College van burgemeester en schepenen van 16 juli 2019
BEKNOPTE BESLUITENLIJST

1.

Secretariaat - goedkeuring notulen

Goedgekeurd
Goedkeuring van de notulen van 3 juni 2019.
2.

vergoeding voor reprografie van beschermde werken - goedkeuring aangifte 2018 bibliotheek

Goedgekeurd
3.

vergoeding voor reprografie van beschermde werken - goedkeuring aangifte 2019 onderwijs

Goedgekeurd
Elke onderwijsinstelling betaalt jaarlijks een forfait per leerling als vergoeding voor het gebruik van
werken, databanken en prestaties ter illustratie bij het onderwijs
4.

Communicatie - Overzicht klachten januari- maart 2019

Goedgekeurd
Overzicht klachten januari- maart 2019
5.

Personeel - technische dienst - aanstellen jobstudenten - wijziging

Goedgekeurd
Bij een jobstudent wordt de einddatum van zijn tewerkstelling gewijzigd
6.

Personeelsdienst - medewerker sport

Afgevoerd
7.

Personeelsdienst - beslissing betreffende medewerker sport

Goedgekeurd
beslissing betreffende medewerker
8.

Personeel - streetaction 'Groeneweg' - wijziging

Goedgekeurd
De aanstellingen van monitoren tijdens de streetaction worden gewijzigd.
9.

Personeel - stedelijke academie muziek woord en dans - aanstellen jobstudent

Goedgekeurd
Er wordt voor de acmwd een jobstudent aangesteld.
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10.

Personeel - opening speelplein Outer - aanstellen monitor - bekrachtiging

Goedgekeurd
Tijdens de opening van het speelplein te Outer wordt een monitor aangesteld.
11.

Aanstellen jobstudent wegendienst

Goedgekeurd
Aanstellen van een jobstudent bij de technische dienst (wegen)
12.

Personeel - vakman chauffeur/machinebediener - aanstelling

Goedgekeurd
Een personeelslid wordt aangesteld.
13.

Personeel - bibliotheek - aanstellen jobstudenten - wijziging

Goedgekeurd
In de bibliotheek worden jobstudenten aangesteld/geschrapt
14.

Personeel - selectieprocedure vakman chauffeur/machinebediender - wijziging
vaststelling wervingsreserve

Goedgekeurd
De wervingsreserve van vakman chauffeur/machinebediener wordt gewijzigd.
15.

Personeel - aanstellen jobstudenten - wijziging

Goedgekeurd
Bij het IBO worden jobstudenten aangesteld
16.

Ziekteverloven week 27 en 28

Goedgekeurd
Ziekteverloven week 27 en 28
17.

Personeel - aanvraag sociale premie

Goedgekeurd
Een personeelslid vraagt een sociale premie aan.
18.

Personeel - aanvraag sociale premie

Goedgekeurd
Een personeelslid vraagt een sociale premie aan.
19.

Personeel - Attentia - psychologische bijstand na trauma

Goedgekeurd
Personeel - Attentia - psychologische bijstand na trauma
20.

Personeel - bekrachtiging consolidatiedatum arbeidsongeval

Goedgekeurd
Bekrachtiging en vaststellen consolidatiedatum arbeidsongeval van een contractueel personeelslid.
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21.

Personeel - Administratief personeel - ontslag met het oog op rustpensioen

Goedgekeurd
Personeel - Administratief personeel - ontslag met het oog op rustpensioen
22.

Personeel - erkenning relevante beroepservaring - bijkomende schaalanciënniteit

Goedgekeurd
Een personeelslid wordt bijkomende schaalanciënniteit toegekend.
23.

Informatica - Vernieuwing telefonie diverse stadsdiensten

Goedgekeurd
Voorstel aan het schepencollege om de telefonie te vernieuwen voor de gebouwen stadhuis, oud
stadhuis, academie voor Muziek, Woord en Dans, jeugdcentrum De Kuip en de technische dienst en
te gunnen via een raamovereenkomst.
24.

Informatica - Vernieuwing telefonie WZC Klateringen

Afgevoerd
Voorstel aan het schepencollege om de telefonie te vernieuwen voor het gebouw van het WZC
Klateringen en te gunnen via een raamovereenkomst .
25.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister
26.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister
27.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister
28.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister
29.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister
30.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister
31.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister
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32.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister
33.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister
34.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister
35.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister
36.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister
37.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister
38.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister
39.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister
40.

Burgerzaken - ambtshalve inschrijving in het bevolkingsregister

Verdaagd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve inschrijving in het bevolkingsregister
41.

Burgerzaken - concessie op het urnenveld op de begraafplaats Outer

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie urnenveld op de begraafplaats Outer
42.

Burgerzaken - concessie op het urnenveld op de begraafplaats Ninove

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie urnenveld op de begraafplaats Ninove
43.

Burgerzaken - concessie op het urnenveld op de begraafplaats Meerbeke

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie urnenveld op de begraafplaats Meerbeke
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44.

Burgerzaken - concessie op het urnenveld op de begraafplaats Ninove

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie urnenveld op de begraafplaats Ninove
45.

