voorwaardelijke vergunning af te
leveren voor het verbouwen van ene winkel met woonst tot 2 woningen - O/2018/535
36.

OMV_2018154413 - Vergunning met voorwaarden SH - plaatsen van een
speelplaatsoverkapping - O/2018/518

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een voorwaardelijke vergunning af te
leveren voor het plaatsen van een speelplaatsoverkapping te Nederhasselt.
37.

OMV_2018121659 - Weigering SH - verkavelen van een perceel in 2 loten, 1 lot
voor halfopen bebouwing en 1 lot voor gesloten bebouwing - O/2018/509

Verdaagd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een weigering af te leveren voor het
verkavelen van een perceel in 2 loten, 1 lot voor halfopen bebouwing en 1 lot voor gesloten
bebouwing te Outer.
38.

Mobiliteit - overeenkomst IKORN parking - principiële goedkeuring

Goedgekeurd
Principiële goedkeuring overeenkomst gebruik parking IKORN
39.

Mobiliteit - opschorting betalend parkeren 2019 - goedkeuring

Goedgekeurd
Goedkeuring opschorting betalend parkeren gedurende het jaar 2019
40.

Ruimtelijke Ordening - Aktename van de melding van Onroerend Erfgoed voor het
plaatsen van zonnepanelen

Goedgekeurd
Het college neem akte van de melding
41.

RO - Opvolging behandeling klacht ingediend door de heer Van Rossen Rik ivm de
plaatsing van een paneeldoek op het voetpad ter hoogte van Beverstraat nr 8 te
9400 Ninove

Goedgekeurd
Voorstel om geen proces-verbaal van vaststelling op te maken voor wat betreft de plaatsing van
een werfdoek aan de doorsteek Beverstraat en te wachten op de regularisatieaanvraag.
42.

Lokale economie - het leuren met een voertuig voorzien van geluidsinstallatie met
het oog op de verkoop van ijsjes - dienstjaar 2019 - goedkeuring

Goedgekeurd
het leuren met een voertuig voorzien van een geluidsinstallatie met het oog op de verkoop van
ijsjes voor het dienstjaar 2019 wordt goedgekeurd.
43.

Lokale economie - aanvraag terras horecazaak te Ninove - vergunning 2019

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

GR37. Heraanleg van het kerkplein in Outer - goedkeuring gewijzigd ontwerp goedkeuring wijze van gunnen van de opdracht en voorwaarden lastenboek
Goedgekeurd
Goedkeuring gewijzigd ontwerp voor de heraanleg van het kerkplein te Outer evenals goedkeuring
wijze van gunnen van de opdracht en van de voorwaarden vermeld in het lastenboek
44.

Openbare Werken - Verlichten van de toegangsweg naar het stadhuis en het nieuw
politiekantoor, het binnenplein en de parking van de politie - Centrumlaan te
Ninove - goedkeuring - gunning van de opdracht

Goedgekeurd
Goedkeuring prijsofferte voor het verlichten van de toegangsweg naar het stadhuis en het nieuw
politiekantoor, het binnenplein en de parking van de politie voor het geraamde bedrag van
€ 29.778,82
45.

Openbare werken - Heraanleg voetpaden langs de Breeweg te Appelterre-Eichem goedkeuring vorderingsstaat 3 - goedkeuring proces-verbaal van vooruitgang van
de werken

Goedgekeurd
Goedkeuring vorderingsstaat 3 voor de heraanleg van de voetpaden langs de Breeweg te
Appelterre-Eichem
46.

openbare werken - Aanleg fietspaden langs de Cyriel Prieëlsstraat te Aspelare en
de Langestraat te Herzele - goedkeuring eindafrekening van de werken goedkeuring proces-verbaal van voorlopige oplevering - gedeeltelijke vrijgave van
de borgtocht

Goedgekeurd
Goedkeuring eindafrekening, proces-verbaal van voorlopige oplevering en gedeeltelijke vrijgave
van de borgtocht voor de aanleg van fietspaden langs de Cyriel Prieëlsstraat te Aspelare en de
Langestraat te Herzele
47.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Denderwindeke - personeel kleuteronderwijs tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling vanaf 31 januari 2019 van een kleuteronderwijzeres aan de Stedelijke
Basisschool Denderwindeke met een deeltijdse opdracht van 15/24 in een niet-vacante betrekking
in vervanging van een titularis die afwezig is wegens ziekte.
48.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde - personeel lager
onderwijs - tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling van een onderwijzeres aan de Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde op
1 februari 2019 met een deeltijdse opdracht van 4/24 in een niet-vacante betrekking in vervanging
van een titularis die afwezig is wegens nascholing.
49.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen - personeel kleuteronderwijs
- tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling vanaf 4 februari 2019 van een kleuteronderwijzeres aan de Stedelijke
Basisschool Parklaan-Seringen met een voltijdse opdracht van 24/24 in een niet-vacante
betrekking in vervanging van een kleuteronderwijzeres die afwezig is wegens ziekte.
50.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Appelterre - personeel kleuteronderwijs tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd

Tijdelijke aanstelling van een kleuteronderwijzeres aan de Stedelijke Basisschool Appelterre op 1
februari 2019 met een deeltijdse opdracht van 12/24 in een niet-vacante betrekking in vervanging
van een titularis die afwezig is wegens ziekte.
51.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - directeur coördinatie - infosessie

Goedgekeurd
Verlenen van toestemming aan de directeur coördinatie van Scholengemeenschap GeNi om deel te
nemen aan een infosessie.
52.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen - zorgteam - nascholing
‘Coaching voor zorgleraren: oefening baart kunst!'

