College van burgemeester en schepenen van 13 mei 2019
BEKNOPTE BESLUITENLIJST

GR1. Secretariaat - De Lijn - 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 Lijn en dit voor de duur van deze bestuursperiode.
GR2. Secretariaat - De Lijn - algemene vergadering dinsdag 28 mei 2019 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag
vertegenwoordiger
Goedgekeurd
Voorstel aan de gemeenteraad om akte te nemen van de agenda van de algemene vergadering van
De Lijn op
dinsdag 25 mei 2019 en tot het bepalen van het stemgedrag van de vertegenwoordiger.
GR3. Secretariaat - PWA Ninove - aanduiding vertegenwoordigers
Goedgekeurd
Voorstel aan de gemeenteraad om vijf vertegenwoordigers aan te duiden voor PWA Ninove en dit
voor de duur van deze bestuursperiode.
GR4. Secretariaat - Ilva - algemene vergadering dinsdag 25 juni 2019 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag
vertegenwoordiger
Goedgekeurd
Voorstel aan de gemeenteraad om akte te nemen van de agenda van de algemene vergadering van
Ilva op dinsdag 25 juni 2019 en tot het bepalen van het stemgedrag van de vertegenwoordiger.
GR5. Secretariaat - De Watergroep - algemene vergadering vrijdag 7 juni 2019 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger
Goedgekeurd
Voorstel aan de gemeenteraad om akte te nemen van de agenda van de algemene vergadering van
De Watergroep op vrijdag 7 juni 2019 en tot het bepalen van het stemgedrag van de
vertegenwoordiger.
1.

Secretariaat - goedkeuring notulen

Goedgekeurd
Goedkeuring van de notulen van 6 mei 2019.

2.

Secretariaat - erediensten - Kerkraad Sint-Amandus Nederhasselt - Notulen 15 april
2019

Goedgekeurd
Notulen van de vergadering van de kerkraad Sint-Amandus Nederhasselt van 15 april 2019.
3.

Secretariaat - erediensten - Kerkraad Sint-Petrus Meerbeke - Notulen 29 april 2019

Goedgekeurd
Notulen van de vergadering van de kerkraad Sint-Petrus Meerbeke van 29 april 2019.
4.

Secretariaat - erediensten - Kerkraad Onze-Lieve-Vrouw Lichtmis Lieferinge Notulen 30 april 2019

Goedgekeurd
De Notulen van de vergadering van de kerkraad Onze-Lieve-Vrouw Lichtmis Lieferinge van 30 april
2019
5.

Personeel - weigering tot erkenning arbeidsongeval

Goedgekeurd
Het ongeval overkomen aan een statutair personeelslid wordt niet erkend als arbeidsongeval.
6.

Personeel - opening speelplein Neigem - aanstellen monitor

Goedgekeurd
Een monitor wordt tijdens de opening van het speelplein te Neigem aangesteld
7.

Personeel - Jeugdconsulent - invullen vacature vanaf 1 september 2019

Goedgekeurd
Jeugdconsulent - invullen vacature vanaf 1 september 2019
8.

Ziekteverloven week 18 en 19

Goedgekeurd
Ziekteverloven week 18 en 19
9.

Personeel - aanvraag sociale premie - huwelijk

Goedgekeurd
Een personeelslid vraagt een sociale premie aan.
10.

Personeel - aanvraag sociale premie - 12de verjaardag

Goedgekeurd
Een personeelslid vraagt een sociale premie aan.
11.

Personeel - arbeidsongeval - terugvordering ten onrechte uitbetaalde
vergoedingen.

Goedgekeurd
Een arbeidsongeval wordt onmiddellijk geconsolideerd de dag na het arbeidsongeval. De
afwezigheden worden niet aanvaard door Medex en moeten bijgevolg geregeld worden als
ziekteverlof.
Een groot deel van de uitbetaalde vergoedingen wordt teruggevorderd.

12.

Personeel - bekrachtiging consolidatiedatum arbeidsongeval

Goedgekeurd
Bekrachtiging consolidatiedatum arbeidsongeval van een contractueel personeelslid.

13.

Personeel - tijdelijke opschorting vrijwillige vierdagenweek

Goedgekeurd
Een personeelslid wenst tijdelijk het stelsel vrijwillige vierdagenweek op te schorten.
14.

