College van burgemeester en schepenen van 15 januari 2019
BEKNOPTE BESLUITENLIJST

GR1. Bepaling van de rangorde van de gemeenteraadsleden
Goedgekeurd
De rangorde van de gemeenteraadsleden wordt bepaald.
1.

Secretariaat - goedkeuring notulen

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om de notulen van 8 januari 2019 goed
te keuren.
2.

Secretariaat - gemeenteraads- en commissiezittingen 2019 - vaststellen data en
uren

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om de data van de vergaderingen van de
gemeenteraad voor het dienstjaar 2019 vast te stellen.
3.

Secretariaat - OCMW-raad 2019 - vaststellen data en uren

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om de data van de vergaderingen van de
OCMW-raad voor het dienstjaar 2019 vast te stellen.
4.

Secretariaat - OCMW - beslissingen Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12
december 2018

Goedgekeurd
Beslissingen Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 december 2018
5.

Secretariaat - erediensten - Kerkraad Sint-Kristoffel Pollare - Notulen 4 december
2018

Goedgekeurd
Notulen Kerkraad Sint-Kristoffel Pollare van 4 december 2018
6.

Secretariaat - erediensten - Kerkraad Onze-Lieve-Vrouw Presentatie Okegem Notulen 18 december 2018

Goedgekeurd
Notulen kerkraad onze-Lieve-Vrouw Presentatie okegem van 18 december 2018

7.

Secretariaat - erediensten - Kerkraad Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart Ninove Notulen 18 december 2018

Goedgekeurd
Notulen kerkraad Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart van 18 december 2018
8.

Secretariaat - erediensten - Kerkraad Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart Ninove Notulen 17 december 2018

Goedgekeurd
Notulen kerkraad Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart van 17 december 2018
9.

Secretariaat - erediensten - Kerkraad Sint-Amandus Aspelare - Notulen 17
december 2018

Goedgekeurd
Notulen kerkraad Sint-Amandus Aspelare van 17 december 2018
10.

Secretariaat - erediensten - Kerkraad Sint-Pietersbanden Voorde - Notulen 31
januari 2018

Goedgekeurd
Notulen kerkraad Sint-Pietersbanden Voorde van 31 januari 2018
11.

Secretariaat - erediensten - Kerkraad Sint-Pietersbanden Voorde - Notulen 31 mei
2018

Goedgekeurd
Notulen kerkraad Sint-Pietersbanden Voorde van 31 mei 2019
12.

Secretariaat - erediensten - Kerkraad Sint-Pietersbanden Voorde - Notulen 28
november 2018

Goedgekeurd
Notulen kerkraad Sint-Pietersbanden Voorde van 28 november 2018
13.

Secretariaat - erediensten - Kerkraad Sint-Amandus Outer Herlinckhove - Notulen
18 december 2018

Goedgekeurd
Notulen kerkraad Sint-Amandus Outer Herlinckhove van 18 december 2018
14.

Ziekteverloven week 2

Goedgekeurd
Ziekteverloven
15.

Personeel - tijdelijk administratief medewerker AMWD - wijziging

Goedgekeurd
Wijziging van aanstellingsbesluit van 27 december 2018 van tijdelijk administratief medeweker
AMWD
16.

Personeel - Deskundige Huis van het Kind - aanstelling

Goedgekeurd
aanstelling Deskundige Huis van het Kind

17.

Personeel - Selectieprocedure administratief medewerker - samenstelling
selectiecommissie

Goedgekeurd
Goedkeuren samenstelling selectiecommissie van selectieprocedure administratief medewerker
18.

Personeel - Selectieprocedure begeleider IBO - samenstelling selectiecommissie en
vaststellen datum selectieproef

Goedgekeurd
Selectieprocedure begeleider IBO - samenstelling selectiecommissie en vaststellen datum
selectieproef
19.

Personeel - selectieprocedure administratief medewerker (verkorte procedure) goedkeuren kandidaten

Goedgekeurd
goedkeuring kandidaturen van de verkorte selectieprocedure van administratief medewerker
20.

Huis van het Kind - Levering fruit Babbelbrabbels

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om goed te keuren dat er tweewekelijks
fruit geleverd wordt voor de Babbelbrabbels naar ’t Kadeeken.
21.

Sociale zaken - organisatie activiteiten Tournée Minerale 2019

Goedgekeurd
Goedkeuren voor het organiseren van Tournée Minerale in Ninove in februari 2019
22.

Sociale zaken - uitbetaling vergoedingen occasionele kinderopvang december 2018

Goedgekeurd
Goedkeuring uitbetaling vergoedingen voor vrije dagen in de gereserveerde plaatsen voor
occasionele kinderopvang in kinderdagverblijven de Hartjes en Zonnetje.
23.

Patrimonium - Doorsteek Beverstraat - verwijderen tellers Eandis - gunning

Goedgekeurd
Verwijderen tellers gebouw Watté - gunning
24.

