College van burgemeester en schepenen van 12 november 2019
BEKNOPTE BESLUITENLIJST

GR1. Secretariaat - ILVA - voordracht kandidaat-lid voor de raad van bestuur met
raadgevende stem
Goedgekeurd
Voorstel aan om een kandidaat lid met raadgevende stem voor de raad van bestuur voor te
dragen.
1.

Secretariaat - goedkeuring notulen

Goedgekeurd
Goedkeuring van de notulen van 28 oktober 2019.
2.

Secretariaat - erediensten - Kerkraad O.L.-Vrouw Hemelvaart Ninove - Notulen 21
oktober 2019

Goedgekeurd
Notulen van de vergadering van de kerkraad O.L.-Vrouw Hemelvaart Ninove
2019
3.

- Notulen 21 oktober

Secretariaat - erediensten - Kerkraad Sint-Kristoffel Pollare - Notulen 21 oktober
2019

Goedgekeurd
Notulen van de vergadering van de kerkraad Sint-Kristoffel Pollare - Notulen 21 oktober 2019
4.

Secretariaat - erediensten - Kerkraad Sint-Amandus Aspelare - Notulen 9 oktober
2019

Goedgekeurd
Notulen van de vergadering van de kerkraad Sint-Amandus Aspelare - Notulen 9 oktober 2019
GR2. Personeel - reglement jobstudenten en monitoren stad/OCMW - wijziging
Goedgekeurd
Goedkeuring wijziging reglement jobstudenten en monitoren stad/OCMW
5.

Personeel - IBO - aanstellen jobstudent

Goedgekeurd
Een jobstudent wordt aangesteld.
6.

Personeel - principe en gunnen van de opdracht

Goedgekeurd
Er worden sinterklaasgeschenken aangekocht.
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7.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister
8.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister
9.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister
10.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister
11.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister
12.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister
13.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister
14.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister
15.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister
16.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister
17.

Burgerzaken - Uitreiking 36 geschenkbonnen geboorte - goedkeuring

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring geschenkbonnen geboorte september
18.

Sociale Zaken - Uitbetaling occasionele kinderopvang september

Goedgekeurd
Uitbetaling open plaatsen occasionele kinderopvang september
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19.

Sociale zaken - toekenning toelage time-out project De Kaai

Goedgekeurd
Toekenning toelage time-out project De Kaai.
20.

Sociale Zaken - fusie bibliotheek en speelotheek

Goedgekeurd
fusie bibliotheek en speelotheek na renovatie in bibliotheek
GR3. Logistiek/overheidsopdrachten - terugkoop perceel grond Denderkaai te Ninove goedkeuring
Verdaagd
GR4. Logistiek/overheidsopdrachten - bruikleen voormalige dagkapel buurthuis "Den
Berdam" aan het OCMW-Ninove
Goedgekeurd
De voormalige dagkapel van het buurthuis "Den Berdam" in gebruik te geven aan het OCMWNinove.
21.

Logistiek/overheidsopdrachten - verhuis camera-apparatuur naar nieuw
politiegebouw - gunnen van de opdracht

Goedgekeurd
De verhuis van de camera-apparatuur naar het nieuw politiegebouw wordt gegund aan de firma die
de oorspronkelijke plaatsing heeft uitgevoerd voor de prijs van € 9.131,87 inclusief btw
22.

Logistiek/overheidsopdrachten - jeugd/sport/cultuur-evenementen - aankoop
softwarepakket en tablet - gunning van de opdracht

Goedgekeurd
De aankoop van een softwarepakket en tablet voor de diensten jeugd/sport/cultuur-evenementen
aan te kopen
23.

Logistiek/overheidsopdrachten - archief - aankoop rekken - gunning van de
opdracht

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen de aankoop van opbergrekken voor het
archief te gunnen aan de firma die de voor de stad economisch meest voordelige offerte heeft
ingediend ten bedrage van € 647,35, btw inclusief.
24.

