College van burgemeester en schepenen van 16 september 2019
BEKNOPTE BESLUITENLIJST

1.

Secretariaat - goedkeuring notulen

Goedgekeurd
Goedkeuring van de notulen van 9 september 2019.
2.

Personeel - cursus kantklossen - aanstellen lesgeefster

Goedgekeurd
Voor de cursus kantklossen wordt een lesgeefster aangesteld.
3.

Personeel - waarneming hogere functie

Goedgekeurd
Aan een personeelslid wordt een waarneming hogere functie toegekend.
4.

Personeel - administratief medewerker AMWD - contract onbepaalde duur

Goedgekeurd
Een personeelslid wordt aangesteld in een contract van onbepaalde duur.
5.

Personeel - administratief medewerker AMWD - contract onbepaalde duur

Goedgekeurd
Een personeelslid wordt aangesteld in contract van onbepaalde duur.
6.

Personeel - verkorte selectieprocedure technisch beambte schoonmaak
stad/OCMW

Goedgekeurd
Een verkorte selectieprocedure wordt opgestart.
7.

Personeel - van ambtswege in disponibiliteitsstelling wegens ziekte

Goedgekeurd
Een personeelslid wordt in disponibiliteit wegens ziekte gesteld vanaf 26 september 2019
8.

Ziekteverloven - week 37

Goedgekeurd
Ziekteverloven - week 37
9.

Personeel - begeleider IBO - ontslag wegens medische overmacht

Goedgekeurd
Een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd.
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10.

Personeel - begeleider IBO - ontslag wegens medische overmacht

Goedgekeurd
Een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd.
11.

Sociale zaken - organisatie seniorenweek 2019

Goedgekeurd
organisatie seniorenweek 2019
12.

Patrimonium - SBS Windekind - nieuw voorstel Algeco - weigering

Goedgekeurd
Weigering van nieuw voorstel Algeco nav geprotesteerde factuur.
13.

Patrimonium - Liberale Kring - plaatsing duivenwering - goedkeuring

Goedgekeurd
Goedkeuring plaatsing duivenwering aan voorgevel gebouw Liberale Kring.
14.

Patrimonium - Liberale Kring - nieuwe omgevingsaanleg - goedkeuring

Goedgekeurd
Goedkeuring omgevingsaanleg aan achterkant gebouw Liberale Kring.
15.

Logistiek/overheidsopdrachten - leveren en plaatsen van 3 access points en
bekabeling voor jeugdcentrum en levering van 1 access point voor het
vredegerecht - uitbreiding opdracht

Goedgekeurd
Het leveren en plaatsen van 3 extra access points en bekabeling voor het jeugdcentrum goed te
keuren ten bedrage van
€ 4.420,53 btw inclusief en de levering van 1 access point voor het vredegerecht ten bedrage van
€ 792,53 btw inclusief
16.

Logistiek/overheidsopdrachten - scholengemeenschap Geni - binnenschoolse
kinderopvang en busbegeleiding in de stedelijke basisscholen van Ninove uitbreiding van de opdracht

Goedgekeurd
Het uitbreiden van de gegunde opdracht binnenschoolse kinderopvang en busbegeleiding in de
stedelijke basisscholen van Ninove ten bedrage van € 10.117,90 voor 10 maand
17.

Logistiek/overheidsopdrachten - toetreding opdrachtencentrale voor afname van
de raamovereenkomst "Microsoft licenties en aanvullende diensten" - goedkeuring

Goedgekeurd
De toetreding tot de opdrachtencentrale voor afname van de raamovereenkomst "Microsoft
licenties en aanvullende diensten" goed te keuren
18.

Logistiek/overheidsopdrachten - onderhoud van de archeologische site van de
Norbertijnerabdij te Ninove - goedkeuring vorderingsstaat nr. 15

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen vorderingsstaat nr. 15, ten bedrage van
€ 650, btw exclusief (btw medecontractant), goed te keuren.
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19.

