College van burgemeester en schepenen van 13 januari 2020
BEKNOPTE BESLUITENLIJST

1.

Secretariaat - goedkeuring notulen

Goedgekeurd
Goedkeuring van de notulen van 6 januari 2020.
2.

Secretariaat - erediensten - Sint-Amandus Outer - Notulen
4 december 2019

Goedgekeurd
Notulen van de vergadering van de kerkraad Sint-Amandus Outer - Notulen 4 december 2019
3.

Secretariaat - erediensten - Sint-Margriet Neigem - Notulen
18 december 2019

Goedgekeurd
Notulen van de vergadering van de kerkraad Sint-Margriet Neigem - Notulen 18 december 2019
4.

Secretariaat - erediensten - Sint-Margriet Neigem - Notulen
23 december 2019

Goedgekeurd
Notulen van de vergadering van de kerkraad Sint-Margriet Neigem - Notulen 23 december 2019
5.

Secretariaat - erediensten - O.-L.-Vrouw Presentatie Okegem- Notulen

17 december 2019
Goedgekeurd
Notulen van de vergadering van de kerkraad O.-L.-Vrouw Presentatie Okegem - Notulen 17
december 2019
6.

Secretariaat - erediensten - O.-L.-Vrouw Hemelvaart Ninove - Notulen 17 december
2019

Goedgekeurd
Notulen van de vergadering van de kerkraad O.-L.-Vrouw Hemelvaart Ninove –
Notulen 17 december 2019
7.

Secretariaat - erediensten - O.-L.-Vrouw Lichtmis Lieferinge - Notulen 17
december 2019

Goedgekeurd
Notulen van de vergadering van de kerkraad O.-L.-Vrouw Lichtmis Lieferinge - Notulen 17
december 2019
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8.

Secretariaat - erediensten - Ver.Protest. Kerk Denderleeuw - Notulen 5 december
2019

Goedgekeurd
Notulen van de vergadering van de kerkraad Ver.Protest. Kerk Denderleeuw
december 2019
9.

- Notulen 5

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister
10.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister
11.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister
12.

Burgerzaken - Uitreiking 25 geschenkbonnen geboorte - goedkeuring

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring geschenkbonnen geboorte oktober
13.

Burgerzaken - Uitreiking 35 geschenkbonnen geboorte - goedkeuring

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring geschenkbonnen geboorte november
14.

Integratie - fietsproject voor volwassenen

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om het project fietslessen voor
volwassenen goed te keuren.
15.

Patrimonium - sociale kruidenier

Afgevoerd
bespreekpunt inzake locatie sociale kruidenier
16.

Patrimonium - Buurthuis Berdam - gasleidingen

Afgevoerd
17.

Logistiek/overheidsopdrachten - aankoop meubilair stadsdiensten - verlenging van
de opdracht voor het dienstjaar 2020

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen het leveren en plaatsen van meubilair
voor de stadsdiensten te verlengen voor het dienstjaar 2020 voor de som van:
- bureaustoelen: € 438,02, btw inclusief
- opbergrekken: € 4.138,20, btw inclusief
- bureautafel: € 206,91, btw inclusief
- vergadertafel 160 cm: € 211,75, btw inclusief
- vergadertafel 120 cm: € 580,80, btw inclusief
- roldeurkasten: € 1.095,05, btw inclusief.
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18.

Logistiek/overheidsopdrachten - aankoop vergaderstoelen en whiteboard gunning van de opdracht

Goedgekeurd
De aankoop van vergaderstoelen voor het bureel van het diensthoofd informatica en een
whiteboard voor de dienst lokale economie wordt gegund aan de firma de voor de stad economisch
meest voordelige offerte heeft ingediend ten bedrage van:
- vergaderstoelen: € 508,20, btw inclusief
- whiteboard: € 123,42, btw inclusief.

19.