Burgerzaken - concessie op het urnenveld op de begraafplaats Nederhasselt

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie urnenveld op de begraafplaats Nederhasselt
46.

Burgerzaken - concessie op het urnenveld op de begraafplaats Ninove

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie urnenveld op de begraafplaats Ninove
47.

Burgerzaken - concessie op het urnenveld op de begraafplaats Ninove

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie urnenveld op de begraafplaats Ninove
48.

Burgerzaken - concessie op het urnenveld op de begraafplaats Denderwindeke

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie urnenveld op de begraafplaats Denderwindeke
49.

Burgerzaken - grafconcessie op de begraafplaats Ninove

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring grafconcessie op de begraafplaats Ninove
50.

Burgerzaken - concessie in het columbarium op de begraafplaats Ninove

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie in het columbarium op de begraafplaats Ninove
51.

Burgerzaken - concessie op het urnenveld op de begraafplaats Denderwindeke

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie urnenveld op de begraafplaats Denderwindeke
52.

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

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie urnenveld op de begraafplaats Appelterre-Eichem
53.

Burgerzaken - grafconcessie op de begraafplaats Ninove

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring grafconcessie op de begraafplaats Ninove
54.

Patrimonium - uitbreiding SBS Windekind - perceel 2 - vorderingsstaat 20 goedkeuring

Goedgekeurd
Goedkeuring vorderingsstaat 20 voor perceel 2 voor uitbreiding SBS Windekind.
55.

Integrale veiligheid - raadsledenloket - schriftelijke vraag

Goedgekeurd
Antwoord op de schriftelijke vraag van raadslid betreffende kledingcontainers en zwerfvuil.
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56.

afsluiten raamovereenkomst reprografievergoeding 2018 - goedkeuring.

Goedgekeurd
Voor het kopiëren van auteursrechtelijke beschermde werken moeten auteursrechten betaald
worden. Tot en met 2017, deden gemeenten en OCMW's dat in het kader van een
raamovereenkomst met Reprobel, de dienst die de rechten int. Ingevolge een gewijzigde wetgeving
drong een nieuw raamakkoord zich op. De nieuwe raamovereenkomst reprografievergoeding 2018
wordt goedgekeurd
57.

Logistiek/overheidsopdrachten - aankoop via openbare verkoop om reden van
openbaar nut van een perceel grond te Voorde voor de uitbreiding en ontsluiting
van het speelbos - vaststelling delegatie voor deelname aan de biedingen

Goedgekeurd
De vaststelling van een delegatie om deel te nemen aan de biedingen voor de aankoop via
openbare verkoop om reden van openbaar nut van een perceel grond te Voorde voor de uitbreiding
en ontsluiting van het speelbos
58.

Logistiek/overheidsopdrachten - openbare verkoop van de pastorie van Neigem en
een perceel grond te Aspelare - aanstellen notaris

Goedgekeurd
De aanstelling van een notaris voor de openbare verkoop van de pastorie van Neigem en een
perceel grond te Aspelare
59.

Logistiek/overheidsopdrachten - begeleiding, ter ondersteuning en/of
adviesverlening bij grondgebonden, lokaal economische zaken en bouw van een
sociaal huis - vaststellen lijst te raadplegen dienstverleners.

Goedgekeurd
Vaststellen te raadplegen dienstverleners voor de begeleiding, ter ondersteuning en/of
adviesverlening bij grondgebonden, lokaal economische zaken en bouw van een sociaal huis
60.

Logistiek/overheidsopdrachten - scholengemeenschap Geni -aankoop
schoolboeken schooljaar 2019/2020 - gunning van de opdracht

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen de aankoop van de schoolboeken
schooljaar 2019 - 2020 te gunnen aan de desbetreffende uitgeverijen.
61.

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

Goedgekeurd
Het leveren van grindgazon voor dienst begraafplaatsen goed te keuren, de wijze van gunnen van
de opdracht en de lijst van de te raadplegen firma's vast te stellen
62.

Logistiek/overheidsopdrachten - cultuurcentrum De Plomblom - aankoop koelkast gunning van de opdracht

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen de aankoop van een koelkast voor het
cultuurcentrum De Plomblom te gunnen aan de firma die de voor de stad de economisch
voordeligste offerte heeft ingediend ten bedrage van € 299,99, btw inclusief.

6

63.

Logistiek/overheidsopdrachten - onderhoud van de archeologische site van de
Norbertijnerabdij - goedkeuring verbeterd bedrag vorderingsstaat nr.12

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen het verbeterd bedrag van vorderingsstaat
nr.12, goed te keuren.
64.

Logistiek/overheidsopdrachten - aankoop materiaal en meubilair voor de stedelijke
academie voor muziek, woord en dans schooljaar 2019-2020 - gunnen van de
opdracht

Goedgekeurd
De aankoop van materiaal en meubilair voor de stedelijke academie voor muziek woord en dans
wordt gegund aan de firma die voordeligste offerte heeft ingediend

65.

Logistiek/overheidsopdrachten - aanstellen van een landmeter-expert voor de
opmaak van schattingsverslagen

Goedgekeurd
De opdracht voor de opmaak van schattingsverslagen te gunnen aan de landmeter-expert die de
economisch meest voordelige offerte heeft ingediend.
66.