Logistiek/overheidsopdrachten - aankoop van tablets en toebehoren voor de
gemeenteraadsleden - gunning van de opdracht.

Goedgekeurd
De aankoop van tablets en toebehoren voor de gemeenteraadsleden wordt gegund voor het bedrag
van
€ 37.156,17 incl btw voor de hardware, € 7.310,08 incl. btw voor de software en € 609.72 voor de
licenties Office en Windows
20.

Logisitek/overheidsopdrachten - trage wegen - opmaken dossiers buurtwegen en
rooilijnen, opmeten van percelen en opmaken van schattingsverslagen - aanstellen
landmeter - gunning van de opdracht

Verdaagd
Trage wegen - de aanstelling van een landmeter voor het opmaken van dossiers buurtwegen en
rooilijnen, opmeten van percelen en opmaken van schattingsverslagen te gunnen aan de firma die
als enige een offerte heeft ingediend voor de prijs van € 84.000 btw inclusief
21.

Logistiek/overheidsopdrachten - aankoop airtrack en toebehoren voor de
sportdienst - goedkeuring - goedkeuring voorwaarden - vaststellen wijze van
gunnen van de opdracht - vaststellen lijst te raadplegen firma's

Goedgekeurd
De aankoop van een airtrack en toebehoren voor de sportdienst goed te keuren, de wijze van
gunnen van de opdracht en de lijst te raadplegen firma's vast te stellen
22.

POLITIE - Opzeg allerlei

Goedgekeurd
Opzeg allerlei
23.

Schoonmaak politiekantoor: vaststellen van de lijst der te raadplegen firma's

Goedgekeurd
Schoonmaak politiekantoor: vaststellen van de lijst der te raadplegen firma's
24.

Politie - Aankoop zitbank cafetaria

Goedgekeurd
25.

Politie - Gunning: verhuis naar nieuw politiekantoor

Goedgekeurd
26.

Politie - Aankoop meubilair Robberechts deel II

Goedgekeurd
27.

Politie - betaalbaarstelling

Goedgekeurd
Betaalbaarstelling
28.

Politie - Aankopen via bestelbon

Goedgekeurd
Aankopen via bestelbon
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29.

Gemeentebelastingen - belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde
drukwerken met handelskarakter en van gelijkgestelde producten - vaststellen en
uitvoerbaar verklaren belastingkohier

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om het belastingkohier inzake de
belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met handelskarakter en van
gelijkgestelde producten voor het aanslagjaar 2019 vast te stellen en uitvoerbaar te verklaren ten
bedrage van €49.502,46.
30.

Financiële dienst - niet fiscale ontvangsten - huur cc de plomblom - invordering in
onwaarde plaatsen

Goedgekeurd
Vraag aan het college van burgemeester en schepenen om de niet fiscale invordering van de huur
voor cc de plomblom in onwaarde te plaatsen.
31.

Financiële dienst - niet fiscale ontvangsten - Gemeentelijk administratieve sancties
- onwaarde

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van Burgemeester en Schepenen om de niet fiscale ontvangsten met
betrekking tot de gemeentelijke administratieve sancties in onwaarde te plaatsen.
32.

Financiële dienst - goedkeuren bestelbons in het kader van budgethouderschap

Goedgekeurd
De bestelbonnen 2019/1822 t.e.m. 2019/1872 in het kader van het budgethouderschap worden
goedgekeurd.
33.

Financiële dienst - betaalbaarstelling uitgaven 2019 in het kader van
budgethouderschap

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen tot het betaalbaarstellen van de
mandatenlijsten 2019/147, 2019/148 en 2019/149.
34.

Financiële dienst - Dwangbevel - verschillende dossiers

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om voor verschillende dossiers een
deurwaarder aan te stellen
35.

Leefmilieu - oproep SOLVA kandidaatstelling project 'De Meerdoeners:
klimaatambassadeurs in actie' - deelname - principieel akkoord - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord om zich kandidaat te stellen
voor het project 'De Meerdoeners: klimaatambassadeurs in actie'.
36.