Logistiek/overheidsopdrachten - stad Ninove, Centrumlaan , 9400 Ninove onderhoud grachten - gunning van de opdracht

Goedgekeurd
De opdracht voor onderhoud grachten te gunnen aan de firma die de economisch meest voordelige
offerte heeft ingediend voor de prijs van € 51.125,08 btw inclusief per jaar (eventueel verlengbaar)
GR1. Politie - personeel - personeelsformatie politiezone
Goedgekeurd
GR2. Politie - personeel - mobiliteit - openverklaring van een vacante betrekking in het
operationeel kader - hoofdinspecteur van politie - wijk
Goedgekeurd
Openverklaring van een vacante betrekking via mobiliteit - hoofdinspecteur van politie - wijk
GR3. Politie - personeel - mobiliteit - openverklaring van een vacante betrekking in het
operationeel kader - inspecteur van politie - wijk
Goedgekeurd
Openverklaring van een vacante betrekking via mobiliteit - inspecteur van politie - wijk
GR4. Politie - personeel - mobiliteit - openverklaring van een vacante betrekking in het
operationeel kader - inspecteur van politie - wijk
Goedgekeurd
Openverklaring van een vacante betrekking via mobiliteit - inspecteur van politie - wijk
GR5. Politie - personeel - mobiliteit - openverklaring van een vacante betrekking in het
administratief en logistiek kader - niveau C -assistent - lokaal Informatiekruispunt
- communicatie & ontwikkeling
Goedgekeurd
Openverklaring van een vacante betrekking via mobiliteit - assistent - lokaal informatiekruispunt communicatie & ontwikkeling
GR6. Politie - personeel - mobiliteit - openverklaring van een vacante betrekking in het
operationeel kader - inspecteur van politie - wijk
Goedgekeurd
Openverklaring van een vacante betrekking via mobiliteit - inspecteur van politie - wijk
20.

Politie - Herziening van de jaarlijkse terugkerende kosten

Goedgekeurd
21.

Politie - betaalbaarstelling

Goedgekeurd
Betaalbaarstelling
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GR7. Gemeentebelastingen - retributie voor deelname aan sportactiviteiten - invoering
Goedgekeurd
Verzoek aan de raad om een retributie voor deelname aan sportactiviteiten in te voeren.
GR8. Gemeentebelastingen - retributiereglement initiatief buitenschoolse kinderopvang
"'t Kadeeken" - aanpassing
Goedgekeurd
Verzoek aan de raad om de vastgestelde retributie m.b.t. het initiatief buitenschoolse kinderopvang
"'t Kadeeken" aan te passen.
GR9. Financiën - jaarrekening 2018 - kennisname goedkeuringsbesluit toezichthoudende
overheid
Goedgekeurd
Financiën - jaarrekening 2018 - kennisname goedkeuringsbesluit toezichthoudende overheid
22.

Financiële dienst - goedkeuren bestelbons in het kader van budgethouderschap

Goedgekeurd
De lijst van de bestelaanvragen in het kader van het budgethouderschap worden goedgekeurd.
23.

Financiële dienst - betaalbaarstelling uitgaven 2019 in het kader van
budgethouderschap

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen tot de betaalbaarstelling van de
mandatenlijsten 2020/14, 2020/15, 2020/16 en 2020/18
24.

Financiële dienst - betaalbaarstelling uitgaven 2020 in het kader van
budgethouderschap

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen tot het betaalbaarstellen van de
mandatenlijst 2020/17
GR10. Leefmilieu - klimaat - project duurzaam bouw- en renovatieadvies engagementsverklaring 2020-2025 - goedkeuring
Goedgekeurd
De gemeenteraad keurt de engagementsverklaring goed van het project duurzaam bouw- en
renovatieadvies.
GR11. Leefmilieu - klimaat - actieplan gedeelde mobiliteit - aktename eindrapport goedkeuring
Goedgekeurd
De gemeenteraad neemt akte van het eindrapport van het actieplan gedeelde mobiliteit.
25.

Leefmilieu - klimaat - project windenergie Ninove-Zuid - deelnemers jury goedkeuring

Goedgekeurd
Het college keurt de namen van de mensen die deel uitmaken van de jury voor het project
windenergie Ninove-Zuid goed.
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26.

Omgeving - een afvalverwerkend bedrijf - zitting rechtbank eerste aanleg
beslagprocedure - verder aanstellen raadsman - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen stelt een raadsman aan om haar belangen te
verdedigen voor de zitting van de rechtbank van eerste aanleg van 4 februari 2020 in het kader
van de beslagprocedure ten laste van een afvalverwerkend bedrijf.
27.

