College van burgemeester en schepenen van 14 oktober 2019
BEKNOPTE BESLUITENLIJST

1.

Secretariaat - goedkeuring notulen

Goedgekeurd
Goedkeuring van de notulen van 7 oktober 2019 en 9 oktober 2019.
2.

Secretariaat - erediensten - Kerkraad Sint-Christoffel Pollare - Notulen 10
september 2019

Goedgekeurd
Notulen van de vergadering van de kerkraad Sint-Christoffel Pollare - Notulen 10 september 2019
3.

Secretariaat - erediensten - Kerkraad O.L.-Vrouw Lichtmis Lieferinge - Notulen 24
september 2019

Goedgekeurd
Notulen van de vergadering van de kerkraad O.L.-Vrouw Lichtmis Lieferinge
september 2019
4.

- Notulen 24

Secretariaat - erediensten - Verenigde Protestantse Kerk - Notulen 19 september
2019

Goedgekeurd
Notulen van de vergadering van de kerkraad Verenigde Protestantse Kerk - Notulen 19 september
2019
5.

Secretariaat - erediensten - Sint-Amandus Outer - Notulen 17 september 2019

Goedgekeurd
Notulen van de vergadering van de kerkraad Sint-Amandus Outer - Notulen 17 september 2019
6.

Personeel - IBO - aanstellen jobstudenten

Goedgekeurd
Voor de herfstvakantie worden jobstudenten aangesteld
7.

Personeel - tijdelijk vakman chauffeur/machinebediener - indiensttreding

Goedgekeurd
Een tijdelijk personeelslid treedt in dienst.
8.

Personeel - tijdelijk halftijds administratief medewerker dienst onderwijs verlenging

Goedgekeurd
Het tijdelijk halftijds contract van administratief medewerker dienst onderwijs wordt verlengd.
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9.

Personeel - deskundige jeugd - verlenging tijdelijk contract

Goedgekeurd
Het tijdelijk contract van deskundige jeugd wordt verlengd.
10.

Personeel - deskundige jeugd - verlenging tijdelijk contract

Goedgekeurd
Een tijdelijk contract van deskundige jeugd wordt verlengd.
11.

Personeel - Verkorte selectieprocedure technisch beambte schoonmaak
stad/OCMW - goedkeuren kandidaten

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen tot goedkeuring kandidaten voor de
verkorte selectieprocedure voor de aanleg van een wervingsreserve voor de contractuele functie
van technisch beambte schoonmaak.
12.

Personeel - wijziging samenstelling selectiecommissie voor de verkorte
selectieprocedure logistiek beambte maaltijdbedeling.

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om de wijziging selectiecommissie voor
de verkorte selectieprocedure logistiek beambte maaltijdbedeling goed te keuren.
13.

Personeel - besluiten algemeen directeur in kader van dagelijks personeelsbeleid bekrachtiging

Goedgekeurd
De besluiten van de algemeen directeur in kader van dagelijks personeelsbeleid van 2 januari 2019
tot 9 oktober 2019 worden bekrachtigd.
14.

Personeel - erkenning relevante beroepservaring

Goedgekeurd
Relevante beroepservaring wordt erkend.
GR1. Deontologische code voor de lokale mandatarissen van de stad en het OCMW:
goedkeuring
Goedgekeurd
Het artikel 39 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de Raad een deontologische code
aanneemt
15.

Informatica - Wijziging huidig contract met Proximus in kader van de telefonie
naar aanleiding van de synergie stad en OCMW - gunning van de opdracht

Goedgekeurd
Wijziging huidig contract met Proximus in kader van de telefonie naar aanleiding van de synergie
stad en OCMW - gunning van de opdracht
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
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18.

Burgerzaken - concessie op het urnenveld op de begraafplaats Outer

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie urnenveld op de begraafplaats Outer
19.

Burgerzaken - concessie op het urnenveld op de begraafplaats Appelterre-Eichem

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie urnenveld op de begraafplaats Appelterre-Eichem
20.