Leefmilieu - Leader-project Waerbekehuis - niet deelnemen - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen gaat niet in op de vraag tot participatie in het
LEADER-project Waerbekehuis
37.

Leefmilieu - vergunning bebossing te Okegem - uitspraak in beroep - kennisname

Goedgekeurd
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Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de uitspraak in beroep van de
deputatie Oost-Vlaanderen van 1 augustus 2019 waarbij een vergunning wordt gegeven voor een
bosaanplanting in Okegem.
38.

Afval - World Clean Up Day zwervuilactie Ninoofse zwerfvuiljagers op 21 september
2019 - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college keurt de actie World Clean Up day op 21 september goed.
39.

Omgeving - OMV_2019080439 - Weigering SH - verbouwen van een vrijstaande
ééngezinswoning. - O/2019 / 249

Goedgekeurd
Het college verleent een weigering voor het verbouwen van een vrijstaande eengezinswoning te
Pollare.
40.

Omgeving - OMV_2019091978 - Vergunning met voorwaarden SH - verbouwen van
een halfopen eengezinswoning - O/2019/280

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het verbouwen van een halfopen eengezinswoning te Ninove.
41.

Omgeving - OMV_2019093556 - Vergunning met voorwaarden SH - slopen van een
gebouw - O/2019/287

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

Omgeving - OMV_2019095959 - Vergunning met voorwaarden SH - verbouwen van
een woning - O/2019/294

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het verbouwen van een woning te Outer.
43.

Omgeving - OMV_2019015216 - Vergunning met voorwaarden SH - verbouwen van
een bestaande woning - O/2019/256

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het verbouwen van een bestaande woning te Appelterre.
44.

Ruimtelijke ordening - aktename van de melding van Onroerend Erfgoed voor het
plaatsen van zonnepanelen

Goedgekeurd
voorstel aan het college om akte te nemen van de melding
45.

Ruimtelijke ordening - aktename van de vraag tot verzaking aan de verkaveling V
2017/31

Goedgekeurd
voorstel aan het college tot aktename van de vraag tot verzaking aan de verkaveling V 2017/31
46.

Ruimtelijke ordening - splitsing van eigendom nr. 34

Goedgekeurd
voorstel aan het college om op de vraag tot splitsing geen opmerkingen te geven
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47.

Lokale economie - wekelijkse dinsdagmarkt - toewijzing nieuwe vaste
standplaatsen september 2019 - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college keurt de toewijzing van nieuwe vaste standplaatsen op de wekelijkse dinsdagmarkt
goed.
48.

Lokale economie - Detailhandel - Premie invulling van leegstaande commerciële
panden - Aanvraag - Onontvankelijk en ongegrond

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen verklaart een aanvraag tot het bekomen van een
premie voor de invulling van een leegstaand commercieel pand onontvankelijk en ongegrond.
49.

Lokale economie - Detailhandel - Belasting op leegstaande commerciële panden Overzicht nieuwe vaststellingen leegstand in adm. akte - Maand aug. 2019 Opname in leegstandsregister - Kennisname

Goedgekeurd
Op 13 dec. 2017 keurde de GR het belastingreglement op leegstaande commerciële panden,
gelegen in het kernwinkelgebied Centrum Ninove en het winkelgebied Rechteroever goed. Het CBS
neemt kennis van de nieuwe vermoedelijk leegstaande commerciële panden, vastgelegd door de
onderzoeker van de stad in een adm. akte bij vaststelling ter plaatse in aug. 2019. Conform art. 7
§ 1 worden de betreffende panden door deze adm. aktes opgenomen in het leegstandsregister.
50.

Openbare werken - realiseren van rioolaansluitingen door de Watergroep (RioPact)
- tussenkomst in de kostprijs door de stad Ninove bij afgifte van een kopie van de
betaalde factuur en betalingsbewijs - goedkeuring terugbetaling

Goedgekeurd
Openbare werken - Het college van burgemeester en schepenen keurt de terugbetaling van de
meerkost (bedrag boven € 1.750) goed voor de aansluiting van een bestaande woning op de
openbare riolering
51.

