College van burgemeester en schepenen van 13 maart 2019
BEKNOPTE BESLUITENLIJST

GR1. Secretariaat-Kennisname van het eindrapport van de thema-audit gemeentelijke
premies, subsidies en toelagen bij de stad Ninove.
Goedgekeurd
In oktober-november 2018 voerde Audit Vlaanderen een thema-audit uit bij de stad Ninove over
het proces rond gemeentelijke premies, subsidies en toelagen. Zij evalueerden de subsidies die de
organisatie uitkeert aan burgers, verenigingen of handelaars. Dit kunnen subsidies zijn op basis
van een reglement of subsidies op naam die met het bedrag zijn ingeschreven in het budget
(nominatieve subsidies). De raad wordt gevraagd kennis te nemen van het eindrapport naar
aanleiding van deze audit.
1.

Secretariaat - goedkeuring notulen

Goedgekeurd
Goedkeuring van de notulen van 26 februari 2019.
2.

Personeel - Ziekteverloven week 10

Goedgekeurd
Ziekteverloven week 10
3.

Personeelsdienst - Terugvordering vergoedingen arbeidsongeschiktheid wegens
arbeidsongeval - betaalbaar stellen factuur Ethias

Goedgekeurd
Betaalbaar stellen factuur Ethias ingevolge terugvordering van ten onrechte betaalde vergoedingen
wegens arbeidsongeval van een personeelslid
4.

Personeel - arbeidsongeval - bekrachtigen definitieve besluiten Medex rechtzetting

Goedgekeurd
In het gedeelte "feiten en context" is een foutje geslopen voor wat betreft het toegekende
percentage van blijvende arbeidsongeschiktheid. Dit wordt gewijzigd naar 20% in plaats van 2%.
5.

Personeel - arbeidsongeval - bekrachtiging besluiten Medex

Goedgekeurd
Bekrachtiging besluiten van Medex in verband met een arbeidsongeval van een personeelslid.
Vaststellen van de consolidatiedatum en van het percentage van blijvende arbeidsongeschiktheid.

6.

Personeel - arbeidsongeval - terugvordering ten onrechte uitbetaalde
vergoedingen.

Verdaagd
De afwezigheidsperioden na de consolidatie van een arbeidsongeval worden teruggevorderd. De
vergoedingen die het personeelslid ontvangen heeft worden vanaf de consolidatiedatum
teruggevorderd.
7.

Personeel - rapportering ikv subsidiëring milieu- en natuurtaken - jaar 2018

Goedgekeurd
Akte nemen van de rapportering ikv subsidiëring mileu- en natuurtaken jaar 2018
8.

Personeel - erkenning relevante beroepservaring

Goedgekeurd
Goedkeuring erkenning relevante beroepservaring
9.

Personeel - erkenning relevante beroepservaring

Goedgekeurd
Goedkeuring erkenning relevante beroepservaring
10.

Personeel - erkenning relevante beroepservaring

Goedgekeurd
Goedkeuren erkenning relevante beroepservaring
11.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister
12.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister
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 vreemdelingenregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister

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 bevolkingsregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister
20.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister
21.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister
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 - Uitreiking 25 geschenkbonnen geboorte - goedkeuring

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring geschenkbonnen geboorte december
25.

Burgerzaken - Uitreiking 20 geschenkbonnen geboorte - goedkeuring

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring geschenkbonnen geboorte december
26.

Burgerzaken - verkiezingen 2019 - erkenning aanvragen tot inschrijving op de
kiezerslijst voor de verkiezing van het Europese parlement

Goedgekeurd
Aanvragen tot erkenning inschrijving op de kiezerslijst voor de verkiezing van het Europese
parlement op 26 mei 2019
GR2. Archief - Aanvaarden schenking van twee 16mm-films over het dagelijks leven in
Pollare in 1956
Verdaagd
Aanvaarden van de schenking aan het stadsarchief van twee 16mm-films met opnames van het
dagelijkse leven in Pollare in 1956.

GR3. Logistiek/overheidsopdrachten - archeologisch onderzoek stadsgronden
Stuypenberg te Lebeke-Outer - goedkeuring
Verdaagd
De uitvoering van een archeologisch onderzoek op de stadsgronden Stuypenberg te Lebeke-Outer
goed te keuren.
GR4. Logistiek/overheidsopdrachten - onderhoud en herstelling van de kws-verharding
van diverse wegen, dienstjaar 2019 - goedkeuring - goedkeuring voorwaarden vaststellen wijze van gunnen van de opdracht
Goedgekeurd
Het onderhoud en herstelling van de kws-verharding van diverse wegen, dienstjaar 2019, goed te
keuren en de wijze van gunnen van de opdracht vast te stellen
27.