Personeel - aanvraag sociale premie - 12de verjaardag

Goedgekeurd
Een personeelslid vraagt een sociale premie aan.
15.

Personeel - erkenning relevante beroepservaring

Goedgekeurd
Een personeelslid wordt relevante beroepservaring toegekend
16.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het wachtregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het wachtregister
17.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het wachtregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het wachtregister
18.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het wachtregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het wachtregister
19.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het wachtregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het wachtregister
20.

Burgerzaken - Uitreiking 27 geschenkbonnen geboorte - goedkeuring

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring geschenkbonnen geboorte december
21.

Patrimonium - Uitbreiding school Windekind - perceel 1 - verrekening n° 13 goedkeuring

Goedgekeurd
Verrekening nr 13 van perceel 1voor uitbreiding school Windekind.
22.

Logistiek/overheidsopdrachten - vervangen van de plotters op de dienst
ruimtelijke ordening en de dienst openbare werken - gunnen van de opdracht

Goedgekeurd
de opdracht voor het vervangen van de plotters op de dienst ruimtelijke ordening en de dienst
openbare werken wordt gegund aan de firma die de voor de stad economisch voordeligste offerte
heeft ingediend van een maandelijkse huurprijs van € 392,65 incl.btw voor 2 plotters en de
eenmalige kost voor een halve dag opleiding ten bedrage van € 598,95 incl.btw

23.

Logistiek/overheidsopdrachten - aankoop van een gasconvector voor het buurthuis
te Outer - gunning van de opdracht

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen de aankoop van een gasconvector voor
het buurthuis te Outer te gunnen voor een bedrag van € 912,34, btw inclusief, aan de firma die de
voor de stad economisch voordeligste offerte heeft ingediend .
24.

Logistiek/overheidsopdrachten - groenonderhoud en opruimen zwerfvuil in
deelgemeenten van Ninove - goedkeuring - goedkeuring voorwaarden - vaststellen
wijze van gunnen van de opdracht - vaststellen lijst te raadplegen firma's

Goedgekeurd
De opdracht voor het groenonderhoud en opruimen zwerfvuil in de deelgemeenten van Ninove
goed te keuren, de wijze van gunnen van de opdracht en de lijst te raadplegen firma's vast te
stellen
25.

Logistiek/overheidsopdrachten - aanleggen voetpad in betonstraatstenen en
aanleg van nieuwe kws-toplaag in de Brusselseheerweg te Neigem - gunning van
de opdracht

Goedgekeurd
Het aanleggen van voetpad in betonstraatstenen en aanleg van een nieuwe kws-toplaag in de
Brusselseheerweg te Neigem te gunnen aan de firma die de economisch meest voordelige offerte
heeft ingediend tegen de prijs van 192.362,33 btw inclusief
26.

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

Goedgekeurd
Het leveren en plaatsen van gietasfalt goed te keuren, de wijze van gunnen van de opdracht en de
lijst van de te raadplegen firma's vast te stellen
27.

Logistiek/overheidsopdrachten - stedelijke basisscholen lager- en kleuteronderwijs
- leveren van warme maaltijden - verlenging van de opdracht

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen de opdracht voor het leveren van warme
maaltijden in de stedelijke basisscholen, kleuter- en lager onderwijs, ten bedrage van € 6,12 incl.
6% btw (per maaltijd kleuter + lager + soep) te verlengen voor het schooljaar 2019 – 2020.
28.

Logistiek/overheidsopdrachten - onderhoud van de archeologische site van de
Norbertijnerabdij te Ninove - goedkeuring vorderingsstaat nr. 11

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen vorderingsstaat nr. 11, ten bedrage van
€ 1.275, btw exclusief (btw medecontractant), goed te keuren.
29.

Logistiek/overheidsopdrachten - aankoop meubilair SBS De Lettertuin - Ikke en De
Hazelaar - goedkeuring lastvoorwaarden - vaststellen wijze van gunnen van de
opdracht - vaststellen lijst te raadplegen leveranciers

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen de aankoop van meubilair voor de
stedelijke basisscholen De Lettertuin, Ikke en De Hazelaar , geraamd op € 17.814,23, btw inclusief,
goed te keuren, de opdracht te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking en de voorwaarden vervat in het bestek goed te keuren en de lijst
van de firma's vast te stellen.