Logistiek/overheidsopdrachten - huur van een reinigingstoestel voor de garage van
de technische dienst - gunning van de opdracht

Goedgekeurd
De huur van een reinigingstoestel voor de garage van de technische dienst goed te keuren en te
gunnen voor de maandelijkse huurprijs van € 356,95 btw inclusief, in uitvoering van artikel 42 § 1,
1° d ii) van de wet van 17 juni 2016.
25.

Logistiek/overheidsopdrachten - SBS Windekind - aankoop van meubilair - gunning
van de opdracht

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen de aankoop van meubilair voor de
stedelijke basisschool Denderwindeke te gunnen aan de firma die de voor de stad economisch
meest voordelige offerte heeft ingediend ten bedrage van € 22.750, btw inclusief.
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26.

Logistiek/overheidsopdrachten - herstellen vrachtwagen van de technische dienst gunning van de opdracht

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen de opdracht voor de dringende
herstelling aan de vrachtwagen nr. 63 van de technische dienst, te gunnen in uitvoering van artikel
42 § 1, 1° d ii) van de wet van 17 juni 2016 op de overheidsopdrachten, voor de prijs van €
10.657,50, btw inclusief.
GR5. Politie - personeel - mobiliteit - openverklaring van een vacante betrekking in het
operationeel kader - inspecteur van politie - gerechtelijke team - recherche
Goedgekeurd
GR6. Politie - personeel - mobiliteit - openverklaring van een vacante betrekking in het
operationeel kader - hoofdinspecteur van politie - lokaal informatiekruispunt onthaal
Goedgekeurd
GR7. Politie - personeel - mobiliteit - openverklaring van een vacante betrekking in het
operationeel kader - hoofdinspecteur van politie - lokaal informatiekruispunt communicatie & ontwikkeling
Goedgekeurd
27.

Huur multifunctional printers

Goedgekeurd
Huur multifunctional printers
28.

Politie - raadsledenloket - schriftelijke vraag

Goedgekeurd
29.

Politie - betaalbaarstelling

Goedgekeurd
Betaalbaarstelling
30.

Politie - Aankopen via bestelbon

Goedgekeurd
Aankopen via bestelbon
31.

Dwangbevelen - verschillende dossiers

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om de dwangbevelen ten laste van de
vermelde personen te viseren en uitvoerbaar te verklaren
32.

Financiële dienst - goedkeuren bestelbons in het kader van budgethouderschap

Goedgekeurd
De bestelbonnen 2019/2229 t.e.m. 2019/2293 in het kader van het budgethouderschap worden
goedgekeurd.
33.

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 2019/257, 2019/258, 2019/259, 2019/260 en 2019/261.
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GR8. Mobiliteit - Meerbeke - Kapellestraat - inrichten parkeerplaats uitsluitend voor
autocars - inrichten parkeerplaatsen voor motorfietsen, personenauto's, auto's
voor dubbelgebruik en minibussen - stadswegen
Goedgekeurd
Inrichten van een parkeerplaats uitsluitend voor autocars, inrichten van parkeerplaatsen voor
motorfietsen, personenauto's, auto's voor dubbelgebruik en minibussen.
34.

Mobiliteit - Ninove - Polderbaan - plaatsen paaltjes

Goedgekeurd
Het college gaat akkoord met het plaatsen van paaltjes in de Polderbaan
35.

Mobiliteit - Trage Wegen - uitbreiding van de opdracht - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college gaat akkoord met de offerte van Pro Natura voor het extra materiaal
GR9. Huisvesting - Lokaal toewijzingsreglement voor 65+ - adreswijzigingen
Goedgekeurd
36.

Huisvesting - Goed Wonen VZW - aanstellen woningcontroleurs

Goedgekeurd
Voorstel om de aanstelling van de woningcontroleurs van Goed Wonen goed te keuren.

37.

Openbare Werken - herinrichting kruispunt Den Dollar te Ninove en aanvullende
opdracht aan de zuidzijde van de Brakelsesteenweg tot aan het kruispunt met de
Aardeweg - goedkeuring processen-verbaal van definitieve aanvaarding

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de processen-verbaal van definitieve oplevering
voor werken Albertlaan-N8 Elisabethlaan-Brakelsesteenweg "Den Dollar" goed
38.

