College van burgemeester en schepenen van 17 augustus 2020
BEKNOPTE BESLUITENLIJST

GR1. Secretariaat - onderzoek geloofsbrieven Dany Goessens - goedkeuring
Goedgekeurd voor de raad
GR2. Secretariaat - eedaflegging Dany Goessens
Goedgekeurd voor de raad
GR3. Secretariaat - kennisname ontslag Raf Waltniel als gemeenteraadslid
Goedgekeurd voor de raad
GR4. Secretariaat - bepalen rangorde van de gemeenteraadsleden
Verdaagd
GR5. Secretariaat - SHM Denderstreek - algemene vergadering - woensdag 26 augustus
2020 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger
Verdaagd
Voorstel aan de gemeenteraad om akte te nemen van de agenda van de algemene vergadering van
SHM Denderstreek op woensdag 26 augustus 2020 en tot het bepalen van het stemgedrag van de
vertegenwoordiger.
1.

Secretariaat - goedkeuring notulen

Goedgekeurd
Goedkeuring van de notulen van 4 augustus2020 en 10 augustus 2020.
2.

Personeel - Vaststellen gemeenschappelijke wervingsreserve van de verkorte
selectieprocedure voor de tijdelijk functie van administratief medewerker
Stad/OCMW in contractueel dienstverband.

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om de wervingsreserve voor de tijdelijke
functie van administratief medewerker vast te stellen.
3.

Personeel - opstart tuchtonderzoek

Goedgekeurd
opstart van een aanvullend tuchtonderzoek betreffende een medewerker
4.

Personeel - Goedkeuring kosten publicatie door Poolstok voor de volwaardige
selectieprocedure diensthoofd personeel en planoloog.

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om de publicatiekosten van de
selectieprocedure van diensthoofd personeel en planoloog goed te keuren.

5.

Personeel - pensioen statutair ambtenaar

Goedgekeurd
Een personeelslid gaat met pensioen.
6.

Personeel - pensioen statutair ambtenaar

Goedgekeurd
Een statutair personeelslid gaat op pensioen.
7.

Personeel - IBO 't Kadeeken - aanstellen jobstudenten - wijziging

Goedgekeurd
Er worden jobstudenten bij het IBO 't Kadeeken aangesteld
8.

Personeel - aanstellen jobstudenten BIB september

Goedgekeurd
Er worden in september jobstudenten in de BIB aangesteld
9.

Personeel - Goedkeuring samenwerkingsvoorstel Poolstok tot organisatie van een
selectieprocedure voor de statutaire functie van diensthoofd personeel.

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om de selectieprocedure voor de functie
van diensthoofd personeel goed te keuren.
10.

Personeel - aanstellen monitor - bekrachtiging

Goedgekeurd
Er wordt een monitor voor de sportdienst aangesteld.
11.

Personeel - Goedkeuring samenwerkingsvoorstel Poolstok voor de volwaardige
selectieprocedure van de contractuele functie van planoloog.

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om het samenwerkingsvoorstel met
Poolstok voor de selectieprocedure van planoloog goed te keuren.
12.

Personeel - speelpleinwerking - aanstellen monitoren - wijziging

Goedgekeurd
Er worden monitoren tijdens de speelpleinwerking aangesteld.
13.

Personeel - Goedkeuren kandidaturen voor de volwaardige selectieprocedure van
deskundige woonbeleid

Goedgekeurd
Voorstel aan het college om de kandidaturen voor de selectieprocedure van desk. woonbeleid goed
te keuren.
14.

Personeel - assistent dienstleider - ontslag

Goedgekeurd
Het ontslag van een assistent dienstleider wordt aanvaard.
15.

Personeel - wekelijkse markt - aanstellen jobstudenten

Goedgekeurd
Tijdens de wekelijkse markt worden extra jobstudenten aangesteld.

16.

Personeel - onwettig afwezig

Goedgekeurd
Een afwezigheid van een personeelslid wordt onwettig verklaard.
17.

Personeel - aanvraag sociale premie - 12de verjaardag kind

Goedgekeurd
aanvraag van een sociale premie voor een 12-jarig kind
18.

Personeel - bekrachtiging consolidatiedatum arbeidsongeval

Goedgekeurd
Bekrachtiging consolidatiedatum arbeidsongeval van een contractueel personeelslid en vaststellen
graad van blijvende arbeidsongeschiktheid
19.