30.

Politie - betaalbaarstelling

Goedgekeurd
Betaalbaarstelling
31.

Politie - Aankopen via bestelbon

Goedgekeurd
Aankopen via bestelbon
32.

Politie - Aanstellen van een advocaat in het kader van de behandeling van een
tuchtdossier

Goedgekeurd
33.

Politie - Basisprotocolakkoord

Goedgekeurd
34.

Financiële dienst - goedkeuren bestelbons in het kader van budgethouderschap

Goedgekeurd
De bestelbonnen 2019/1020 t.e.m. 2019/1083 in het kader van het budgethouderschap worden
goedgekeurd.
35.

Financiële dienst - betaalbaarstelling uitgaven 2019 in het kader van
budgethouderschap

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen tot het betaalbaarstellen van de
mandatenlijst 2019/82, 2019/83, 2019/84 en 2019/85
36.

Financiën - uitleendienst - uitspraak betwisting

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een uitspraak te doen in verband met
de betwisting van een factuur in verband met de uitleendienst
37.

leefmilieu - subsidie plaatsen gevelbank te Ninove - goedkeuring uitbetaling

Goedgekeurd
Het college keurt de aanvraag tot terugbetaling voor het plaatsen van een gevelbank te Ninove
goed.
38.

Leefmilieu - klimaat - project windlandschap Ninove - principe aanpak goedkeuring

Goedgekeurd
Het college keurt het principe voor de aanpak van het project windlandschap Ninove goed.
39.

Leefmilieu - aanleg volkstuinsite Graafland - vraag termijnverlening - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft haar goedkeuring aan de vraag tot verlening van
de termijn met 10 werkdagen voor de aanleg van de volkstuinsite.

40.

Omgeving - OMV_2019023425 - omgevingsvergunning voor rooien 2
hoogstamfruitbomen te Stebbingen zn, 9400 Ninove -O/2019/69 - weigeren rooien
van 1 hoogstamfruitboom - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college verleent de aanvraag voor het rooien van 3 hoogstamfruitbomen te Ninove.
41.

Omgeving - OMV_2019027050 - omgevingsvergunning voor rooien van 87
populieren te Neerstraat 16A, 9400 Ninove -O/2019/72- goedkeuring

Goedgekeurd
Het college verleent de aanvraag voor het rooien van 87 populieren te Ninove.
42.

Omgeving - raadsledenloket schriftelijke vraag voormalige stort te Voorde antwoord - goedkeuring

Goedgekeurd
43.

Omgeving - OMV_2019006501 - Vergunning met voorwaarden SH - herinrichten
domein tot dierenasiel - O/2019/95

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het herinrichten van een domein tot dierenasiel te Aspelare.
44.

Omgeving - OMV_2019027646 - Vergunning met voorwaarden SH - bouwen van
een open berging - O/2019/77

Afgevoerd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning af te leveren voor het
bouwen van een open berging te Okegem.
45.

Omgeving - OMV_2019039069 - Vergunning met voorwaarden - bouwen van een
woning na slopen van bestaande bebouwing - O/2019/112

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden te
verlenen voor het bouwen van een woning na slopen van bestaande bebouwing te Aspelare.
46.

Omgeving - OMV_2019033922 - Vergunning met voorwaarden SH - bouwen van
een terrasoverkapping - O/2019/93

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

Omgeving - OMV_2019028603 - Vergunning met voorwaarden SH - verbouwen van
een woning - O/2019/86

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het verbouwen van een woning te Pollare.
48.

Omgeving - OMV_2018155422 - Vergunning met voorwaarden SH - uitbreiden van
een vakantiewoning en herbestemmen tot woning, rooien van bomen - O/2019/30

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het uitbreiden van een vakantiewoning en herbestemmen tot woning, rooien van
bomen te Aspelare.

49.

Omgeving - OMV_2019032307 - Vergunning met voorwaarden SH - verbouwen van
een café met woonst naar een halfopen eengezinswoning - O/2019/107

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het verbouwen van een café met woonst naar een halfopen eengezinswoning te
Outer.
50.