Logistiek/overheidsopdrachten - onderhoud van de archeologische site van de
Norbertijnerabdij te Ninove - goedkeuring vorderingsstaat nr. 13

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen vorderingsstaat nr. 13, ten bedrage van
€ 1.325, btw exclusief (btw medecontractant), goed te keuren.
67.

Logistiek/overheidsopdrachten - aanstellen van een extern technisch medewerker
voor de dienst openbare werken - verlengen uitvoeringstermijn tot 31 december
2019.

Goedgekeurd
de uitvoeringstermijn van de opdracht beschreven in bestek 2019002 "aanstellen extern technisch
medewerker voor de dienst openbare werken" wordt, zonder meerkost, verlengd tot 31 december
2019.
68.

Logistiek/overheidsopdrachten - scholengemeenschap Geni - aankoop
schoolbenodigdheden schooljaar 2019 - 2020 - verlenging van de opdracht

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen de aankoop van schoolbenodigdheden
voor de stedelijke lagere- en kleuterscholen, te verlengen voor het schooljaar 2019 – 2020 voor de
som van € 39.548,49, btw inclusief.

69.

Logistiek/overheidsopdrachten - SBS Windekind - aankoop trapladder - gunning
van de opdracht

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen de aankoop van een trapladder voor de
stedelijke basisschool Windekind te gunnen voor het van € 571,62, btw inclusief.
70.

Logistiek/overheidsopdrachten - camerabewaking - vervanging beschadigde paal

Goedgekeurd
Vervanging van de beschadigde paal van de camera aan het kruispunt Denderhoutembaan Albertlaan.
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71.

Logistiek/overheidsopdrachten - behoud CM-brievenbus aan de voormalige
dagkapel St Theresia - goedkeuring

Verdaagd
De CM-brievenbus aan de voormalige dagkapel St Theresia zal worden behouden
72.

Aankoop van informaticamateriaal

Goedgekeurd
Aankoop van informaticamateriaal
73.

Mededinging leveren en installatie van een tijdsregistratiesysteem: vaststellen van
de lijst der te raadplegen firma's

Goedgekeurd
Mededinging leveren en installatie van een tijdsregistratiesysteem: vaststellen van de lijst der te
raadplegen firma's
74.

Prijsherziening van huur van twee gebruikslicenties 3P

Goedgekeurd
Prijsherziening van huur van twee gebruikslicenties 3P
75.

Politie - betaalbaarstelling

Goedgekeurd
Betaalbaarstelling
GR1. Gemeentebelastingen - concessioneren van het beheer voor het parkeren in zekere
straten van de stad - goedkeuring exploitatierekening, jaarverslag en
activiteitenverslag
Goedgekeurd
Verzoek aan de raad om goedkeuring te verlenen aan de exploitatierekening, jaarverslag en
activiteitenverslag van het werkingsjaar 2017-2018 inzake het concessioneren van het beheer voor
het parkeren in zekere straten van de stad.
GR2. Financiële dienst - garantieverklaring strategische participaties - goedkeuring
Goedgekeurd
Voorstel aan het college om de garantieverklaring strategische participaties goed te keuren.
GR3. Financiële dienst - Protestantse kerk Denderleeuw jaarrekening 2018 - advies
Goedgekeurd
Voorstel aan de raad tot het gunstig adviseren van de jaarrekening 2018 van de Protestantse kerk
Denderleeuw.
76.

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

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om kennis te nemen van de
stadseigendommen te Nederhasselt, 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.
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77.

Gemeentebelastingen - beslechting van fiscale geschillen - belasting op
ongeschikte en onbewoonbare woningen - uitspraak

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepen om het bezwaarschrift inzake de belasting
op ongeschikte en onbewoonbare woningen voor het aanslagjaar 2018 en kohierartikel 000002 in
te willigen.
78.

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

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om het bezwaarschrift voor het
aanslagjaar 2018 en kohierartikel 000202 te verwerpen.
79.

Financiële dienst - niet fiscale ontvangsten - technische dienst - invorderingen in
onwaarde plaatsen

Goedgekeurd
Vraag aan het college van burgemeester en schepenen om de niet fiscale invorderingen van de
technische dienst in onwaarde te plaatsen
80.

Financiële dienst - niet fiscale ontvangsten - GAS - invorderingen in onwaarde te
plaatsen

Goedgekeurd
Vraag aan het college van burgemeester en schepenen om de niet fiscale invorderingen van de
GAS in onwaarde te plaatsen
81.

Financiële dienst - goedkeuren bestelbons in het kader van budgethouderschap

Goedgekeurd
De bestelbonnen 2019/1459 t.e.m. 2019/1530 in het kader van het budgethouderschap worden
goedgekeurd.
82.

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 2019/113, 2019/114, 2019/115, 2019/116, 2019/117 en 2019/118.
83.

Financiën - Organisatie jaarmarkt 2019 - verkoop materialen

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen voor de verkoop van stadsmaterialen,
gevonden en in beslag genomen voorwerpen die eigendom geworden zijn van de stad en dit tijdens
de jaarmarkt
84.

Leefmilieu - klimaat - energiescans Kapittelstraat - rapporten - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de energiescans voor bedrijven de nieuwe KMOzone Kapittelstraat goed.
85.