OW - Onderhoudswerken aan betonverhardingen - goedkeuring nihilstaat
vorderingsstaten 2 t.e.m. 7.

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de nihilstaat 2 tot en met 7 en het procesverbaal van vooruitgang van de werken voor de onderhoudswerken aan betonverharding in groot
Ninove, goed.
39.

Openbare werken - wegen- en rioleringswerken in Hernof te Denderwindeke goedkeuring vorderingsstaat 4 nihilstaat en vorderingsstaat nr 5 - goedkeuring
proces-verbaal van vooruitgang van de werken

Goedgekeurd
Openbare werken - Het college van burgemeester en schepenen keurt de vorderingsstaat 4 en
vorderingsstaat nr 5 en het proces-verbaal van vooruitgang van de werken voor de wegen- en
rioleringswerken in Hernof te Denderwindeke goed.
40.

Openbare Werken - project NIV3005 - aanleg riolering in de Pollarestraat te Ninove
- goedkeuring vorderingsstaat 7 - goedkeuring proces-verbaal vaststelling
vordering der werken

Goedgekeurd
Openbare Werken - Het college van burgemeester en schepenen keurt de vorderingsstaat 7 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 € 11.988,76
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41.

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 de machtigingsaanvragen
voor het uitvoeren van werken op openbaar domein goed
42.

Onderhoudswerken aan betonverharding in groot Ninove - goedkeuring
vorderingsstaat 8 - goedkeuring proces-verbaal van vooruitgang van de werken

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de vorderingsstaat 8 en het proces-verbaal van
vooruitgang van de werken voor de onderhoudswerken aan betonverharding in groot Ninove, goed
voor het bedrag ten laste van de stad van €13.615,92.
43.

Openbare werken - aanleg gescheiden rioleringsstelsel in de Vinkenstraat te
Ninove - goedkeuring gedeeltelijke vrijgave van de borgtocht

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft de opdracht om de gestorte borgtocht
gedeeltelijk vrij te geven voor het project Vinkenstraat te Ninove
44.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Denderwindeke - schooljaar 2019/2020 personeel lager onderwijs - tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling van een onderwijzeres aan de Stedelijke Basisschool Denderwindeke vanaf 14
oktober 2019 tot en met 31 december 2019 met een deeltijdse opdracht van 4/24 tijdelijk
onderwijs aan huis in overwerk.
45.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Denderwindeke en Stedelijke Basisschool
Nederhasselt-Voorde - personeel kleuteronderwijs - verlenging verlof voor
verminderde prestaties wegens ziekte

Goedgekeurd
Toekenning van een verlenging van het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte mits
werkhervatting aan 75% aan een leermeesteres lichamelijke opvoeding van SBS Denderwindeke
en SBS Nederhasselt-Voorde vanaf 1 november 2019 tot en met 31 december 2019.
46.

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

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling van een lerares DKO, domein muziek, aan de Stedelijke Academie voor
Muziek, Woord en Dans, vanaf 4 november 2019 met een deeltijdse opdracht van 3/22 en 2/20
K.V.: instrument: klassiek: dwarsfluit in een niet-vacante betrekking in vervanging van de titularis
die afwezig is wegens ziekte.
47.

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

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling van een lerares DKO, domein muziek, aan de Stedelijke Academie voor
Muziek, Woord en Dans vanaf 4 november 2019 met een deeltijdse opdracht van 6/22 en 2/20
K.V.: instrument: klassiek: dwarsfluit in een niet-vacante betrekking in vervanging van de titularis
die afwezig is wegens ziekte.
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48.

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - domein dans schooljaar 2019/2020 - intrekking collegebesluit 21 oktober 2019 -mededeling
opname zorgkrediet

Goedgekeurd
Intrekking van het collegebesluit van 21 oktober 2019 houdende kennisneming van de mededeling
van opname van zorgkrediet 1/5de vanaf 14 oktober 2019 t.e.m. 13 juli 2020 door een lerares
DKO, domein dans, van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans en kennisneming van
de mededeling van opname van zorgkrediet voor 1/5de (5 lestijden) door een lerares DKO, domein
dans, van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans vanaf 11 oktober 2019 tot en met
10 juli 2020.
49.