Omgeving - OMV_2019118947 - Vergunning met voorwaarden SH - afbreken van
een bestaande woning en oprichten van een meergezinswoning (12
appartementen) - O/2019/366

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester om een vergunning met voorwaarden af te leveren voor
het afbreken van een bestaande woning en oprichten van een meergezinswoning te Ninove.
28.

Omgeving - OMV_2019108869 - Vergunning met voorwaarden SH - renoveren van
een hoeve tot B&B en herbouwen van een zeugenstal tot woningbouw en
bijhorende bestemmingswijziging - O/2019/348

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het renoveren van een hoeve tot B&B en herbouwen van een zeugenstal tot
woningbouw en bijhorende bestemmingswijziging te Denderwindeke.
29.

Omgeving - OMV_2019144106 - Vergunning met voorwaarden SH bestemmingswijziging van woonst naar magazijn - O/2019/454

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het wijzigen van de bestemming van woonst naar magazijn te Appelterre.
30.

Omgeving - OMV_2019144140 - Weigering SH - plaatsen van een veranda O/2019/455

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een weigering af te leveren voor het
plaatsen van een veranda te Ninove.
31.

Omgeving - OMV_2019144615 - Vergunning SH - bouwen van een dakkapel aan de
achtergevel - O/2019/458

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning af te leveren voor het
bouwen van een dakkapel aan de achtergevel te Ninove.
32.

Omgeving - OMV_2019124999 - Vergunning SH - bouwen van een tuinhuis O/2019/391

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning af te leveren voor het
bouwen van een tuinhuis te Denderwindeke.
33.

Omgeving - OMV_2019150922 - Vergunning SH - plaatsen van een veranda O/2019/470

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning af te leveren voor het
plaatsen van een veranda te Ninove.
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34.

Omgeving - OMV_2019119007 - Vergunning met voorwaarden SH - verbouwen van
een bestaande ééngezinswoning - O/2019/398

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning af te leveren voor het
verbouwen van een bestaande eengezinswoning te Appelterre.
35.

Omgeving - OMV_2019128106 - Vergunning met voorwaarden SH - oprichten van
een ééngezinswoning en bijgebouw - O/2019/401

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het oprichten van een eengezinswoning en bijgebouw te Denderwindeke.
36.

Omgeving - OMV_2019109727 - advies in laatste administratieve aanleg Aalstersesteenweg - bouwen van een woning - O/2019/341

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om het gunstig advies in laatste
administratieve aanleg goed te keuren
37.

Mobiliteit - Retail Park Ninove NV/stad Ninove - kennisname syntheseconclusie
tegenpartij

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de syntheseconclusie
38.

Mobiliteit - kennisgeving - toekenning subsidie vzw IZ 2

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het schrijven van de Provincie OostVlaanderen betreffende de toekenning van de provinciale subsidie voor een duurzaam
bedrijventerrein IZ 2.
GR12. Ruimtelijke ordening - gecoro - goedkeuring rechtzetting beslissing samenstelling
nieuwe gecoro
Goedgekeurd
39.

Ruimtelijke ordening - verkoopbaarheidsattest V 2019/54

Goedgekeurd
voorstel aan het college tot het afleveren van het verkoopbaarheidsattest.
40.

Ruimtelijke ordening - verkoopbaarheidsattest V 2019/301

Goedgekeurd
voorstel aan het college tot het afleveren van het verkoopbaarheidsattest V 2019/301
41.

Ruimtelijke ordening - verkoopbaarheidsattest V 2015/39

Goedgekeurd
voorstel aan het college tot het afleveren van het verkoopbaarheidsattest
42.

Ruimtelijke ordening - kennisname van het besluit van de Deputatie voor dossier
O/2019/291 voor het aanleggen van een terras en andere verharding

Goedgekeurd
Kennisname besluit van de Deputatie
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43.

Lokale economie - inname openbaar domein - gebakkraam - Ninove - 19 en 26
januari, 9, 16 en 23 februari en 15 en 22 maart 2020 - goedkeuring

Goedgekeurd
De inname van openbaar domein door een gebakkraam te Ninove, op 19 en 26 januari, 9, 16 en
23 februari en 15 en 22 maart 2020 wordt goedgekeurd.
44.