Leefmilieu - aanvraag subsidie herbruikbare luiers

Goedgekeurd
Het college keurt de aanvraag voor een subsidie voor herbruikbare luiers goed.
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86.

Leefmilieu - openbaar groen - Madeliefjesweg - oproep minnelijke schikking
vredegerecht - kennisname

Goedgekeurd
Het college neemt kennis van de oproep tot minnelijke schikking van het vredegerecht.
87.

Leefmilieu - subsidie onderhoud lijnvormige landschapselementen - dossiers
voorjaar 2019 - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college keurt de subsidieaanvragen voor het onderhoud van lijnvormige landschapselementen
voor het voorjaar van 2019 goed.
88.

Leefmilieu - geboortebos boomplantactie 2019 - goedkeuring organisatie en
opdrachten

Goedgekeurd
Het college neemt akte van de boomplantactie voor het geboortebos.
89.

Leefmilieu - aanleg volkstuinsite Graafland - pv voorlopige aanvaarding goedkeuring

Goedgekeurd
Het college keurt het pv van voorlopige aanvaarding voor de aanleg van volkstuinsite Graafland
goed.
90.

Leefmilieu - officiële opening volkstuinen Graafland - goedkeuring organisatie en
opdrachten

Goedgekeurd
Het college keurt de organisatie en de opdrachten voor de officiële opening van de volkstuinen
Graafland goed.
91.

Leefmilieu - goedkeuring plaatsbeschrijving beplanting in de omgeving van
Edingsesteenweg-Proosdij in Denderwindeke

Goedgekeurd
Het college keurt de plaatsbeschrijving van de beplanting in de omgeving van EdingsesteenwegProosdij in Denderwindeke goed.
92.

Omgeving - OMV2019058908 - aanvraag afwijkingsaanvraag sectorale
voorwaarden Vlarem II voor de uitbating van een steenbakkerij - indienen bezwaar
- goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen dient een bezwaar in het kader van de aanvraag voor
afwijking op de sectorale voorwaarden voor de uitbating van een steenbakkerij
93.

Omgeving - OMV_2019057446 - aktename melding - tijdelijke bronbemaling O/2019/246
inrichtingsnummer 20190430-0072

Goedgekeurd
Het college neemt akte van de melding voor een tijdelijke bronbemaling te Ninove.
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94.

Omgeving - OMV_2019014884 - opvullen zuidelijk gelegen ontgonnen percelen O/2019/73 inrichtingsnummer: 20181210-0074 - kennisname beslissing deputatie

Goedgekeurd
Het college neemt kennis van de beslissing van de Deputatie voor het opvullen zuidelijk gelegen
ontgonnen percelen te Ninove.
95.

Omgeving - OMV_2019042073 - vergunning met voorwaarden SH - bouwen van
een halfopen eengezinswoning met nevenfunctie winkel + carport + tuinberging O/2019/146

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 nevenfunctie winkel + carport
+ tuinberging te Ninove.
96.

Omgeving - OMV_2019070578 - Weigering SH - bouwen van een garage O/2019/212

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een weigering af te leveren voor het
bouwen van een garage te Ninove
97.

Omgeving - OMV_2019069657 - Vergunning met voorwaarden SH - isoleren en
bepleisteren van de voorgevel, zijgevel en achtergevel - O/2019 / 211

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het isoleren en bepleisteren van de voorgevel, zijgevel en achtergevel te Okegem.
98.

Omgeving - OMV_2019061912 - Weigering SH - bouwen van een woning na sloop
van de bestaande bebouwing - O/2019 /202

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een weigering af te leveren voor het
bouwen van een woning na sloop van de bestaande bebouwing te Neigem.
99.

Omgeving - OMV_2019062384 - Vergunning met voorwaarden SH - verbouwen van
een ééngezinswoning - O/2019 / 186