Openbare werken - VMSW - omgevingswerken Witherenstraat Ninove goedkeuring vorderingsstaat 3 - goedkeuring proces-verbaal van vooruitgang van
de werken

Goedgekeurd
Openbare werken - Het college van burgemeester en schepenen keurt goed de vorderingsstaat 3
en het proces-verbaal van vooruitgang van de werken voor de omgevingswerken in de
Witherenstraat te Ninove goed voor het bedrag ten laste van de stad van € 11.931,96, btw verlegd
52.

Openbare werken - project aquafin NIV 3005 - aanleg riolering in de Pollarestraat
te Ninove - goedkeuring vorderingsstaat 5 - goedkeuring proces-verbaal van
vooruitgang van de werken

Goedgekeurd
Openbare werken - Het college van burgemeester en schepen keurt de vorderingsstaat 5 en het
proces-verbaal van vooruitgang van de werken goed voor de aanleg van riolering in de
Pollarestraat te Ninove voor het bedrag ten laste van de stad van € 0,00 en voor het bedrag ten
laste van Riopact van € 89.931,96, exclusief btw
53.

Openbare werken - VMSW - omgevingswerken Witherenstraat Ninove goedkeuring vorderingsstaat 2 - goedkeuring proces-verbaal van vooruitgang van
de werken

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de vorderingsstaat 2 en het proces-verbaal van
vooruitgang van de werken voor de omgevingswerken in de Witherenstraat te Ninove goed voor
het bedrag ten laste van de stad van € 18.961,65, btw verlegd
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54.

Openbare werken - nieuwe uniforme en marktconforme tariefzetting voor
huishoudelijke rioolaansluitingen - inname standpunt

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen verleent een advies over de nota van Riopact van 2
augustus 2019 omtrent de nieuwe uniforme marktconforme tariefzetting voor huishoudelijke
rioolaansluitingen
55.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Denderwindeke - schooljaar 2019/2020 personeel kleuteronderwijs - tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling van personeelslid in het ambt van onderwijzer aan de Stedelijke Basisschool
Denderwindeke met een voltijdse opdracht van 24/24, bestaande uit een deeltijdse opdracht van
8/24 in een vacante betrekking en een deeltijdse opdracht van 12/24 in een niet-vacante
betrekking vanaf 1 september 2019 en een deeltijdse opdracht van 4/24 in een niet-vacante
betrekking vanaf 5 september 2019 .
56.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen - schooljaar 2019/2020 personeel lager onderwijs - tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling van een onderwijzeres aan de Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen vanaf
1 september 2019 met een deeltijdse opdracht van 12/24 in een niet-vacante betrekking,
bestaande uit een deeltijdse opdracht van 8/24 in vervanging van de titularis aan wie een verlof
tijdelijk andere opdracht werd toegekend en een deeltijdse opdracht van 4/24 in vervanging van de
titularis die aan wie een afwezigheid voor verminderde prestaties werd toegekend.
57.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen - schooljaar 2019/2020 personeel lager onderwijs - tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling vanaf 1 september 2019 van een onderwijzeres aan de Stedelijke Basisschool
Parklaan-Seringen met een deeltijdse opdracht van 12/24 in een niet-vacante betrekking in
vervanging van de titularis die zorgkrediet opneemt.
58.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde - schooljaar 2019/2020 personeel lager onderwijs - tijdelijk belasten met andere opdracht