Logistiek/overheidsopdrachten - leveren en plaatsen van speeltoestellen op
speelterrein Pollare - goedkeuring - goedkeuring voorwaarden - vaststellen wijze
van gunnen van de opdracht - vaststellen lijst te raadplegen firma's

Goedgekeurd
Het leveren en plaatsen van speeltoestellen op speelterrein Pollare goed te keuren, de wijze van
gunnen van de opdracht en de lijst te raadplegen firma's vast te stellen
28.

Logistiek/overheidsopdrachten - leveren en plaatsen van speeltoestellen op het
speelterrein te Outer - goedkeuring - goedkeuring voorwaarden - vaststellen wijze
van gunnen van de opdracht - vaststellen lijst te raadplegen firma's

Goedgekeurd
Het leveren en plaatsen van speeltoestellen op het speelterrein te Outer goed te keuren, de wijze
van gunnen van de opdracht en de lijst te raadplegen firma's vast te stellen
29.

Logistiek/overheidsopdrachten - aankoop tape library via raamovereenkomst Farys
- goedkeuring verbeterd bedrag

Goedgekeurd
Het verbeterd aankoopbedrag in de gegunde opdracht voor aankoop van tape library, goed te
keuren.
GR5. Integratie - goedkeuring voorstel prijsstijging Babbelonië 2019
Verdaagd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om het voorstel van Vormingplus
Vlaamse Ardennen-Dender om de oefenkans Nederlands (Babbelonië) te laten verderlopen aan de
nieuwe voorwaarden.
GR6. Integratie - voorstel samenwerkingsovereenkomst Vormingplus 2020-2025
Verdaagd
Voorstel aan de raad om de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Vormingplus Vlaamse
Ardennen-Dender vzw voor het project Babbelonië goed te keuren.
GR7. Stafdienst - Kennisname van het intern controlerapport voor stad & OCMW Ninove
2018
Goedgekeurd
Jaarlijks rapporteert de algemeen directeur aan de raad voor maatschappelijk welzijn en de
gemeenteraad over het intern controlesysteem. Voorgelegd rapport betreft de eindrapportering van
de uitvoering van planning voor de periode 2017-2018.

GR8. Politie - personeel - regularisatie van de personeelsformatie van het administratief
en logistiek kader
Goedgekeurd
GR9. Politie - personeel - herweging van een functie calog A - goedkeuring
Goedgekeurd
30.

Politie - betaalbaarstelling

Goedgekeurd
Betaalbaarstelling
GR10. Financiën - prijssubsidiereglement AGB Ninove
Verdaagd
Goedkeuring prijssubsidiereglement ten voordele van het autonoom gemeentebedrijf Ninove geldig
vanaf 1 april 2019 tot 30 september 2019
31.

Financiële dienst - kennisneming stadseigendommen te Appelterre-Eichem en
voorstel tot desaffectatie diverse percelen

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om kennis te nemen van de
stadseigendommen te Appelterre-Eichem, om indien nodig via de dienst logistiek een dossier op te
starten tot desaffectatie van diverse percelen en om eventueel contact op te nemen met de
aanpalende eigenaars bij ingebruikname van diverse percelen zoals beschreven in het
ontwerpbesluit met het oog op de verkoping aan betrokkenen.
32.

Financiële dienst - goedkeuren bestelbons in het kader van budgethouderschap

Goedgekeurd
De bestelbonnen 2019/594 t.e.m. 2019/662 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 2019/51 en 2019/52
34.

Omgeving - OMV_2018055584 - vergunning met voorwaarden - bouwen van een
dierenasiel en het hernieuwen van de vergunning - O/2018/502
inrichtingsnummer 20180508-0090

Goedgekeurd
Het college verleent de aanvraag voor het bouwen van een dierenasiel en het hernieuwen van de
vergunning te Ninove.
35.

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

Goedgekeurd
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.

52.

Ruimtelijke Ordening-vraag tot verzaking aan de verkaveling V2017/33

Goedgekeurd
voorstel aan het college om akte te nemen van de verzaking van de verkaveling V2017/33
36.

OMV_2019000172 - Vergunning met voorwaarden SH - bouwen van een halfopen
eengezinswoning met garage - O/2019/7

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het bouwen van een halfopen eengezinswoning met garage te Nederhasselt.
37.