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het verbouwen van een eengezinswoning te Meerbeke.
100. Mobiliteit - Trage Wegen - subsidiedossier randinfrastructuur
Goedgekeurd
Indienen dossier voor subsidies betreffende het dossier trage wegen randinfrastructuur
101. Mobiliteit - parkeerbeleid - principieel akkoord aanvraag raming
Goedgekeurd
Er wordt goedkeuring verleend om een raming aan te vragen voor het parkeerbeleid.
102. Mobiliteit - Bike to Work - deelname 2019-2020
Goedgekeurd
Bike to Work - deelname 2019-2020
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103. Mobiliteit - Ninove: Weggevoerdenstraat - Princiepsbeslissing parkeren
Goedgekeurd
Er wordt goedkeuring verleend aan de princiepsbeslissing aangaande het parkeren voor een project
in de Weggevoerdenstraat te Ninove
104. Mobiliteit - aanvraag vvb-vergunning - vvb 0028 - goedkeuring
Goedgekeurd
Aanvraag vvb-vergunning 0028 - goedkeuring
105. Mobiliteit - tijdelijk politiereglement wielerwedstrijd Pollare 21.07.2019
Goedgekeurd
Het college neemt kennis van het tijdelijk politiereglement op het verkeer dat van kracht is tijdens
de wielerwedstrijd Brothers on Bikes te Pollare op 21.07.2019
106. Mobiliteit - tijdelijk politiereglement GP Beeckman-De Caluwé 18.07.19
Goedgekeurd
Het college neemt kennis van het tijdelijk politiereglement op het verkeer dat van kracht is tijdens
de wielerwedstrijd GP Beeckman - De Caluwé op 18.07.2019
107. PRUP afbakening kleinstedelijk gebied Ninove - deelplan stedelijk groengebied H kennisname juridisch advies
Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het juridisch advies ivm PRUP
afbakening kleinstedelijk gebied Ninove - deelplan stedelijk groengebied Hof Ter Duyst
108. Ruimtelijke ordening - splitsing van eigendom nr. 29
Goedgekeurd
voorstel aan het college om op de vraag tot splitsing geen opmerkingen te geven
109. Ruimtelijke Ordening - G/2019/6 - Aktename vergund geacht gebouw - SH
Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om akte te nemen van een vergund
geachte achterbouw in de Brakelsesteenweg.
110. GIS - Aankoop van een recente orthofoto met GIS-nauwkeurigheid - goedkeuring
Afgevoerd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de aankoop van een recente orthofoto met GISnauwkeurigheid goed
111. GIS - aanschaffen van de toegang tot de 360° beeldendatabank - goedkeuring
Afgevoerd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanschaf van de toegang tot de 360°
beeldendatabank goed
112. Lokale economie - wekelijkse dinsdagmarkt - toewijzing nieuwe vaste
standplaatsen juli 2019 - goedkeuring
Goedgekeurd
Het college keurt de toewijzing van nieuwe vaste standplaatsen op de wekelijkse dinsdagmarkt
goed.
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113. Lokale economie - ambulante handel - inname openbaar domein op autoloze
zondag - 22/09/2019 - goedkeuring
Goedgekeurd
De inname openbaar domein van een hamburgerkraam op autoloze zondag te Ninove wordt
goedgekeurd.
114. landbouw - landbouwcomice - organisatie jaarmarkt op 07 september 2019 - i.s.m.
de landbouwcomice - goedkeuring
Goedgekeurd
jaarlijkse organisatie van de jaarmarkt op 07 september 2019 in samenwerking met de
landbouwcomice.
115. Lokale economie - Detailhandel - Belasting op leegstaande commerciële panden Overdracht zakelijk recht - Kennisname
Goedgekeurd
Op 31 jan. 2019 werd in een adm. akte vastgesteld dat het betreffende handelspand leegstond
waardoor het pand werd opgenomen in het leegstandsregister. De zakelijk gerechtigde werd
hiervan in kennis gesteld. Op 3 juni 2019 werd het pand verkocht. Het CBS neemt kennis van deze
overdracht van zakelijk recht. Daar er geen beroep werd ingediend tegen de definitieve opname
door de toenmalige zakelijk gerechtigde, werd het pand door het CBS op 11 juni 2019 definitief
opgenomen in het leegstandsregister.
116. Lokale economie - Detailhandel - Shoppinggerelateerde evenementen Rechteroever Feest! - Zondag 4 aug. 2019 - Organisatie vzw Rechteroever met
ondersteuning stad - Goedkeuring
Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de ondersteuning van het evenement
“Rechteroever Feest!” goed.