Goedgekeurd
Tijdelijk belasten met een andere opdracht vanaf 1 september 2019 van een onderwijzeres aan de
Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde: een deeltijdse opdracht van 12/24 in een niet-vacante
betrekking in vervanging van de titularis die zorgkrediet opneemt.
59.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen - schooljaar 2019/2020 personeel lager onderwijs - tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling vanaf 1 september 2019 van een onderwijzer aan de Stedelijke Basisschool
Parklaan-Seringen met een voltijdse opdracht van 24/24, bestaande uit een deeltijdse opdracht
van 20/24 in een vacante betrekking en een deeltijdse opdracht van 4/24 in een niet-vacante
betrekking in vervanging van de titularis aan wie ouderschapsverlof in het kader van
loopbaanonderbreking werd toegekend.
60.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen - schooljaar 2019/2020 personeel lager onderwijs - tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling vanaf 1 september 2019 van een onderwijzeres aan de Stedelijke Basisschool
Parklaan-Seringen met een deeltijdse opdracht van 12/24, bestaande uit een deeltijdse opdracht
van 1/24 in een vacante betrekking en een deeltijdse opdracht van 11/24 in een niet-vacante
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betrekking in vervanging van titularissen aan wie een verlof tijdelijk andere opdracht werd
toegekend.
61.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Denderwindeke - schooljaar 2019/2020 personeel lager onderwijs - tijdelijke aanstelling van doorlopende duur

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur van een onderwijzeres aan de Stedelijke Basisschool
Denderwindeke vanaf 1 september 2019 met een deeltijdse opdracht van 3/24 in een niet-vacante
betrekking in vervanging van een titularis aan wie een verlof tijdelijk andere opdracht werd
toegekend.
62.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Denderwindeke - schooljaar 2019/2020 personeel lager onderwijs - tijdelijke aanstelling van doorlopende duur

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur van een onderwijzeres aan de Stedelijke Basisschool
Denderwindeke vanaf 1 september 2019 met een voltijdse opdracht van 24/24 in een vacante
betrekking.
63.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Appelterre en Stedelijke Basisschool
Denderwindeke - schooljaar 2019/2020 - personeel lager onderwijs - tijdelijke
aanstelling van doorlopende duur

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur vanaf 1 september 2019 van een onderwijzeres met
een voltijdse opdracht van 24/24: aan de SBS Appelterre een deeltijdse opdracht van 12/24 in een
vacante betrekking en een deeltijdse opdracht 8/24 in een niet-vacante betrekking i.v.v.
titularissen aan wie een VVP werd toegekend en aan de SBS Denderwindeke een deeltijdse
opdracht 4/24 in een niet-vacante betrekking i.v.v. van de titularis aan wie een VVP werd
toegekend.
64.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen - schooljaar 2019/2020 personeel lager onderwijs - tijdelijke aanstelling van doorlopende duur

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur vanaf 1 september 2019 van een onderwijzeres aan de
Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen met een voltijdse opdracht van 24/24 in een vacante
betrekking.
65.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen - schooljaar 2019/2020 personeel lager onderwijs - tijdelijke aanstelling van doorlopende duur

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur vanaf 1 september 2019 van een onderwijzer aan de
Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen met een voltijdse opdracht van 24/24 in een niet-vacante
betrekking, bestaande uit een deeltijdse opdracht van 21/24 in vervanging van titularissen aan wie
een verlof tijdelijk andere opdracht werd toegekend en een deeltijdse opdracht van 3/24 in
vervanging van een titularis aan wie een afwezigheid voor verminderde prestaties werd toegekend.
66.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde - schooljaar 2019/2020 personeel lager onderwijs - tijdelijke aanstelling van doorlopende duur

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur vanaf 1 september 2019 van een onderwijzeres aan de
SBS Nederhasselt-Voorde met een voltijdse opdracht van 24/24: een deeltijdse opdracht van 6/24
in een vacante betrekking en een deeltijdse opdracht van 18/24 in een niet-vacante betrekking:
een deeltijdse opdracht van 6/24 in vervanging van de titularis aan wie een verlof voor
verminderde prestaties werd toegekend en een deeltijdse opdracht van 12/24 in vervanging van de
titularis die afwezig is wegens ziekte.
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67.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde - schooljaar 2019/2020 personeel lager onderwijs - tijdelijke aanstelling van doorlopende duur