OMV_2019006078 - Vergunning met voorwaarden SH - oprichten van een
eengezinswoning en tuinberging - O/2019/23

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het oprichten van een eengezinswoning en tuinberging te Meerbeke.
38.

OMV_2019008265 - Vergunning met voorwaarden SH - vernieuwen van een gevel,
isoleren en aanbrengen crepi en plaatsen blauwe steen - O/2019/27

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het vernieuwen van een gevel, isoleren en aanbrengen van crepi en plaatsen van
een blauwe steen te Ninove.
39.

OMV_2018143322 - Vergunning met voorwaarden SH - opsplitsen van een
bestaande kavel met één vrijstaande woning in 2 kavels voor halfopen bebouwing O/2018/488

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het opsplitsen van een bestaande kavel met één vrijstaande woning in 2 kavels
voor halfopen bebouwing te Meerbeke.
40.

OMV_2019004938 - Vergunning met voorwaarden SH - bouwen van een
schakelpost en klantcabine in metselwerk - O/2019/18

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het bouwen van een schakelpost en klantcabine in metselwerk te Ninove.
41.

OMV_2018120659 - Vergunning met voorwaarden - bouwen van een paardenstal O/2018/520

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het bouwen van een paardenstal te Denderwindeke.
42.

OMV_2018158041 - Vergunning met voorwaarden SH - bouwen van een halfopen
eengezinswoning met afzonderlijke garage - O/2018/543

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het bouwen van een halfopen eengezinswoning met afzonderlijke garage te Voorde.

43.

OMV_2018131689 - Vergunning met voorwaarden SH - bouwen van een
meergezinswoning - O/2018/484

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het bouwen van een meergezinswoning te Ninove.
47.

Mobiliteit - advies mobiliteit - omgevingsvergunning Stationsstraat 59-61 te
Ninove.

Goedgekeurd
Slopen van 2 gesloten bebouwingen + bouwen van een meergezinswoning met 4 wooneenheden
en gelijkvloerse garage Stationsstraat te Ninove.
44.

OMV_2018155809 - Vergunning met voorwaarden SH - slopen van 2 gesloten
bebouwingen en bouwen van meergezinswoning - O/2018/536

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het slopen van 2 gesloten bebouwingen en bouwen van een meergezinswoning te
Ninove.
45.

Mobiliteit - trage wegen - aanleg halfverhardingen - voorlopige oplevering

Goedgekeurd
Vraag aan het college voor kennisname en goedkeuring van de opleveringsverslagen van de aanleg
van de halfverhardingen in het project trage wegen.
46.

Mobiliteit - Voorde - Lepelstraat - verplaatsen haltepaal - stadswegen

Goedgekeurd
Verzoek om de bestaande haltepaal van de Lijn Oost-Vlaanderen in de Lepelstraat te Voorde te
verplaatsen naar de perceelsgrens.
48.

Mobiliteit - Opschorting betalend parkeren zaterdag 2 maart 2019 - binnenstad
Ninove.

Goedgekeurd
Opschorting betalend parkeren zaterdag 2 maart 2019 - binnenstad Ninove.
49.

Mobiliteit - Meerbeke - Gemeentehuisstraat - invoeren tijdelijke parkeerzone vrijdag 19 april 2019 start 07:00 tot en met zondag 21 april 2019 einde 13:00

Goedgekeurd
Meerbeke - Gemeentehuisstraat - invoeren tijdelijke parkeerzone - vrijdag 19 april 2019 start
07:00 tot en met zondag 21 april 2019 einde 13:00
50.

Mobiliteit - Ninove - Doornweg - inname openbaar domein - terugbetaling

Goedgekeurd
Ninove - Doornweg - inname openbaar domein - terugbetaling
51.

Ruimtelijke Ordening - Akte afstand van meerwaarde bij B 2010/343 - goedkeuring

Goedgekeurd
Voorstel aan het college tot het goedkeuren van het ontwerp van de akte afstand van meerwaarde
bij B 2010/343

53.

Ruimtelijke Ordening - splitsing van eigendom nr. 5

Goedgekeurd
voorstel aan het college om op de vraag tot splitsing geen opmerkingen te gevenen
54.

Ruimtelijke Ordening - splitsing van eigendom nr.6

Goedgekeurd
voorstel aan het college om op de vraag tot splitsing geen opmerkingen te geven
55.