Lokale economie - fondsenwerving 2020 - SOS Kinderdorpen - goedkeuring

Goedgekeurd
De aanvraag voor fondsenwerving voor SOS Kinderdorpen te Ninove in het dienstjaar 2020 wordt
goedgekeurd.
45.

Lokale economie - Raadsledenloket - Vraag gemeenteraadslid betreffende de
Ninoofse stadapp - Goedkeuring antwoord

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt het antwoord op de schriftelijke vraag van een
gemeenteraadslid aan het raadsledenloket betreffende de stadapp goed.
GR13. OW - Doorsteek Beverstraat-Kaardeloodstraat - goedkeuren ontwerp lot
Wegeniswerken, indicatieve raming en vaststellen wijze van gunnen van de
opdracht
Goedgekeurd
OW - het ontwerpplan, de indicatieve raming en de vaststelling van de wijze van gunnen van de
opdracht van het lot Wegeniswerken voor de doorsteek Beverstraat-Kaardeloodstraat wordt
goedgekeurd

46.

Openbare werken - Aanleggen van rioleringen in de Pollarestraat NIV 3005 kennisname werfverslag 3 december 2019

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de werfvergadering
van 3 december 2019 omtrent het project aanleggen van rioleringen in de Pollarestraat NIV 3005
47.

Openbare werken – studieopdracht plein Abdijsite Ninove – kennisname
schetsontwerp van 26 november 2019

Verdaagd
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het schetsontwerp van 26
november 2019 van het plein Abdijsite te Ninove
48.

onderhoud en herstelling van diverse wegen kws-verharding 2019 - goedkeuring
vorderingsstaat 1 - goedkeuring proces-verbaal van vooruitgang van de werken

Goedgekeurd
vorderingsstaat 1 en het proces-verbaal van vooruitgang van de onderhoudswerken asfalt 2019,
goed voor het bedrag ten laste van de stad van €38.132,02.

49.

OM - Machtigingsaanvragen van nutsmaatschappijen voor het uitvoeren van
werken op openbaar domein - kennisneming aanvragen - verlenen machtiging

Goedgekeurd
OW - Het college van burgemeester en schepenen keurt de machtigingsaanvragen voor het
uitvoeren van werken op het openbaar domein goed
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50.

Onderwijs - raadsledenloket - mondelinge vraag tijdens gemeenteraadszitting van
19 december 2019 -

Goedgekeurd
Goedkeuren van het antwoord op de mondelinge vraag tijdens de gemeenteraadszitting van 19
december 2019 i.v.m. domicilie-adres/woonplaats van de leerlingen van stedelijke basisscholen.
51.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - personeel lager onderwijs - tijdelijke
aanstelling

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling vanaf 13 december 2019 van een personeelslid in het ambt van leermeester
rooms-katholieke godsdienst met een deeltijdse opdracht van 9/24, bestaande uit een deeltijdse
opdracht van 5/24 aan de Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen en een deeltijdse opdracht van
4/24 aan de Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde in een niet-vacante betrekking in
vervanging van de titularis die afwezig is wegens ziekte.
52.

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

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling vanaf 20 december 2019 van een personeelslid in het ambt van leermeester
rooms-katholieke godsdienst met een deeltijdse opdracht van 2/24 aan de Stedelijke Basisschool
Nederhasselt-Voorde in een niet-vacante betrekking in vervanging van de titularis die afwezig is
wegens ziekte.
53.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Appelterre - personeel kleuteronderwijs tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling van een kleuteronderwijzeres vanaf 21 december 2019 aan de Stedelijke
Basisschool Appelterre met een deeltijdse opdracht van 12/24 in een niet-vacante betrekking in
vervanging van de titularis die afwezig is wegens ziekte.
54.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen - personeel kleuteronderwijs
- tijdelijk belasten met andere opdracht - ambtshalve toekenning verlof tijdelijk
andere opdracht