Burgerzaken - grafconcessie op de begraafplaats Meerbeke

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring grafconcessie op de begraafplaats Meerbeke
21.

Burgerzaken - goedkeuring meerdere aanvragen tot plaatsing van een grafzerk op
de begraafplaatsen

Goedgekeurd
Goedkeuring aanvragen tot plaatsing grafzerken op de begraafplaatsen
22.

Sociale zaken - bloemstuk 100 jarige L. D. W.

Goedgekeurd
Leveren van bloemen aan een 100 jarige
23.

Sociale zaken - bloemstuk 100 jarige M. VdB.

Goedgekeurd
aankoop bloemstuk 100 jarige
24.

Sociale zaken - vzw 't Vierkant - toelage 2019 (kwartaal 2)

Goedgekeurd
toelage kwartaal 2 vzw 't Vierkant
25.

Patrimonium - stadsgebouwen - brievenbussen ziekenfondsen - weigering

Goedgekeurd
Weigering tot het plaatsen van een brievenbus van een ziekenfonds aan een stadsgebouw.
26.

Logistiek/overheidsopdrachten - afsluiten van een tijdelijke verzekering BA en LO
voor de deelnemers aan de boomplantactie op zondag 17 november 2019 gunning

Goedgekeurd
Het afsluiten van een tijdelijke verzekering BA en LO voor de deelnemers aan de boomplantactie
2019 wordt gegund aan de maatschappij die de voor de stad economisch voordeligste offerte heeft
ingediend ten bedrage van € 100 exclusief taksen en lasten
27.

Logistiek/overheidsopdrachten - SBS De Oogappel - aankoop whiteborden uitbreiding van de opdracht

Goedgekeurd
De aankoop van whiteborden voor SBS De Oogappel via uitbreiding van de opdracht goed te
keuren
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28.

Logistiek/overheidsopdrachten - toetreding raamovereenkomst "aankoop van ICT
infrastructuur + aankoop van licenties, gebruikersrechten, onderhouds- en
ondersteuningsprogramma's mbt standaardsoftware" via opdrachtencentrale Cipal

Goedgekeurd
De toetreding tot de raamovereenkomst "aankoop van ICT infrastructuur + aankoop van licenties,
gebruikersrechten, onderhouds- en ondersteuningsprogramma's mbt standaardsoftware" via
opdrachtencentrale Cipal goed te keuren
29.

Logistiek/overheidsopdrachten - levering van 1 graszitmaaier voor de dienst
begraafplaatsen - goedkeuring - goedkeuring voorwaarden - vaststellen wijze van
gunnen van de opdracht - vaststellen lijst te raadplegen firma's

Goedgekeurd
De levering van 1 graszitmaaier voor de dienst begraafplaatsen goed te keuren, de wijze van
gunnen van de opdracht en lijst te raadplegen firma' vast te stellen
GR2. Politie - kasmiddelen over het derde kwartaal 2019
Goedgekeurd
30.

Monitoring van inkomende alarmmeldingen

Goedgekeurd
Monitoring van inkomende alarmmeldingen
31.

Aankoop en plaatsen van los meubilair: stopzetting plaatsingsprocedure

Goedgekeurd
Aankoop en plaatsen van los meubilair: stopzetting plaatsingsprocedure
32.

Politie - Aankoop van een koelkast

Goedgekeurd
33.

Politie - Gunning schoonmaak politiekantoor

Goedgekeurd
GR3. Gemeentebelastingen - aanvullende belasting op de personenbelasting hernieuwing
Goedgekeurd
Verzoek aan de raad om voor het aanslagjaar 2020 de aanvullende belasting op de
personenbelasting te hernieuwen aan 7,5%.
GR4. Gemeentebelastingen - opcentiemen op de onroerende voorheffing - hernieuwing
Goedgekeurd
Verzoek aan de raad om voor het aanslagjaar 2020 de opcentiemen op de onroerende voorheffing
te hernieuwen aan 866 opc.
GR5. Gemeentebelastingen - belasting op ongeschikte en onbewoonbare woningen vaststelling
Verdaagd
Verzoek aan de raad om de belasting op ongeschikte en onbewoonbare woningen vast te stellen
voor een periode van 6 jaar, ingaande op 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025.
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34.