Ruimtelijke Ordening - splitsing van eigendom nr. 7

Goedgekeurd
voorstel aan het college om op de vraag tot splitsing geen opmerkingen te geven
56.

Ruimtelijke Ordening - splitsing van eigendom nr. 8

Goedgekeurd
voorstel aan het college om op de vraag tot splitsing geen opmerkingen te geven
57.

Ruimtelijke Ordening - G/2019/2 - Aktename vergund geacht gebouw SH

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om akte te nemen van een vergund
geacht gebouw te Appelterre.
58.

Gemeentelijke huisvestingspremies - goedkeuring

Goedgekeurd
Voorstel aan het college om gemeentelijke huisvestingspremies toe te kennen.
59.

Inbraakbeveiligingspremie voor Burgemeester Berlengeestraat 57 in Aspelare weigering

Goedgekeurd
Voorstel aan het college om geen inbraakbeveiligingspremie toe te kennen
60.

Inbraakbeveiligingspremie in Ninove - goedkeuring

Goedgekeurd
Voorstel aan het college om een inbraakbeveiligingspremie toe te kennen
61.

Lokale economie - ambulante handel - inname openbaar domein - 12, 15, 19, 22, 26
en 29 mei 2019 - Dorpsplein, Denderwindeke - goedkeuring

Goedgekeurd
De inname openbaar domein op 12, 15, 19, 22, 26 en 29 mei 2019 van een aardbeienkraam te
dorpsplein Denderwindeke wordt goedgekeurd.
62.

Lokale economie - bloemen-, tuin- en biomarkt 2019 - gunning aankoop potgrond goedkeuring

Goedgekeurd
De gunning voor de leverancier die potgrond zal leveren voor de bloemen-, tuin- en biomarkt wordt
goedgekeurd.

63.

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

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de machtigingsaanvragen voor het uitvoeren
van werken op het openbaar domein goed
64.

Openbare werken - Bestrijken met slemafdichtingen in verschillende straten te
Ninove - goedkeuring proces-verbaal van voorlopige oplevering - gedeeltelijke
vrijgave van de borgtocht

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt het proces-verbaal van voorlopige oplevering
goed voor de werken voor het bestrijken met slemafdichtingen in verschillende straten te Ninove
en keurt eveneens de gedeeltelijke vrijgave van de borgtocht goed
65.

Openbare werken - Wegen- en rioleringswerken in de Weggevoerdenstraat en de
Dreefstraat te Ninove - goedkeuring nihilstaat 11 - goedkeuring proces-verbaal van
vooruitgang van de werken

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de nihilstaat 11 en het proces-verbaal van
vooruitgang van de werken voor de wegen- en rioleringswerken in de Weggevoerdenstraat en de
Dreefstraat te Ninove goed
66.

Openbare werken-wegen- en rioleringswerken verkaveling Brakelsesteenweg-Oude
Eichembaan te Ninove - goedkeuring proces-verbaal van voorlopige oplevering

Goedgekeurd
Op 8 mei 2018 verleende het college van burgemeester en schepenen een stedenbouwkundige
vergunning met voorwaarden voor het vernieuwen van het wegdek van de Oude Eichembaan (deel
tussen de Elisabethlaan en de Brakelsesteenweg) en plaatsen van riolering. De wegeninfrastructuur
werd op 5 maart 2019 met alle betrokkenen ter plaatse bekeken en in staat van voorlopige
aanvaarding verklaard. Het opgemaakt en ondertekend proces-verbaal wordt ter goedkeuring
voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.
67.

Onderhoud en herstelling van verschillende gemeentewegen met kws-verharding
2016 - goedkeuring vorderingsstaat 7 (2e dienstjaar) - goedkeuring proces-verbaal
van vooruitgang van de werken

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de vorderingsstaat 7 (2e dienstjaar) en het
proces-verbaal van vooruitgang van de werken voor het onderhoud en herstelling van verschillende
gemeentewegen met kws-verharding goed voor het bedrag van € 20.311,49, btw verlegd
68.

Openbare werken - Verzoek tot nietigverklaring gemeenteraadsbeslissing van 25
oktober 2018 met betrekking tot de gedeeltelijke verbreding van buurtweg 13,
Halfstraat, en gedeeltelijke verplaatsing en verbreding van voetweg 34 in Aspelare
- kennisneming - aanstellen raadsman

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verzoek tot nietigverklaring van
de gemeenteraadsbeslissing van 25 oktober 2018 met betrekking tot de gedeeltelijke verbreding
van buurtweg 13, Halfstraat, en de gedeeltelijke verplaatsing en verbreding van voetweg 34 in
Aspelare en stel een raadsman aan

69.