Patrimonium - herstel technische installaties via Eandis- deel 20

Goedgekeurd
Herstelling circulatiepomp Daikin in De Kuip - gunning
25.

Patrimonium - uitbreiding school Windekind - perceel 3 - vorderingsstaat 17 goedkeuring

Goedgekeurd
Goedkeuring vorderingsstaat 17 van perceel 3 voor de nieuwbouw school Windekind
26.

Patrimonium - Zwembad "De Kleine Dender" - aanstellen ontwerper - herstelling
betegeling - gunning

Goedgekeurd
Aanstellen ontwerper voor herstelling betegeling zwembad "De Kleine Dender" - gunning

27.

Gemeentebelastingen - beslechting van fiscale geschillen - gemeentelijke heffing
bedrijven - uitspraak

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om het bezwaarschrift inzake de
gemeentelijke heffing bedrijven voor het aanslagjaar 2018 en kohierartikel 002269 ten bedrage
van € 124,00 in te willigen.
28.

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 schepenen om het ingediende bezwaarschrift inzake
de belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met handelskarakter en van
gelijkgestelde producten niet in te willigen
29.

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 schepenen om het bezwaarschrift inzake de
belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met handelskarakter en van
gelijkgestelde producten voor het aanslagjaar 2017 en kohierartikel 000409 onontvankelijk te
verklaren.
30.

Gemeentebelastingen - bestemming goederen buiten particuliere eigendommen
gevonden

Goedgekeurd
De bestemming van goederen die buiten particuliere eigendommen gevonden werden, wordt
goedgekeurd.
31.

Financiële dienst - goedkeuren bestelbons in het kader van budgethouderschap

Goedgekeurd
De bestelbonnen 2019/1 t.e.m. 2019/46 in het kader van het budgethouderschap worden
goedgekeurd.
32.

Financiële dienst - betaalbaarstelling uitgaven 2018 in het kader van
budgethouderschap

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen tot het betaalbaarstellen van de
mandatenlijsten 2019/9, 2019/10 en 2019/11.
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
mandatenlijst 2019/12.
34.

Financiële dienst - niet-fiscale ontvangsten - plaatsen van vorderingen in onwaarde
- schoolfacturatie

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen tot het in onwaarde plaatsen van 4
openstaande vorderingen met betrekking tot schoolfacturatie

35.

Leefmilieu - aanleg volkstuinsite Graafland - uitvoering - vraag termijnsverlenging
- goedkeuring

Goedgekeurd
Het college beslist de termijn van uitvoering voor de aanleg van de volkstuinsite Graadland te
verlengen.
36.

Leefmilieu - aanleg volkstuinsite Graafland - uitvoering gevelbeplanking bergingen
- goedkeuring

Goedgekeurd
Het college gaat akkoord met een andere gevelbeplanking bij de aanleg van de volkstuinsite
Graafland mits een korting van 15% voor de werken te verrekenen in de vorderingsstaat.
37.

Omgevingsvergunning - weigeren vergunning ontbossing te Ninove

Goedgekeurd
Het college weigert de aanvraag omgevingsvergunning (OMV2018107097) voor het ontbossen in
functie van het herstel van het meersenlandschap te Ninove.
38.

Omgeving – OMV_2018139362 - Vergunning met voorwaarden - bouwen van een
halfopen bebouwing - O/2018/477

Goedgekeurd
Het college verleent een voorwaardelijke vergunning voor het bouwen van een halfopen bebouwing
te Ninove.
39.

Omgeving – OMV_2018133541 - Vergunning met voorwaarden - verbouwen van
een vrijstaande woning - O/2018/460

Goedgekeurd
Het college verleent een voorwaardelijke vergunning voor het verbouwen van een vrijstaande
woning te Ninove.
40.

Omgeving – OMV_2018118698 - Weigering - slopen en bouwen van een open
landbouwloods - O/2018/414

Verdaagd
De weigering voor het slopen en bouwen van een open landbouwloods te Ninove wordt verdaagd.
41.

Omgeving – OMV_2018078855 - Weigering - plaatsen van een luifel en een
tourniket - O/2018/450

Verdaagd
De weigering voor het plaatsen van een luifel en tourniket te Ninove wordt verdaagd.
42.

Omgeving – OMV_2018127937 - Vergunning met voorwaarden - aanpassen van de
afmetingen van loten 1, 2 & 3 van V2017/4 - O/2018/442

Goedgekeurd
Het college verleent een voorwaardelijke vergunning voor een bijstelling van verkaveling voor het
aanpassen van de afmetingen van loten 1, 2 & 3 van V2017/4 te Ninove.

43.