Omgeving - OMV_2019033502 - Vergunning met voorwaarden SH - uitbreiden van
een bestaande kinesistpraktijk met woongedeelte op de 1e verdieping - O/2019/90

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het uitbreiden van een bestaande kinesistpraktijk met woongedeelte op de 1e
verdieping te Okegem.
51.

Omgeving - OMV_2019042026 - Vergunning SH - regulariseren van een veranda en
plaatsen van een carport - O/2019/124

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning af te leveren voor het
regulariseren van een veranda en plaatsen van een carport te Aspelare.
52.

Mobiliteit - goedkeuring offerte opstart fietsbeleidsplan

Goedgekeurd
Goedkeuring gevraagd voor de offerte opstart fietsbeleidsplan
53.

Mobiliteit - Autoluw centrum - offerte uitbreiding opdracht

Verdaagd
Het college van gaat akkoord om de offerte voor de uitbreiding van het dossier autoluw centrum
54.

Mobiliteit - Ninove - Emiel De Molstraat - inrichten parkeerplaats voor personen
met beperking - stadswegen

Goedgekeurd
Mobiliteit - Ninove - Emiel De Molstraat - inrichten parkeerplaats voor personen met beperking stadswegen
55.

Mobiliteit - aanvraag via raadsledenloket - Meerbeke - Hemelrijk Brielstraat verzoek tot verplaatsen van de wegversmallingen - stadswegen

Goedgekeurd
Mobiliteit - aanvraag via raadsledenloket - Meerbeke - Hemelrijk Brielstraat - verzoek tot
verplaatsen van de wegversmallingen - stadswegen
56.

Ontwikkeling Mallaardstraat: goedkeuren inname standpunt

Verdaagd
Het college van burgemeester en schepenen bespreekt het voorstel van ontwikkeling in de
Mallaardstraat.
57.

Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling van project Green Garden te
Brusselsesteenweg - kennisname en goedkeuring van het preadvies van de sector
grondgebiedzaken

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het preadvies van de sector
grondgebiedzaken over het project Green Garden te Brusselsesteenweg en keurt dit preadvies
goed.

58.

Ontwikkeling hoek Savooiplein-Geraardsbergsestraat: intrekken beslissing en
goedkeuren visie

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen bespreekt het voorstel van ontwikkeling hoek
Savooiplein-Geraardsbergsestraat en keurt de visie ivm invulling functie gelijkvloers en ivm
toegang garage, voorgesteld door de sector GGZ, goed, na intrekking van vorige beslissing
59.

Ruimtelijke ordening - A/2019/8 Positief stedenbouwkundig attest - slopen
ééngezinswoning en bouwen van een alleenstaande ééngezinswoning met te
verbouwen stalling tot paardenstal

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een positief stedenbouwkundig attest
af te leveren voor het slopen van een eengezinswoning en bouwen van een alleenstaande
eengezinswoning met te verbouwen stalling tot paardenstal te Aspelare.
60.

Lokale economie - Dinsdagmarkt - aanpassing meters marktabonnement

Goedgekeurd
De aanpassing van het aantal meters binnen een abonnement van een vaste marktkramer op de
dinsdagmarkt wordt goedgekeurd.
61.

Lokale economie - dinsdagmarkt - afstand van abonnement

Goedgekeurd
De afstand van abonnement van een marktkramer op de dinsdagmarkt wordt goedgekeurd.
62.

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.
63.

Lokale economie - Shoppinggerelateerde evenementen - Topdagen - Za 15 en Zo 16
juni 2019 - Verzoek tot verschuiving datum - Weigering

Goedgekeurd
Op de middenstandsraad van 27 nov. 2018 werd afgesproken om de "Topdagen" te organiseren op
zaterdag 15 en zondag 16 juni 2019. Op 7 mei 2019 ontving de stad een e-mail houdende het
verzoek tot het verschuiven van dit evenement naar het weekend van vrijdag 21 tot en met 23 juni
2019. Het CBS beslist deze aanvraag te weigeren.
64.

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
65.