Goedgekeurd
Tijdelijk belasten van een deeltijds vastbenoemde kleuteronderwijzeres vanaf 1 januari 2020 tot en
met 19 april 2020 met een tijdelijk andere opdracht: een deeltijdse opdracht van 4/24 in het ambt
van kleuteronderwijzer tijdelijk onderwijs aan huis aan de Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen
en ambtshalve toekenning van een verlof tijdelijk andere opdracht voor een deeltijdse opdracht
van vier lestijden in het ambt van kleuteronderwijzer aan de Stedelijke Basisschool ParklaanSeringen.
55.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - schooljaar 2019/2020 - beleids- en
ondersteunend personeel - ambtshalve toekenning verlof tijdelijk andere opdracht
- tijdelijk belasten met andere opdracht

Goedgekeurd
Toekennen van een ambtshalve verlof tijdelijk andere opdracht vanaf 1 januari 2020 en uiterlijk
t.e.m. 31 augustus 2020 aan een administratieve medewerker voor een deeltijdse opdracht van
14/36: 4/36 aan de SBS Denderwindeke en 10/36 aan de SBS Parklaan-Seringen en tijdelijk
belasten met een deeltijdse andere opdracht van 14/36 in het ambt van administratief medewerker
aan de SBS Denderwindeke in een niet-vacante betrekking i.v.v. de titularis die afwezig is wegens
verlof tijdelijk andere opdracht.
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56.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - personeel lager onderwijs - ambtshalve
toekenning verlof tijdelijk andere opdracht - tijdelijk belasten met andere opdracht

Goedgekeurd
Toekennen van een ambtshalve verlof tijdelijk andere opdracht aan een voltijds vastbenoemde
onderwijzeres voor een deeltijdse vastbenoemde opdracht in het ambt van onderwijzer: 4/24 aan
SBS Appelterre en 17/24 aan SBS Parklaan-Seringen en tijdelijk belasten met een deeltijdse
andere opdracht van 21/24 in het ambt van onderwijzer aan de SBS Denderwindeke in een vacante
betrekking vanaf 1 januari 2020 en uiterlijk tot en met 31 augustus 2020.
57.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - personeel lager onderwijs - ambtshalve
toekenning verlof tijdelijk andere opdracht - tijdelijk belasten met andere opdracht

Goedgekeurd
Toekennen van een ambtshalve verlof tijdelijk andere opdracht aan een voltijds vastbenoemde
onderwijzeres voor een deeltijdse vastbenoemde opdracht van 19/24 in het ambt van onderwijzer
aan de SBS Parklaan-Seringen en tijdelijk belasten met een deeltijdse andere opdracht van 19/24
in het ambt van onderwijzer aan de SBS Nederhasselt-Voorde in een niet-vacante betrekking vanaf
1 januari 2020 en uiterlijk tot en met 31 augustus 2020.
58.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - schooljaar 2019/2020 - beleids- en
ondersteunend personeel - toekenning verlof tijdelijk andere opdracht - tijdelijk
belasten met andere opdracht

Goedgekeurd
Toekenning van een verlof tijdelijk andere opdracht aan een administratieve medewerker voor een
deeltijdse opdracht van 7/36 aan de SBS Denderwindeke en tijdelijk belasten met een deeltijdse
andere opdracht van 7/36 in het ambt van administratief medewerker aan de SBS NederhasseltVoorde in een niet-vacante betrekking i.v.v. de titularis die afwezig is wegens gedeeltelijke
loopbaanonderbreking voor medische bijstand vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 maart 2020.
59.

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 van de SBS Nederhasselt-Voorde vanaf 1 januari 2020 tot en met 29 februari 2020.
60.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde - personeel lager
onderwijs - nascholing

Goedgekeurd
Verlenen van toestemming aan onderwijzeressen van de Stedelijke Basisschool NederhasseltVoorde om deel te nemen aan een nascholing.
61.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde - directeur - personeel
lager onderwijs - zorgteam - infodag

Goedgekeurd
Verlenen van toestemming aan de directeur, aan onderwijzeressen en aan leden van het zorgteam
van de Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde om deel te nemen aan een infodag.
62.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen - personeel lager onderwijs hospiteerdag

Goedgekeurd
Verlenen van toestemming aan onderwijzeressen van de Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen
om deel te nemen aan een hospiteerdag.
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63.