Gemeentebelastingen - beslechting van fiscale geschillen - belasting op de
verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met handelskarakter en van
gelijkgestelde producten - uitspraak

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepen om het bezwaarschrift inzake de belasting
op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met handelskarakter en van gelijkgestelde
producten voor het aanslagjaar 2018 en kohierartikel 000434 te verwerpen.
35.

Financiën - bestemming voertuigen buiten particuliere eigendommen gevonden

Goedgekeurd
Bestemming van voertuigen die buiten particuliere eigendommen gevonden zijn.
36.

Financiële dienst - goedkeuren bestelbons in het kader van budgethouderschap

Goedgekeurd
De bestelbonnen 2019/2060 t.e.m. 2019/2112 in het kader van het budgethouderschap worden
goedgekeurd.
37.

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 2019/158, 2019/159, 2019/160 en 2019/161.
38.

Leefmilieu - kennisname verslag Raad van Bestuur Ilva 17 september 2019 instappen in gewichtsregistratie - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de Raad van
Bestuur van Ilva 17 september 2019 en wenst mee in te stappen in het systeem van
gewichtsdiftar.
39.

Omgeving - OMV_2019058908 - kennisname intrekking aanvraag - O/2019/215
inrichtingsnummer 20190503-0057

Goedgekeurd
Het college neemt kennis van de aanvraag voor intrekking van het dossier.
40.

Omgeving - OMV_2019100281 - weigeren omgevingsvergunning voor het bouwen
van een serre en rooien van hoogstamkerselaars te Neigem - O/2019/308

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen weigert de aanvraag omgevingsvergunning voor het
bouwen van een serre en rooien van hoogstamkerselaars te Neigem.
41.

Omgeving - OMV_2019098095 - Weigering SH - verbouwen van een bestaande
woning - O/2019/302

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een weigering af te leveren voor het
verbouwen van een bestaande woning te Outer.
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42.

Omgeving - OMV_2019100367 - vergunning met voorwaarden SH- bouwen van
units voor opslag en ambachten met inrichting omgeving en parkeerzone en
bouwen van een hoogspanningscabine - O/2019/310
Inrichtingsnummer: 20190808-0054

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het bouwen van units voor opslag en ambachten met inrichting omgeving en
parkeerzone en bouwen van een hoogspanningscabine te Okegem.
43.

Omgeving - OMV_2019088939 - Vergunning met voorwaarden SH - bouwen van
een meergezinswoning (17 wooneenheden) in halfopen bebouwing met
ondergrondse garage en het slopen van 3 woningen en loods - O/2019/283

Verdaagd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het bouwen van een meergezinswoning in halfopen bebouwing met ondergrondse
garage en het slopen van 3 woningen en loods te Denderwindeke.
44.

Omgeving - OMV_2019102961 - Vergunning met voorwaarden SH - slopen van een
berging bij een bestaande woning - O/2019/319

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het slopen van een berging bij een bestaande woning te Nederhasselt.
45.

Omgeving - OMV_2019106521 - Vergunning SH - bouwen van een veranda en
terrasoverkapping - O/2019 / 329

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning af te leveren voor het
bouwen van een veranda en terrasoverkapping te Outer.
46.

Omgeving - OMV_2018143995 - advies in laatste administratieve aanleg - Ninouter
2 - O/2018 / 510

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om het ongunstig advies in laatste
administratieve aanleg goed te keuren.
47.

Ruimtelijke ordening - vraag om bijkomend juridisch advies inzake de interpretatie
van de voorschriften en mogelijke beroepen voor wat betreft het PRUP afbakening
kleinstedelijk gebied Ninove - deelplan stedelijk groengebied Hof Ter Duyst

Verdaagd
48.