Ondergronds uitbreiden van het laagspannings- en openbaar verlichtingsnet,
overkoppelen van 6 woningen en slopen van het bestaande net in de
Nederhasseltstraat te Outer - intrekking van de beslissing van het college van
burgemeester en schepenen van 25 maart 2019 met betrekking tot het verplaatsen
van een elektriciteitspaal in de Nederhasseltstraat te Outer - goedkeuring
aangepaste prijsofferte - gunning van de opdracht

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring tot het intrekken van de
beslissing van 25 maart 2019 met betrekking tot het verplaatsen van een elektriciteitspaal in de

Nederhasseltstraat te Outer en keurt de aangepaste prijsofferte voor het ondergronds uitbreiden
van het laagspannings- en openbaar verlichtingsnet, het overkoppelen van 6 woningen en het
slopen van het bestaande net goed voor het bedrag van € 11.852,88, btw verlegd
66.

Bijplaatsen van 2 openbare verlichtingspalen met armatuur met ledtechnologie Hernhof te Denderwindeke - goedkeuring - gunning van de opdracht

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepen keurt de prijsofferte goed voor het bijplaatsen van 2
openbare verlichtingspalen met armatuur met ledtechnologie in Hernhof te Denderwindeke voor
het bedrag van € 2.175,88, btw verlegd
67.

Aanleggen voetpad in betonstraatstenen en aanleg van nieuwe kws-toplaag in de
Brusselseheerweg te Neigem - bevel van aanvang van de werken

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft het bevel de werken voor de aanleg van een
voetpad in betonstraatstenen en de werken voor de aanleg van een nieuwe kws-toplaag in de
Brusselseheerweg te Neigem aan te vangen op 20 mei 2019
68.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Denderwindeke - personeel kleuteronderwijs tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling van een kleuteronderwijzeres aan de Stedelijke Basisschool Denderwindeke
op 7 mei 2019 en op 9 mei 2019 met een deeltijdse opdracht van 20/24 in een niet-vacante
betrekking in vervanging van de titularis die afwezig is wegens ziekte.
69.

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

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling van een personeelslid in het ambt van kleuteronderwijzer aan de Stedelijke
Basisschool Parklaan-Seringen op 24 april 2019, 30 april 2019, 2 mei 2019, 7 mei 2019 en 8 mei
2019 met een deeltijdse opdracht van 18/24 in een niet-vacante betrekking in vervanging van de
titularis die afwezig is wegens ziekte.
70.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Denderwindeke - personeel kleuteronderwijs verlof voor verminderde prestaties - toekenning

Goedgekeurd
Toekenning van verlof voor verminderde prestaties voor een deeltijdse opdracht van 12/24 aan een
kleuteronderwijzeres van de Stedelijke Basisschool Denderwindeke vanaf 7 juni 2019 tot en met 21
juni 2019.
71.

Onderwijs - scholengemeenschap GeNi - directeurs - Regionaal Overleg Platform
Ondersteuningsnetwerk Centrum

Goedgekeurd
Verlenen van toestemming aan de directeurs van de scholengemeenschap GeNi om deel te nemen
aan een infomoment.
72.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - leermeesteressen niet- confessionele
zedenleer - studiedag

Goedgekeurd
Verlenen van toestemming aan de leermeesteressen niet- confessionele zedenleer om deel te
nemen aan een studiedag.
73.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - bestuurspersoneel - Ronde van
Vlaanderen

Goedgekeurd

Verlenen van toestemming aan de directeurs van de scholengemeenschap GeNi om deel te nemen
aan een studiedag.
74.

Cultuur - herdenkingsplechtigheid WOII in Outer op 23/06/2019 - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college keurt de herdenkingsplechtigheid op zondag 23 juni 2019 te Outer ter gelegenheid van
de 75e verjaardag van de vliegtuigcrash B-17 'To Hell or Glory' goed.
75.

Cultuur - Ninoofse Kleppers - KH St-Cecilia Meerbeke - betaalbaarstelling

Goedgekeurd
Er wordt een subsidie van 200,00 euro uitbetaald aan een erkende vereniging voor het boeken van
een Ninoofse Klepper.
76.

Evenementen - Ninove 1692 15/06/2019 en 16/06/2019 - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming voor het organiseren van een
historische re-enactmet op de terreinen van Doorn Noord op zaterdag 15 juni en zondag 16 juni
2019.
77.

Evenementen-3oflive-OCMW-site-21-22-23/06/2019-goedkeuring

Verdaagd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om toestemming te verlenen aan 3oflive
bvba, voor het organiseren van een muziekfestival met Vlaamse artiesten op 21, 22, 23 juni 2019
op de OCMW-site, Ninove.
78.