117. Openbare Werken - Machtigingsaanvragen van nutsmaatschappijen voor het
uitvoeren van werken op openbaar domein - kennisneming aanvragen - verlenen
machtiging
Goedgekeurd
Openbare Werken - Het college van burgemeester en schepenen keurt de machtigingsaanvragen
voor het uitvoeren van werken op openbaar domein goed
118. Openbare werken - wegen- en rioleringswerken in Hernhof te Denderwindeke goedkeuring vorderingsstaat 1 - goedkeuring proces-verbaal van vooruitgang van
de werken
Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de vorderingsstaat 1 en het proces-verbaal van
vooruitgang van de werken voor de de wegen- en rioleringswerken in Hernhof te Denderwindeke
goed voor het bedrag ten laste van de stad van € 24.971,38, btw verlegd en een bedrag ten laste
van Riopact van € 8.660,14, exclusief btw
119. Openbare werken - project aquafin NIV 3005 - aanleg riolering in de Pollarestraat
te Ninove - goedkeuring nihilstaat 2 - goedkeuring vorderingsstaat 3 - goedkeuring
processen-verbaal van vooruitgang van de werken
Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de nihilstaat 2, de vorderingsstaat 3 en het
proces-verbaal van vooruitgang van de werken goed voor de aanleg van riolering in de
Pollarestraat te Ninove goed voor het bedrag ten laste van de stad van € 711,92, btw verlegd en
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voor het bedrag ten laste van Riopact van
€ 162.666,52, exclusief btw
120. Openbare werken - herstel kws-verharding Guldenboom te Okegem en Abdijstraat
te Ninove - goedkeuring proces-verbaal van definitieve oplevering - goedkeuring
volledige vrijgave van de borgtocht
Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt het proces-verbaal van definitieve oplevering en
de volledige vrijgave van de borgtocht voor het herstel van kws-verharding in de Guldenboom te
Okegem en in de Abdijstraat te Ninove goed
121. Openbare werken - VMSW - omgevingswerken Witherenstraat Ninove goedkeuring vorderingsstaat 1 - goedkeuring proces verbaal van vooruitgang van
de werken
Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de vorderingsstaat 1 en het proces-verbaal van
vooruitgang van de werken voor de omgevingswerken Witherenstraat te Ninove goed voor het
bedrag ten laste van de stad van € 27.438,71, BTW verlegd
122. Openbare werken - Wegen-, riolerings- en omgevingswerken Berkenhof te Ninove goedkeuring vorderingsstaat 1 (nihil), 2 (nihil) en 3 - goedkeuring proces verbaal
van vordering der werken
Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de vorderingsstaat 1 (nihil), 2 (nihil) en 3 en het
proces verbaal van vooruitgang der werken voor de wegen-, riolerings- en omgevingswerken in de
wijk Berkenhof te Ninove goed voor een bedrag ten laste van de stad van € 608,98, BTW verlegd
123. Openbare werken - aanleggen van voetpaden in de Hazeleerstraat te Okegem goedkeuring proces-verbaal van voorlopige oplevering - goedkeuring gedeeltelijke
vrijgave van de basis borgtocht - goedkeuring volledige vrijgave van de
aanvullende borgtocht - goedkeuring eindafrekening - goedkeuring saldostaat
Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt het proces-verbaal van voorlopige oplevering,
de gedeeltelijke vrijgave van de basis borgtocht, de volledige vrijgave van de aanvullende
borgtocht, de eindafrekening en de saldostaat, goed voor de aanleg van voetpaden in de
Hazeleerstraat te Okegem
124. Openbare werken - heraanleg voetpad op het openbaar domein in de Neerstraat te
Appelterre-Eichem - verlenen machtiging
Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen verleent machtiging voor de heraanleg van een
voetpad op het openbaar domein in de Neerstraat te Appelterre-Eichem
125. Openbare werken - vraag gemeenteraadslid betreffende vernieuwing en/of
opfrissing van de Burchtstraat
Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft antwoordt op de vraag van een
gemeenteraadslid omtrent het vernieuwen en/of opfrissen van de Burchtstraat
126. Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - personeel lager onderwijs - schooljaar
2019/2020 - verlof voor verminderde prestaties - toekenning
Goedgekeurd
Toekenning van verlof voor verminderde prestaties voor een deeltijdse opdracht van 2/24 aan een
leermeesteres rooms katholieke godsdienst van de Scholengemeenschap GeNi vanaf 1 september
2019 tot en met 31 augustus 2020.
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127. 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 50 % aan een leermeesteres lichamelijke opvoeding van SBS Denderwindeke
en SBS Nederhasselt-Voorde vanaf 1 juli 2019 tot en met 31 augustus 2019.
128. Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - administratieve medewerkers - nascholing
Goedgekeurd
Verlenen van toestemming aan de administratieve medewerkers van de scholengemeenschap GeNi
om deel te nemen aan een infosessie.
129. Onderwijs - Stedelijke Basisschool Denderwindeke - bestuurspersoneel infovergadering 'digitaal aanmelden'
Afgevoerd
130. Onderwijs - Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen - personeel kleuteronderwijs
- nascholing 'Binnenklasdifferentiatie op maat'
Goedgekeurd
Verlenen van toestemming aan een kleuteronderwijzeres van de Stedelijke Basisschool ParklaanSeringen om deel te nemen aan een nascholing.
131. Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - schooljaar
2019/2020 - domein muziek - afwezigheid voor verminderde prestaties toekenning
Goedgekeurd
Toekenning van een afwezigheid voor verminderde prestaties aan een lerares DKO, domein
muziek, van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans voor een deeltijdse opdracht van
zes lestijden vanaf 16 september 2019 en tot en met 28 september 2019.
132. Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - administratief
personeel - schooljaar 2019/2020 - verlof tijdelijk andere opdracht - toekenning
Goedgekeurd
Toekennen van een verlof tijdelijk andere opdracht aan een administratieve medewerker voor een
deeltijds vastbenoemde opdracht van 9/38 aan de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en
Dans vanaf 1 september 2019 en uiterlijk tot en met 31 augustus 2020 .
133. 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 vier lestijden
aan een lerares DKO, domein muziek, van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans
vanaf 1 september 2019 en uiterlijk tot en met 31 augustus 2020.
134. Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - schooljaar 2019/2020 - vaststelling
vakanties en facultatieve verlofdagen
Goedgekeurd
Vaststelling van de vakanties en facultatieve verlofdagen van de scholen van de
Scholengemeenschap GeNi voor het schooljaar 2019/2020.