Goedgekeurd
Verlenen van toestemming aan leden van het zorgteam van de Stedelijke Basisschool ParklaanSeringen om deel te nemen aan een nascholing.
53.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Denderwindeke - personeel lager onderwijs nascholing ‘Wiskunde, het ABC van het leerplan'

Goedgekeurd
Verlenen van toestemming aan onderwijzeressen van de Stedelijke Basisschool Denderwindeke om
deel te nemen aan een nascholing.
54.

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - workshop

Goedgekeurd
Verlenen van toestemming aan een lerares deeltijds kunstonderwijs, domein woordkunst-drama,
van Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans om deel te nemen aan een workshop.
55.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - wervingsambten - (uitbreiding)
benoeming in vast verband en tijdelijke aanstelling van doorlopende duur voorstel aanvullende criteria

Goedgekeurd
Voorstel om aanvullende criteria voor uitbreiding van vaste benoeming, vaste benoeming en
tijdelijke aanstelling van doorlopende duur in wervingsambten in de Scholengemeenschap GeNi aan
de leden van het Afzonderlijk Bijzonder Comité voor te stellen.
56.

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - wervingsambten (uitbreiding) benoeming in vast verband en tijdelijke aanstelling van doorlopende
duur - voorstel aanvullende criteria

Goedgekeurd
Voorstel om aanvullende criteria voor uitbreiding van vaste benoeming, vaste benoeming en
tijdelijke aanstelling van doorlopende duur in wervingsambten in de Stedelijke Academie voor
Muziek, Woord en Dans aan de leden van het Afzonderlijk Bijzonder Comité voor te stellen.
GR38. Cultuur - projectvereniging Erfgoed Denderland - aanduiding leden Raad van
Bestuur
Goedgekeurd
De gemeenteraad verkiest drie leden voor de Raad van Bestuur van projectvereniging Erfgoed
Denderland. De raad duidt ook drie plaatsvervangende leden aan.

GR39. Evenementen-carnaval 2019-aanvaarding BNIP
Goedgekeurd
Vraag aan de gemeenteraad om BNIP carnaval 2019 te aanvaarden.

57.

Evenementen - Ninove On Ice 2019-2020 - principiële goedkeuring periode en
locatie

Verdaagd
De stad geeft principiële goedkeuring voor het organiseren van een nieuwe editie van ‘Ninove On
Ice’ van donderdag 5 december 2019 tot en met zondag 5 januari 2020 op het plein voor
winkelcentrum ‘Ninia’, Centrumlaan Ninove. De stad geeft hiervoor een subsidie van 10.000 euro
aan vzw Maspoe en wenst deel te nemen in de eventuele winst (50%, met een maximum van
5.000 euro).

58.

Evenementen - alternatief voor nieuwjaarsreceptie - keuze datum en locatie

Goedgekeurd
Het college bespreekt de mogelijkheden om een alternatief voor de geannuleerde
nieuwjaarsreceptie te kunnen aanbieden aan de bevolking.

59.

Cultuur & Evenementen - 11 juliviering in 2019

Goedgekeurd
Het college bespreekt verschillende mogelijkheden om in 2019 het Feest van de Vlaamse
Gemeenschap te organiseren.
GR40. Sport - autonoom gemeentebedrijf Ninove - Samenstelling raad van bestuur en
directiecomité
Goedgekeurd
Voorstel aan de gemeenteraad tot nieuwe samenstelling van de raad van bestuur en het
directiecomité van het autonoom gemeentebedrijf Ninove (zwembad de Kleine Dender).
Kennisname verzoek tot nietigverklaring van de gemeenteraadsbeslissing van 25 oktober 2018 met
betrekking tot de aanvraag voor gedeeltelijke verbreding van buurtweg 13, Halfstraat en
gedeeltelijke verplaatsing en verbreding van voetweg 34 in Aspelare
60.

Secretariaat - dossiers gemeenteraad

Goedgekeurd
Te agenderen agendapunten voor de gemeenteraad.
GR41. Secretariaat - goedkeuring huishoudelijk reglement gemeenteraad/OCMW-raad
Goedgekeurd
Voorstel tot goedkeuren van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad/OCMW-raad
61.

Secretariaat - huishoudelijk reglement CBS/VB

Verdaagd
Voorstel om het huishoudelijk reglement van het college van burgemeester en schepenen/vast
bureau goed te keuren.
62.

Ruimtelijke ordening - dagvaarding - kennisname en machtiging advocaat

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de dagvaarding aan de stad Ninove
en geeft een advocaat machtiging om in naam van de stad in deze zaak op te treden.