Ruimtelijke ordening - splitsing van eigendom nr. 37

Goedgekeurd
voorstel aan het college om op de vraag tot splitsing geen opmerkingen te geven
49.

Ruimtelijke ordening - verkoopbaarheidsattest V 2018/121

Goedgekeurd
voorstel aan het college tot het afleveren van het verkoopbaarheidsattest voor de verkaveling V
2018/121
50.

Ruimtelijke ordening - doorsteek Beverstraat - kennisname advies sector GGZ van
09.10.2019

Goedgekeurd
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Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om kennis te nemen van het advies van
de sector GGZ van 09.10.2019 over het project doorsteek Beverstraat
51.

Ruimtelijke ordening - raadsledenloket - schriftelijke klacht ingediend - niet
naleven van een stedenbouwkundige vergunning, milieu overlast

Goedgekeurd
Raadsledenloket - schriftelijke klacht
52.

Lokale economie - Bedrijven en ondernemingen - Industriezone 2 Ninove VZW Werkingstoelage 2019 - Betaalbaarstelling - Goedkeuring

Goedgekeurd
GR6. Onderwijs - instellen digitale aanmeldingsprocedure in het basisonderwijs
Goedgekeurd
Instellen van een digitale aanmeldingsprocedure in het basisonderwijs
53.

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - domein muziek schooljaar 2019/2020 - verlof tijdelijk andere opdracht - toekenning

Goedgekeurd
Toekenning van een verlof tijdelijk andere opdracht voor een deeltijdse opdracht van één lestijd
aan een leraar DKO, domein muziek, van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans
vanaf 1 oktober 2019 en uiterlijk tot en met 31 augustus 2020.
GR7. Cultuur - Molencommissie - samenstelling - afvaardiging gemeenteraadsleden goedkeuring
Goedgekeurd
De gemeenteraad keurt de nieuwe samenstelling van de molencommissie goed.
54.

Cultuur - buurthuis Okegem - aanbrengen wandkaart - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt goed om een grote gekleurde wandkaart aan te
brengen in het buurthuis van Okegem
55.

Evenementen - rommelmarkt Ninove Niniaplein elke 2de zondag van de maand van
april t/m oktober 2020 - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor het organiseren van een
rommelmarkt op het plein aan de Ninia elke 2de zondag van de maand van april t/m oktober
2020.
56.

Evenementen - aankoop nieuwe smokings en toebehoren nieuwe leden stedelijke
feestcommissie - gunning - goedkeuring

Verdaagd
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring voor de aankoop van smokings met
strik voor de nieuw aangestelde leden van de stedelijke feestcommissie.
57.

Evenementen - aankoop steken, mantels en schouderlappen nieuwe leden
stedelijke feestcommissie - gunning - goedkeuring

Verdaagd
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring voor de aankoop van steken,
mantels en schouderlappen voor de nieuw aangestelde leden van de stedelijke feestcommissie.
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58.

Jeugd - Goedkeuring gratis gebruik JH Het Uur door de jeugdraad

Goedgekeurd
Goedkeuring van het gratis gebruik van JH Het Uur door de jeugdraad op 19/10/2019
59.

Vraag VVV-Ninove vzw voor het gebruik van de Hospitaalkapel als accommodatie
voor de voorstelling van een vernieuwde Witkapdegustatie in het kader van de
promotie als toeristisch streekproduct

Goedgekeurd
De VVV-Ninove vzw vraagt de Hospitaalkapel te gebruiken voor een organisatie
60.

Sociale zaken - IBO - toekenning sociaal tarief P.S.

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om de aanvraag voor sociaal tarief, zoals
vermeld in het dossier, goed te keuren vanaf 19 september 2019 voor de periode van 1 jaar.

61.

Secretariaat - dossiers gemeenteraad

Goedgekeurd
Te agenderen agendapunten voor de gemeenteraad.
GR8. Bibliotheek : aanstelling van leden van de bib- en cc-adviesraden
Goedgekeurd
Bibliotheek : aanstelling van leden van de bib- en cc-adviesraden
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