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135. Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - schooljaar
2019/2020 - vaststelling vakanties en facultatieve verlofdagen
Goedgekeurd
Vaststelling vakanties en facultatieve verlofdagen van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord
en Dans 2019/2020.
136. Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - infobrochure bij schoolreglement goedkeuring
Goedgekeurd
Goedkeuren van de infobrochure bij het schoolreglement van de scholen van de
Scholengemeenschap GeNi.
137. Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - project Kunstkuur lokaal samenwerkingsinitiatief met de Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde
- goedkeuring afsprakennota
Goedgekeurd
Goedkeuring van de afsprakennota in het kader van het project Kunstkuur tussen de Stedelijke
Academie voor Muziek, Woord en Dans en de Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde vanaf 1
september 2019 en voor de duur van 3 schooljaren.
138. Cultuur - projectsubsidie St-Cecilia Meerbeke - goedkeuring
Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen kent een projectsubsidie toe aan de Koninklijke
Harmonie St-Cecilia Meerbeke voor de organisatie van het Flierefluiterfestival
139. Cultuur - projectsubsidie Teledienst Ninove - goedkeuring
Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen kent een projectsubsidie toe aan Teledienst Ninove
voor de activiteiten ter gelegenheid van haar 35-jarige bestaan
140. Cultuur - toelagen culturele verenigingen werkingsjaar 2018 - betaalbaarstelling goedkeuring
Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de uitbetaling van de toelagen 2019, op basis
van de ingediende werkingsverslagen van het jaar 2018, aan de culturele verenigingen goed, voor
een totaalbedrag van 38.000 euro.
141. Evenementen - Autovrije Zondag 22-09-2019 - concept - goedkeuring
Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt het concept en de grote lijnen van het
programma van Autovrije Zondag op 22 september goed.
142. Evenementen - Openluchtfilms 2019 - verkeersregeling en afwijking geluidsnormen
- goedkeuring
Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor een verkeersregeling en
afwijking van de geluidsnormen elektronisch versterkte muziek voor de openluchtfilmen 2019.
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143. Evenementen - Kaai vzw - Zomerbar 'Koer' - goedkeuring
Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan vzw Kaai voor het organiseren
van een zomerbar op 12, 13 en 14 juli 2019, 23, 24 en 25 augustus 2019 en 13, 14 en 15
september 2019.
144. Evenementen - 'Big Jump' - 14 juli 2019 - goedkeuring
Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming tot het organiseren van Big Jump
op zondag 14 juli 2019 door Natuurpunt Ninove ter hoogte van 't Oeverstekske.
145. Evenementen - Cocktailavond Chiro Flos Meerbeke - 27 juli 2019 - goedkeuring
Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming tot het organiseren van een
cocktailavond ten voordele van Chiro Flos Meerbeke aan hun lokalen te Meerbeke,
Gemeentehuisstraat, op zaterdag 27 juli 2019.
146. Evenementen - Tuinfeest te Meerbeke, Sint-Pietersstraat - 4 augustus 2019 goedkeuring
Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om een tuinfeest te organiseren te
Meerbeke op zondag 4 augustus 2019.
147. Evenementen - Dwars door Neigembos - 11 augustus 2019 - goedkeuring
Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming tot het organiseren van 'Dwars
door Neigembos' op 11 augustus 2019 .
148. Evenementen - Zeepkistenrace Pollare 15 augustus 2019 - goedkeuring
Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming tot het organiseren van een
zeepkistenrace op donderdag 15 augustus 2019 in Pollare door NKV Veneir te Naujg.
149. Evenementen – Openluchtmis aan de begraafplaats van Okegem 17-08-2019 goedkeuring
Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor het organiseren van een
openluchtmis aan de begraafplaats van Okegem op zaterdag 17 augustus 2019.
150. Evenementen – Kermis Outer 17-08-2019 - goedkeuring
Goedgekeurd
Het college van burgmeester en schepenen geeft toestemming aan het Feestcomité Outer voor het
organiseren van activiteiten naar aanleiding van kermis Outer op zaterdag 17 augustus 2019.
151. Evenementen - kleiduifschieting Pollare 24-25/08/2019 - goedkeuring
Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor het organiseren van een
kleiduifschieting op 24-25 augustus 2019 in Pollare.
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152. Evenementen - Peken Rock 24-08-2019 - goedkeuring
Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor het organiseren van Peken
Rock in de Bovenhoekstraat te Outer op zaterdag 24 augustus 2019 door de feitelijke vereniging
Pekenrock.
153. Evenementen - 6de Witkapschlagerfestival 31 augustus 2019 - goedkeuring
Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming tot het organiseren van het 6de
Witkap Schlagerfestival in Brouwerij Slaghmuylder op zaterdag 31 augustus 2019 door Jeroen
Events.
154. Evenementen – Jogging Appelterre augustus 2019 – goedkeuring
Verdaagd
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor het organiseren van een
jogging in Appelterre op donderdag 15 augustus 2019.
155. Evenementen – Tribu Tatkraft 10-08-2019 – goedkeuring
Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming tot het organiseren van Tribu op
zaterdag 10 augustus 2019 in het stadspark van Ninove.
156. Evenementen - Verjaardagsfeest in tent Ophemstraat Voorde 23/08/19 goedkeuring
Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming tot het organiseren van een
verjaardagsfeest in een tent in Voorde op vrijdag 23 augustus 2019.
157. Evenementen-Fuif KSA Sint-Goedele - zaal Cloë - 21/09/2019-goedkeuring
Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan KSA Sint-Goedele voor het
organiseren van een fuif in zaal Cloë in Ninove op 21 september 2019.
GR4. Bibliotheek : goedkeuring van jaarlijkse werkingsmiddelen voor het BibArtsamenwerkingsverband
Goedgekeurd
Voor de werking van het Bibliotheek-samenwerkingsverband BibArt wordt voorgesteld om jaarlijks
werkingsmiddelen te voorzien
158. Bibliotheek : overeenkomst met Cultuurconnect ivm basisinfrastructuur digitale
bibliotheek : goedkeuring contract
Goedgekeurd
Goedkeuring van contract tussen stadsbestuur en Cultuurconnect m.b.t. gebruik van
basisinfrastructuur Digitale bibliotheek (EBS)
159. Jeugd - betaalbaarstelling vergoeding voor gelegenheidsmedewerkers
Goedgekeurd
Betaalbaarstelling vergoeding voor gelegenheidsmedewerkers die studiezaal Berdam
geopend/gesloten hebben