Evenementen-Veaudeville-Precious Beats 22/06/2019-goedkeuring

Goedgekeurd
Het college geeft goedkeuring voor de organisatie van Precious Beats op 22 juni 2019 in Hangar de
Veau.
79.

Evenementen-Veaudeville-Seniorennamiddagen 16/06-29/09-20/10-24/1115/12/2019-goedkeuring

Goedgekeurd
Het college geeft goedkeuring voor de organisatie van Seniorennamiddagen op 16/06-29/0920/10-24/11-15/12/2019 in Hangar de Veau door Veaudeville.
80.

Evenementen-Veaudeville-Cheers to the teachers 28/06//2019-goedkeuring

Goedgekeurd
Het college geeft goedkeuring voor de organisatie van Cheers to the teachers op 28 juni 2019 in
Hangar de Veau.
81.

Evenementen-Veaudeville-Beenhouwerij 28/09/2019-goedkeuring

Goedgekeurd
Het college geeft goedkeuring voor de organisatie van de Beenhouwerij op 28 september 2019 in
Hangar de Veau.
82.

Evenementen-Veaudeville-Circus 15/11-30/11-07/12-20/12-21/12/2019goedkeuring

Goedgekeurd
Het college geeft goedkeuring voor de organisatie van Circus 15/11-30/11-07/12-20/1221/12/2019 in Hangar de Veau.

83.

Evenementen-Veaudeville-NY 2020 op 31/12/2019-goedkeuring

Goedgekeurd
Het college geeft goedkeuring voor de organisatie van NY 2020 op 31/12/2019 in Hangar de Veau.
84.

Evenementen-Balbus Neigem 17/05/2019-goedkeuring

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om toestemming te verlenen aan de
dienst cultuur voor het organiseren van de Balbus Neigem op 17 mei 2019.
85.

Evenementen-Gospelsongs 10/06/2019 zaal cloe-goedkeuring

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om toestemming te verlenen aan een
Gospelkoor voor het organiseren van Gospel Songs Concert in zaal Cloë op 10 juni 2019.
86.

cc De Plomblom - avond- en dagprogrammatie 2019-2020

Goedgekeurd
cc De Plomblom - goedkeuring avond- en dagprogrammatie 2019-2020
87.

cc De Plomblom - goedkeuring schoolprogrammatie 2019-2020

Goedgekeurd
cc De Plomblom - goedkeuring schoolprogrammatie 2019-2020
88.

bibliotheek: goedkeuring aankoop RFID-labels

Goedgekeurd
bibliotheek: goedkeuring aankoop RFID-labels voor het converteren en beveiligen van
bibliotheekmaterialen.
GR6. Sport - Interlokale vereniging Regiosportdienst Zuid-Oost-Vlaanderen jaarrekening en jaarverslag 2018 - goedkeuring
Goedgekeurd
Goedkeuring jaarrekening en jaarverslag 2018 - Interlokale vereniging Regiosportdienst Zuid-OostVlaanderen
89.

Sport - oprichten sportinfrastructuur hockey op terreinen Outer "Leebeek" kennisname firma uitvoering

Verdaagd
Oprichten sportinfrastructuur hockey op terreinen Outer "Leebeek" - kennisname firma uitvoering
90.

Sport - voetbalcomplex Denderwindeke - toestemming tot het benutten van de
gronden in de Minnenhofstraat

Goedgekeurd
Voetbalcomplex Denderwindeke - toestemming tot het benutten van de gronden in de
Minnenhofstraat
91.

Secretariaat - dossiers gemeenteraad

Goedgekeurd
Te agenderen agendapunten voor de gemeenteraad.

92.

Promo Speelodroom : stickers

Goedgekeurd
Bestelling stickers met Speelodroom-logo
93.

Aankoop klein buitenspeelgoed Speelodroom

Goedgekeurd
Aankoop klein buitenspeelgoed Speelodroom in functie van de zomeractiviteiten en -evenementen
94.

Aankoop knutselmateriaal Speelodroom

Goedgekeurd
Aankoop knutselmateriaal Speelodroom in functie van het activiteitenaanbod in 2019