Onderwijs - Stedelijke Basisscholen Parklaan-Seringen en Nederhasselt-Voorde directeurs - hospiteerdag

Goedgekeurd
Verlenen van toestemming aan de directeurs van de Stedelijke Basisscholen Parklaan-Seringen en
Nederhasselt-Voorde om deel te nemen aan een hospiteerdag.
64.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - directeurs - personeel lager onderwijs overleg

Goedgekeurd
Verlenen van toestemming aan de directeurs en aan onderwijzers/-essen van de
scholengemeenschap GeNi om deel te nemen aan een overleg.
65.

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

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling van een leraar DKO, domein muziek, aan de Stedelijke Academie voor Muziek,
Woord en Dans vanaf 6 januari 2020 met een deeltijdse opdracht van 7/22 en 3/20 K.V.:
instrument: klassiek: dwarsfluit in een niet-vacante betrekking in vervanging van de titularis die
afwezig is wegens ziekte.

66.

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.
67.

Cultuur - KRASJ 2020 - bepaling concept + aanstelling curator - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt goed om een vijfde editie van KRASJ te
organiseren van 25 augustus tot 5 oktober 2020 en mevrouw Griet Menschaert aan te stellen als
curator.
68.

Cultuur - aanbod kunstwerken Fons Van Wanzeele uit privécollectie - weigering

Verdaagd
69.

Evenementen - carnaval 2020 - livestreaming stoet Ninofmedia - financiering weigering

Verdaagd

70.

Cultuur - tewerkstelling BibArt-coördinator - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen stelt zich kandidaat om de nieuw aan te werven
halftijdse BibArt-coördinator te hosten.
71.

Cultuur - Dr. Hemerijckxcomité - activiteiten ter gelegenheid van de Damiaanactie
en Werelddag van de Melaatsen - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de activiteiten van het Dr. Hemerijckxcomité ter
gelegenheid van de Damiaanactie en Werelddag van de Melaatsen goed.
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72.

cc de plomblom - wijziging programmatie 2019-2020: 1 datum veranderd en 1
uitkoopsom verhoogd

Goedgekeurd
Voor seizoen 2019-2020 zijn er kleine wijzigingen in de programmatie m.n. "Woestzoeker" van
Theater Antigone is van datum veranderd en de uitkoopsom van Perla Musica is verhoogd
73.

Bibliotheek: viering jeugdschrijfster Mariette Vanhalewijn

Goedgekeurd
Viering naar aanleiding van de tachtigste verjaardag van Meerbeekse jeugdschrijfster Mariette
Vanhalewijn in de bib
GR14. Cultuur - retributie bij activiteiten dienst cultuur - goedkeuring
Afgevoerd
GR15. cultuur - nieuwe straatnaam 'Mariaweg' in Voorde - definitieve goedkeuring
Goedgekeurd
De gemeenteraad geeft definitieve goedkeuring om een straatnaam toe te kennen aan buurtweg
nr. 9 in Voorde, waaraan de Onze-Lieve-Vrouw-ten-Beukenboomkapel gelegen is
GR16. Evenementen - Carnaval 2020 - stationneervergunning aan vzw Karnavalraad goedkeuring
Goedgekeurd
De gemeenteraad geeft een stationneervergunning aan de vzw Karnavalraad voor diverse
activiteiten in het kader van Carnaval 2020.
GR17. Bibliotheek: Grote Prijs voor het Beste Jeugdverhaal - wedstrijdreglement
Goedgekeurd
Organisatie van een wedstrijd 'Grote Prijs van de stad Ninove voor het Beste Jeugdverhaal' reglement
74.

Secretariaat - dossiers gemeenteraad

Goedgekeurd
Te agenderen agendapunten voor de gemeenteraad.
Goedgekeurd
GR18. Secretariaat - gemeenteraadscommissies - aanpassing samenstelling
Goedgekeurd
75.

Kennisname brief van 8 januari 2020 van de VVSG betreffende de lopende
onderhandelingen sectoraal akkoord lokale besturen

Goedgekeurd
Kennisname brief van de VVSG betreffende de lopende onderhandelingen sectoraal akkoord lokale
besturen
76.

Personeel - logistiek beambte maaltijdbedeling - tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
Een logistiek beambte maaltijdbedeling wordt tijdelijk aangesteld.
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77.

Personeel - Goedkeuring aanstelling waarneming hogere functie diensthoofd
sociale zaken.

Goedgekeurd
Aan een personeelslid wordt een waarneming hogere functie toegekend.
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