Omgeving – OMV_2018120501 - Vergunning met voorwaarden – wijzigen van een
verkaveling om van 2 kavels voor open bebouwing 2 kavels voor gesloten en 2
kavels voor halfopen bebouwing te maken - O/2018/420

Goedgekeurd

Het college verleent een voorwaardelijke vergunning voor het wijzigen van een verkaveling om van
2 kavels voor open bebouwing 2 kavels voor gesloten en 2 kavels voor halfopen bebouwing te
maken te Ninove.

44.

Ruimtelijke ordening - A/2018/15 Positief attest - bouwen van een halfopen
ééngezinswoning

Goedgekeurd
Het college verleent een voorwaardelijk positief stedenbouwkundige attest voor het bouwen van
een halfopen eengezinswoning te Ninove.
45.

Ruimtelijke ordening - A/2018/16 Positief attest - slopen van stalling en oprichten
van een ééngezinswoning (perceel wordt afgesplitst)

Goedgekeurd
Het college verleent een voorwaardelijk positief stedenbouwkundig attest voor het slopen van een
stalling en oprichten van een eengezinswoning te Ninove.
46.

Ruimtelijke ordening - Aktename vergund geacht gebouw

Goedgekeurd
Het college neemt akte van een vergund geacht gebouw te Ninove
47.

Lokale economie - inname openbaar domein van een kippenkraam op het
dorpsplein van Denderwindeke elke zondagvoormiddag 2019 - goedkeuring

Goedgekeurd
De inname van het openbaar domein op het dorpsplein van Denderwindeke elke
zondagvoormiddag 2019 wordt toegestaan voor een kippenkraam.
48.

Lokale economie - Inname privé domein te Meerbeke met een hamburgerkraam
voor dienstjaar 2019

Goedgekeurd
Vergunning wordt toegestaan voor de Inname privé domein te Meerbeke met een hamburgerkraam
voor dienstjaar 2019
49.

Lokale economie - private inname van het openbaar domein voor het plaatsen van
een reclamebord te Meerbeke voor het dienstjaar 2019 - weigering

Goedgekeurd
De private inname van het openbaar domein voor het plaatsen van een reclamebord te Meerbeke
voor het dienstjaar 2019 wordt geweigerd.
50.

Lokale economie - Detailhandel - Premie renovatie handelspanden gelegen in het
kernwinkelgebied Centrum Ninove en het winkelgebied Rechteroever - Aanvraag
tot uitbetaling - Goedkeuring

Goedgekeurd
Op 23 nov. 2017 keurde de gemeenteraad het premiereglement goed voor de renovatie van
handelspanden, gelegen in het kernwinkelgebied Centrum Ninove en het winkelgebied
Rechteroever. Op 17 juli 2018 keurde het college van burgemeester en schepenen principieel een
aanvraag tot het bekomen van een renovatiepremie goed. Nadat de werken werden uitgevoerd,
werd er een aanvraag tot uitbetaling van de premie ingediend. Het college beslist om deze
aanvraag tot uitbetaling goed te keuren.
51.

Openbare werken - voetpad Leopoldstraat 64 te Okegem - innemen standpunt
omtrent terugbetaling aanleg voetpad aan eigenaars

Goedgekeurd

Innemen standpunt omtrent terugbetaling aanleg voetpad.
52.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Denderwindeke - personeel kleuter- en lager
onderwijs - tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling van een leermeesteres lichamelijke opvoeding aan de Stedelijke Basisschool
Denderwindeke op 8 januari 2019 met een deeltijdse opdracht van 4/24 in een niet-vacante
betrekking in vervanging van de titularis die afwezig is wegens ziekte.
53.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde - personeel
kleuteronderwijs - tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling van een kinderverzorgster aan de Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde
vanaf 7 januari 2019 met een deeltijdse opdracht van 9/32 in een niet-vacante betrekking in
vervanging van de titularis die afwezig is wegens ziekte.
54.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Denderwindeke - personeel lager onderwijs tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling van een onderwijzeres aan de Stedelijke Basisschool Denderwindeke op 9
januari 2019 met een deeltijdse opdracht van 4/24 in een niet-vacante betrekking in vervanging
van de titularis die afwezig is wegens nascholing.
55.

Onderwijs - Stedelijke Basisscholen Parklaan-Seringen en Nederhasselt-Voorde zorgteams - studiedag

Goedgekeurd
Verlenen van toestemming aan leden van de zorgteams van de Stedelijke Basisscholen ParklaanSeringen en Nederhasselt-Voorde om deel te nemen aan een studiedag.
56.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen - zorgteam - nascholing
'Basismodule coaching voor zorgcoördinatoren en zorgleraren'

Goedgekeurd
Verlenen van toestemming aan leden van het zorgteam van de Stedelijke Basisschool ParklaanSeringen om deel te nemen aan een nascholing.
57.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde - personeel lager
onderwijs - inspiratiedag 'Executieve functies bij jonge kinderen'

Goedgekeurd
Verlenen van toestemming aan personeelsleden van het lager onderwijs van de Stedelijke
Basisschool Nederhasselt-Voorde om deel te nemen aan een inspiratiedag.
58.