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur vanaf 1 september 2019 van een onderwijzer aan de
Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde met een deeltijdse opdracht van 12/24 in een nietvacante betrekking in vervanging van de titularis die afwezig is wegens ziekte.
68.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Appelterre - schooljaar 2019/2020 - personeel
lager onderwijs - tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
Tijdelijk aanstelling vanaf 1 september 2019 van een onderwijzeres aan de Stedelijke Basisschool
Appelterre met een deeltijdse opdracht van 8/24, bestaande vanaf 1 september 2019 uit een
deeltijdse opdracht van 4/24 in een niet-vacante betrekking in vervanging van de titularis aan wie
een verlof tijdelijk andere opdracht werd toegekend en vanaf 1 oktober 2019 bijkomend uit een
deeltijdse opdracht van 4/24 in een vacante betrekking in het lerarenplatform.
69.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde - schooljaar 2019/2020 personeel lager onderwijs - tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
Tijdelijk aanstelling vanaf 1 oktober 2019 van een onderwijzeres in het lerarenplatform met een
voltijdse opdracht van 24/24 in een vacante betrekking aan de Stedelijke Basisschool
Nederhasselt-Voorde.
70.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Denderwindeke - schooljaar 2019/2020 personeel lager onderwijs - tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
Tijdelijk aanstelling vanaf 1 oktober 2019 van een onderwijzeres in het lerarenplatform met een
voltijdse opdracht van 24/24 in een vacante betrekking aan de Stedelijke Basisschool
Denderwindeke.
71.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Appelterre - Stedelijke Basisschool
Denderwindeke - zorgteam - contactdag voor starters

Goedgekeurd
Verlenen van toestemming aan de leden van het zorgteam van de Stedelijke Basisschool
Appelterre en van Stedelijke Basisschool Denderwindeke om deel te nemen aan een contactdag
voor starters.
72.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Appelterre - bestuurspersoneel - infosessie
verloop schooldoorlichting

Goedgekeurd
Verlenen van toestemming aan de directeur en aan de waarnemend directeur van de Stedelijke
Basisschool Appelterre om deel te nemen aan een infosessie.
73.

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - domein muziek ouderschapsverlof in het kader van loopbaanonderbreking - toekenning

Goedgekeurd
Toekenning van ouderschapsverlof in het kader van loopbaanonderbreking voor 1/5e (vijf lestijden)
aan een leraar DKO, domein muziek, van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans
vanaf 1 september 2019 tot en met 30 april 2021.
74.

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

Goedgekeurd
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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 september 2019 en uiterlijk tot en met 31 augustus 2020.
75.

Evenementen-Over de heuveltjes van + fietspark 22/09/19-goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring voor het organiseren van de
fietstocht Over de heuveltjes van + een fietspark op zondag 22/09/2019.
76.

Cultuur - organisatie tentoonstelling Kunst Ateljee +3 - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming tot het organiseren van een
tentoonstelling van het Kunst Ateljee +3 in het oud stadhuis.
77.

Evenementen-Plaatsen van reclamepanelen in het stadscentrum van Ninove van
Veaudeville-goedkeuring

Niet goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft geen toestemming om reclamepanelen te
plaatsen in het stadscentrum van Ninove.
78.

Evenementen-Scholenveldloop+obstakel parcour 24-25-27/09/19-goedkeuring

Niet goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft geen goedkeuring voor het organiseren van een
scholenveldloop + obstakel parcour op 24, 25 en 27 september 2019 in en rond het stadspark van
Ninove.
79.

Evenementen-Jobbeurs in de Kuip 04/10/2019-verkeersregeling-goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor het organiseren van een
jobbeurs in De Kuip op 4 oktober 2019.
80.

Evenementen-Kermis Appelterre 05/10/2019-goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor het organiseren van
activiteiten met kermis Appelterre in café De Torenspurters op zaterdag 5 oktober 2019.
81.