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - schooljaar
2019/2020 - nascholingen

Goedgekeurd
Verlenen van toestemming aan personeelsleden van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord
en Dans om deel te nemen aan nascholingen.
50.

Onderwijs - raadsledenloket - schriftelijke vraag - klachten geweld op school

Goedgekeurd
Goedkeuren van het antwoord op de schriftelijke vraag i.v.m. klachten geweld op school.
51.

Cultuur - vaderlandslievende verenigingen - toelage 2019 - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring voor het uitbetalen van een toelage
voor het jaar 2019 aan de vaderlandslievende verenigingen.
52.

Cultuur - poëzieparcours 'Bruegel' - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt goed om het poëzieparcours ‘Bruegel’ te
recupereren van het Agentschap Natuur & Bos.

53.

Evenementen - kermis Voorde - brief - kennisgeving

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van brief van advocatenkantoor
betreffende overlast die werd ervaren door Kermis Voorde 2019.

54.

Cultuur - 'Winterverwennerij' 14-12-2019 - programma - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt goed om ‘Winterverwennerij’ op 14-12-2019 en
‘De Warmste Week’-tent van 14-12-2019 tot en met 22-12-2019 te organiseren.
55.

Evenementen - Ninove On Ice 2019-2020 - periode + locatie - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring voor het organiseren van ‘Ninove
On Ice’ van 5 december 2019 tot en met 5 januari 2020 op het plein voor ‘Ninia’, Centrumlaan in
Ninove.
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56.

Evenementen - Fuif NLKV 't Sjiek Groepken 23/11/2019 - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring tot het organiseren van een fuif
door NLKV 't Sjiek Groepken op 23/11/2019.
57.

Evenementen - kerstmarkt Denderkaai Ninove 07/12/2019 - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor het organiseren van een
kerstmarkt en truckshow op de Denderkaai in Ninove op 7 december 2019.
58.

Evenementen - kerstmarkt Aspelare 07/12/2019 - goedkeuring

Verdaagd
59.

Evenementen - kerstmarkt Okegem Indoor 14/12/2019 - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming tot het organiseren van een
kerstmarkt in Okegem op 14 december 2019.
60.

Evenementen - kerstmarkt Pollare 15/12/2019 - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor het organiseren van een
kerstmarkt in Pollare op 15 december 2019.
61.

Evenementen - Karnavalraad vzw - toelage 2019 - goedkeuring

Verdaagd
62.

Jeugd - aanleg speelterrein te Pollare - goedkeuring eindstaat

Goedgekeurd
Goedkeuren van de eindstaat van de aanleg van het speelterrein te Pollare.
GR10. sport - Ninove on Ice 2019-2020 - goedkeuring nominatieve subsidie
Goedgekeurd
De nominatieve subsidie voor Ninove on Ice 2019-2020 wordt goedgekeurd.
63.

Sport - verlichting Finse Piste Lebeek - inname standpunt

Verdaagd
64.

Sociale Zaken - Toekennen mantelzorgpremie september-oktober

Goedgekeurd
Toekennen of weigeren aanvragen gemeentelijke mantelzorgpremie periode september-oktober.
65.

Secretariaat - dossiers gemeenteraad

Goedgekeurd
Te agenderen agendapunten voor de gemeenteraad.
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GR11. Secretariaat - SOLVA - algemene vergadering woensdag 11 december 2019 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag
vertegenwoordiger
Goedgekeurd
Voorstel aan de gemeenteraad om akte te nemen van de aangepaste agenda van de algemene
vergadering van SOLVA op woensdag 11 december 2019 en tot het bepalen van het stemgedrag
van de vertegenwoordiger.
GR12. Bekrachtiging burgemeestersbesluit
Goedgekeurd
Bekrachtiging burgemeestersbesluit
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