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - administratief
personeel - tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling van een administratieve medewerker aan de Stedelijke Academie voor
Muziek, Woord en Dans vanaf 6 januari 2019 en tot en met 5 april 2019 met een deeltijdse
opdracht van 36/38 in een niet-vacante betrekking in vervanging van de titularis die afwezig is
wegens onbezoldigd ouderschapsverlof.
59.

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

Goedgekeurd

Tijdelijke aanstelling van een begeleider aan de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans
vanaf 14 januari 2019 en uiterlijk tot en met 30 juni 2019 met een deeltijdse opdracht van 4/22 en
6/20 in een niet-vacante betrekking in vervanging van de titularis aan wie een afwezigheid wegens
verminderde prestaties werd toegekend.
60.

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en dans - administratief
personeel - schooljaar 2018/2019 - onbezoldigd ouderschapsverlof - toekenning

Goedgekeurd
Toekenning van onbezoldigd ouderschapsverlof aan een administratieve medewerker van de
Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans voor een deeltijdse opdracht van 36/38 voor de
periode vanaf 6 januari 2019 tot en met 5 april 2019.
61.

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - schooljaar
2018/2019 - domein muziek - afwezigheid voor verminderde prestaties toekenning

Goedgekeurd
Toekenning van een afwezigheid voor verminderde prestaties aan een personeelslid van de
Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans voor een deeltijdse opdracht van 4 lestijden
vanaf 1 januari 2019 en tot en met 30 juni 2019.

62.

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - nascholing

Goedgekeurd
Verlenen van toestemming aan leraressen deeltijds kunstonderwijs, domein woordkunst-drama,
van Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans om deel te nemen aan een nascholing.
63.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde - project 'Pimp je
speelplaats' - akkoordverklaring

Goedgekeurd
Akkoordverlening aan de vestigingsplaats Voorde van de Stedelijke Basisschool NederhasseltVoorde om deel te nemen aan het project ‘Pimp je speelplaats 5’.
64.

Evenementen-Afscheidsbal Prins Chena 26/01/2019-goedkeuring

Goedgekeurd
Goedkeuring voor afscheidsbal van Prins Chena (carnaval 2019) op zaterdag 26 januari 2019 in
zaal Cloë, Merellaan 46, 9400 Ninove.
65.

Evenementen-toelage carnavalsfestiviteiten 2019 en toelage prinsenwagengoedkeuring

Goedgekeurd
De stedelijke feestcommissie ontvangt voor de organisatie van carnavalsfestiviteiten in 2019
(carnavalstoet, feest der senioren, realisatie prinsenwagen) een toelage van 33.760 euro.
66.

Evenementen-carnaval 2019-éénmalige toelage Ridders in de Wortelordegoedkeuring

Goedgekeurd
De Ridders in de Wortelorde ontvangen naar aanleiding van hun 50-jarige bestaan voor de
organisatie van kindercarnaval 2018 een éénmalige toelage van 5.000 euro.

67.

Bib : goedkeuring programma 'Rond Erato 2019'

Goedgekeurd

Goedkeuring van het activiteitenprogramma 'Rond Erato 2019' in de bib, waarbij elke maand op
een zaterdagvoormiddag ('de zaterdagen van de bib') en 4 x per jaar op maandagavond ('maandag
verwendag') een activiteit wordt georganiseerd, waarmee extra wordt ingezet op ontmoeting en
beleving.
GR2. Sport - Interlokale vereniging Regiosportdienst Zuid-Oost-Vlaanderen - Aanduiden
vertegenwoordiger en plaatsvervanger beheerscomité
Goedgekeurd
Voor het beheerscomité van de ILV Regiosportdienst Zuid-Oost-Vlaanderen, wordt de
vertegenwoordiger en plaatsvervangend afgevaardigde aangesteld.
GR3. Sport - autonoom gemeentebedrijf Ninove - Samenstelling raad van bestuur en
directiecomité
Verdaagd
Voorstel aan de gemeenteraad tot nieuwe samenstelling van de raad van bestuur en het
directiecomité van het autonoom gemeentebedrijf Ninove (zwembad de Kleine Dender).
68.

Secretariaat - dossiers gemeenteraad

Goedgekeurd
Te agenderen agendapunten voor de gemeenteraad
69.

Lokale economie - Pauwelviering 2019 - fondsenwerving 2019 Ninove

Goedgekeurd
Pauwelviering 2019- fondsenwerving 2019 Ninove

70.

Secretariaat - taakverdeling binnen college van burgemeester en schepenen

Taakverdeling binnen college van burgemeester en schepenen.