Evenementen-Ninove Danst 05/10/2019-Goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de organisatie van een
dansavond op 5 oktober 2019 in de bedrijfshal Cloë in Ninove.
82.

Evenementen-Kinderrommelmarkt Ninia 2019-goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor het organiseren van een
kinderrommelmarkt op het plein aan de Ninia op zondag 6 oktober 2019.
83.

Evenementen-Hondenkoers Appelterre 08/10/2019-Goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor het organiseren van een
hondenkoers naar aanleiding van kermis Appelterre op 8 oktober 2019.
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84.

Evenementen-Travestieshow zaal De Linde 18/10/2019-Goedkeuring

Verdaagd
Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan nkv Osta Spoedja voor het
organiseren van een Travestieshow in zaal De Linde op zaterdag 18 oktober 2019.
85.

Evenementen-6de Rocknight 16/11/2019-Goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor het organiseren van een 6de
Rocknight op 16 november 2019 in de parkchalet.
86.

Evenementen-Playbackshow Wel Bestetj 21/12/2019 De Linde-goedkeuring

Verdaagd
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan nkkv Wel Bestetj voor het
organiseren van een playbackshow in De Linde op 21 december 2019.
87.

Jeugd - Openbare studiezaal buurthuis "Berdam"- periodes en praktische
goedkeuring schooljaar 2019 - 2020

Goedgekeurd
Goedkeuring van de praktische organisatie van een openbare studiezaal in buurthuis 'Berdam'
tijdens het schooljaar 2019 - 2020
88.

Jeugd - Weigering gebruik Moeremanssite Scouts Ninove

Verdaagd
Weigering van het gebruik van de Moeremanssite door Scouts Ninove
89.

Jeugd - Gunning van de opdracht voor levering van attracties, springkastelen en
workshops voor de kinderhappening Ninove Speelstad tijdens de autovrije zondag
op 22 september 2019

Goedgekeurd
Gunning van de opdracht voor levering van attracties, springkastelen en workshops voor de
kinderhappening Ninove Speelstad tijdens de autovrije zondag op 22 september 2019
90.

sport - Denderhockey vzw - toekenning investeringssubsidie deel 2

Goedgekeurd
Deel twee van de investeringssubsidie aan Denderhockey vzw wordt goedgekeurd
91.

Toerisme -factuur Solva -

Goedgekeurd
De stad neemt een beslissing betreffende een factuur van Solva
92.

Goedkeuring uitbetalen werkingstoelage 2019 aan de VVV-Ninove vzw

Verdaagd
Vraag om uitbetaling van de werkingstoelage 2019 aan de VVV-Ninove vzw
93.

Betalen ledenbijdrage Toerisme Scheldeland vzw

Verdaagd
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94.

Sociale zaken - Uitbetaling occasionele kinderopvang juni juli augustus

Goedgekeurd
Uitbetaling Hartjes en Zonnetje van open plaatsen in de occasionele kinderopvang juni juli
augustus
95.

Sociale zaken - IBO - organiseren opendeurdag 2019

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om de organisatie van een opendeurdag
in IBO ’t Kadeeken op donderdag 24 oktober van 16 uur tot 19 uur goed te keuren.
96.

Speelodroom en Huis van het Kind op Geboortebos

Goedgekeurd
Speelodroom en Huis van het Kind op Geboortebos

97.

Sociale zaken - Ontwikkelingssamenwerking - aanvraag subsidie

Goedgekeurd
Sociale zaken - Ontwikkelingssamenwerking - subsidiedossier
98.

Sociale Zalen - Toekennen mantelzorgpremie juni-juli-augustus 2019

Goedgekeurd
Toekennen of weigeren aanvragen gemeentelijke mantelzorgpremie periode juni-juli-augustus.
99.

Secretariaat - dossiers gemeenteraad

Goedgekeurd
Te agenderen agendapunten voor de gemeenteraad.
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