Openbare werken - Bijplaatsen en vervangen van armaturen voor het verlichten
van het speelplein - Brusselseheerweg te Neigem - goedkeuring - gunning van de
opdracht

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de prijsofferte goed voor het bijplaatsen en
vervangen van armaturen voor het verlichten van het speelplein te Neigem
70.

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

Goedgekeurd
Toekenning van een verlenging van het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte mits
werkhervatting aan 50 % aan een leermeesteres lichamelijke opvoeding van SBS Denderwindeke
en SBS Nederhasselt-Voorde vanaf 2 maart 2019 tot en met 30 april 2019.
71.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde - personeel
kleuteronderwijs - schooljaren 2018/2019 en 2019/2020 - ouderschapsverlof in
het kader van loopbaanonderbreking - toekenning

Goedgekeurd
Toekenning van ouderschapsverlof in het kader van een gedeeltelijke loopbaanonderbreking voor
1/5e (4/24) aan een kleuteronderwijzeres van de Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde vanaf
11 maart 2019 tot en met 10 november 2020.
72.

Onderwijs - scholengemeenschap GeNi - pedagogische studiedag

Goedgekeurd
Verlenen van toestemming aan de schoolteams van de Schoolgemeenschap GeNi om deel te
nemen aan een pedagogische studiedag.
73.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen - Stedelijke Basisschool
Nederhasselt-Voorde - bestuurspersoneel - bezoek Agentschap voor
Onderwijsdiensten

Goedgekeurd
Verlenen van toestemming aan de directeurs van de Stedelijke Basisscholen Parklaan-Seringen en
Nederhasselt-Voorde om een bezoek te brengen aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten.
74.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - bestuurspersoneel - ontmoetingsdag voor
directeurs

Goedgekeurd
Verlenen van toestemming aan de directeurs van de Scholengemeenschap GeNi om deel te nemen
aan ontmoetingsdag voor directeurs.
75.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Appelterre - directeur - inspiratie-event

Goedgekeurd
Verlenen van toestemming aan de directeur van de Stedelijke Basisschool Appelterre om deel te
nemen aan een inspiratie-event.
77.

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

Goedgekeurd
Aanvaarding van het vrijwillig ontslag van een tijdelijk aangestelde leraar DKO, domein muziek
vanaf 11 maart 2019.

76.

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - schooljaar
2018/2019 – domein muziek - tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling vanaf 11 maart 2019 van een leraar DKO, domein muziek, met een deeltijdse
opdracht van 1/20 in een vacante betrekking en een deeltijdse opdracht van 1/22 in een nietvacante betrekking in vervanging van de titularis aan wie een afwezigheid voor verminderde
prestaties werd toegekend.
78.

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

Goedgekeurd
Aanvaarding van het ontslag met het oog op het bekomen van een rustpensioen van een
vastbenoemd leraar DKO, domein woordkunst - drama, vanaf 1 september 2019.
79.

Evenementen - Muziekoptredens 2019 - goedkeuring

Goedgekeurd
Aanstelling en betaalbaarstelling van de vier muziekmaatschappijen van Ninove voor optredens
tijdens kermissen en evenementen voor 2019
80.

Cultuur - UiTPAS aankoop ICT materiaal zuil - goedkeuring en betaalbaarstelling

Verdaagd
Goedkeuring en betaalbaarstelling voor de aankoop van 3 UiTPASzuilen voor de optimale werking
van de UiTPAS
81.

Evenementen-Kevertreffen + randactiviteiten 17/03/2019-Goedkeuring

Goedgekeurd
De stad verleent toestemming aan deVHN vzw, voor het organiseren van een Kevertreffen in de
binnenstad van de stad Ninove op zondag 17 maart 2019, tot 18 uur en dit met
achtergrondmuziek.
•
Toestemming te verlenen, voor VHN vzw, voor het organiseren van een bijeenkomst met
de deelnemers van het Keverstreffen op zondag 17 maart 2019 in ’
82.

BIB : aanvraag Okkernoot voor plaatsing verkoopstand aan bib

Goedgekeurd
VZW Okkernoot vraagt toestemming om een verkoopstand (met zelf bereide voedingsproducten) te
mogen opstellen, aan de bib, op 24 maart 2019
83.

Secretariaat - dossiers gemeenteraad

Goedgekeurd
Te agenderen agendapunten voor de gemeenteraad.