18

160. Jeugd - Goedkeuring en betaalbaarstelling eerste schijf van de subsidie aan LEJO
vzw 2019
Goedgekeurd
Goedkeuring en betaalbaarstelling eerste schijf van de subsidie aan LEJO vzw 2019
161. Jeugd - Goedkeuring aanvraag werkingssubsidie speelpleinwerking Hobbes
Goedgekeurd
Goedkeuring van de aanvraag van speelpleinwerking Hobbes tot het verkrijgen van een
werkingssubsidie
162. Jeugd - toekennen en betaalbaarstelling kadervormingssubsidies aan individuele
aanvragers
Goedgekeurd
Toekennen en betaalbaarstellen van kadervormingssubsidies aan individuele aanvragers voor de
periode maart - juni 2019.
163. Sport - Terrein Osta Meerbeke - levering en plaatsing van 3 gasradiators
Goedgekeurd
Terrein Osta Meerbeke - levering en plaatsing van 3 gasradiators
164. Sport - aanleg noodweg atletiekpiste - toewijzen kosten
Afgevoerd
beslissing wie de kosten dient te dragen voor de aanleg van de noodweg aan de atletiekpiste
165. sport - organisatie Memorial Rasschaert door VITA - gebruik parking sporthal voor
officials, atleten en VIP
Goedgekeurd
Toestemming aan VITA vzw voor het gebruik van de parking van de sporthal tijdens de memorial
Rasschaert
166. Sport - subsidies voor sportverenigingen van fysiek actieve sporten en sportieve
vrijetijdsbesteding - goedkeuring uitbetaling 2019
Goedgekeurd
Subsidies voor sportverenigingen van fysiek actieve sporten en sportieve vrijetijdsbesteding goedkeuring uitbetaling 2019
167. Sport - subsidies aan verenigingen voor duivensport, vinken en denksport goedkeuring uitbetaling 2019
Goedgekeurd
Subsidies aan verenigingen voor duivensport, vinken en denksport - goedkeuring uitbetaling 2019

168. Speelodroom op Balbus en Autoloze Zondag en Ninomundo
Goedgekeurd
Bekendmaking van Speelodroom op verscheidene evenementen in Ninove
169. Sociale zaken - IBO - toekenning sociaal tarief
Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om de aanvraag voor sociaal tarief, zoals
vermeld in het dossier, goed te keuren vanaf 1 september 2019 voor de periode van 1 jaar
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170. Sociale zaken - IBO - toekenning sociaal tarief
Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om de aanvraag voor sociaal tarief, zoals
vermeld in het dossier, goed te keuren vanaf 17 mei 2019 voor de periode van 1 jaar
171. Sociale zaken - IBO - toekenning sociaal tarief
Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om de aanvraag voor sociaal tarief, zoals
vermeld in het dossier, goed te keuren vanaf 1 augustus 2019 voor de periode van 1 jaar

172. Secretariaat - dossiers gemeenteraad
Goedgekeurd
Te agenderen agendapunten voor de gemeenteraad.
173. Personeel - selectieprocedure diensthoofd lokale economie samenwerkingsovereenkomst
Goedgekeurd
Een samenwerkingsovereenkomst wordt goedgekeurd.
174. Personeel - selectieprocedure diensthoofd openbare werken samenwerkingsovereenkomst
Goedgekeurd
Een samenwerkingsovereenkomst wordt goedgekeurd.
175. Personeel - selectieprocedure diensthoofd openbare werken en diensthoofd lokale
economie - publicatie
Goedgekeurd
De publicatiekosten worden goedgekeurd van twee vacatures.
176. AGB Ninove - overheidsopdrachten -Begeleiding ter ondersteuning en/of
adviesverlening bij het dagelijks beheer van het AGB NINOVE- gunning
Goedgekeurd
AGB Ninove - Begeleiding ter ondersteuning en/of adviesverlening bij het dagelijks beheer van het
AGB NINOVE- gunning
177. Evenementen-Streekbierenavond scouts Mandus 02/08/2019-goedkeuring
Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft de goedkeuring voor het organiseren van een
streekbierenavond op vrijdag 2 augustus 2019 in en aan hun lokalen, Nederhasseltstraat 338,
9404 Aspelare.
178. Cultuur - buurthuis Berdam - einde gebruik IEKN - vraag om uitstel
Afgevoerd
Het college van burgemeester en schepenen besluit om de Theresiazaal en de Poelaertzaal met
ingang van 1 oktober 2019 niet langer ter beschikking te stellen van de Internationale
Evangelische Kerk van Ninove.
179. Personeel - Administratief personeel - pensioen
Goedgekeurd
Personeel - Administratief personeel - pensioen
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