Personeel - niet-erkenning ongeval als arbeidsongeval

Goedgekeurd
Een ongeval op de arbeidsweg van een statutair personeelslid wordt geweigerd als arbeidsongeval.
20.

Personeel - bekrachtiging consolidatiedatum arbeidsongeval

Goedgekeurd
Bekrachtiging van de consolidatiedatum en het percentage van blijvende arbeidsongeschiktheid
van een arbeidsongeval overkomen aan contractueel personeelslid
21.

Burgerzaken - grafconcessie op de begraafplaats Ninove

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring grafconcessie op de begraafplaats Ninove
22.

Burgerzaken - concessie op het urnenveld op de begraafplaats Ninove

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie urnenveld op de begraafplaats Ninove
23.

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

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie urnenveld op de begraafplaats Appelterre-Eichem
24.

Burgerzaken - grafconcessie op de begraafplaats Ninove

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring grafconcessie op de begraafplaats Ninove
25.

Burgerzaken - concessie op het urnenveld op de begraafplaats Outer

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie urnenveld op de begraafplaats Outer
26.

Burgerzaken - grafconcessie op de begraafplaats Nederhasselt

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring grafconcessie op de begraafplaats Nederhasselt

27.

Burgerzaken - concessie op het urnenveld op de begraafplaats Ninove

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie urnenveld op de begraafplaats Ninove
28.

Burgerzaken - verlenging grafconcessie op de begraafplaats Ninove

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring verlenging grafconcessie op de begraafplaats Ninove
29.

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

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie urnenveld op de begraafplaats Appelterre-Eichem
30.

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

Goedgekeurd
Goedkeuring aanvragen tot plaatsing grafzerken op de begraafplaatsen
31.

integrale veiligheid - bevestigen besluit burgemeester 03 augustus 2020
betreffende begeleiding van kinderen bij sportverenigingen

Goedgekeurd
bevestigen besluit burgemeester 03 augustus 2020 betreffende begeleiding van kinderen bij
sportverenigingen
32.

Kennisname tuchtverslag en tuchtdossier

Goedgekeurd
Kennisname tuchtverslag en tuchtdossier
33.

Kennisname stand van zaken lopende gerechtelijke procedure met burgerlijke
partijstelling stad Ninove

Goedgekeurd
Het college neemt kennis van de stand van zaken van een lopende gerechtelijke procedure met
burgerlijke partijstelling stad Ninove
34.

Logistiek/overheidsopdrachten - rouwkoop pastorie Okegem - innemen standpunt

Goedgekeurd
Het innemen van een standpunt over het verder verloop van de rechtszaak van de rouwkoop van
de pastorie van Okegem
35.

Logistiek/overheidsopdrachten - huurovereenkomst stadsgebouw Bevrijdingslaan
7 Ninove voor het vredegerecht - huurvoorstel verlenging en aanpassen huurprijs inname standpunt

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een standpunt in te nemen over het
huurvoorstel voor het stadsgebouw Bevrijdingslaan 7 te Ninove, gekend als Vredegerecht
36.

Logistiek/overheidsopdrachten - vernieuwen bakgoten en kroonlijsten van het
buurthuis van Okegem - gunnen van de opdracht

Goedgekeurd
De opdracht voor de vernieuwing van de bakgoten en kroonlijsten van het buurthuis te Okegem
wordt gegund voor de prijs van
€ 10.635, btw exclusief aan de firma die de economisch meest voordelige offerte heeft ingediend.

37.

Logistiek/overheidsopdrachten - aankoop van verlichting voor de SBS Ikke,
Parklaan Ninove en SBS De Lettertuin, Seringen Ninove - gunning van de opdracht

Goedgekeurd
De aankoop van verlichting voor de SBS Ikke en De Lettertuin wordt gegund aan de firma die de
voor de stad economisch voordeligste offerte heeft ingediend ten bedrage van respectievelijk €
6.729,31 btw inclusief en € 6.201,83 btw inclusief
38.

Logistiek/overheidsopdrachten - SBS "De Oogappel" - koppeling brandcentrales glasschade - goedkeuring offertes

Goedgekeurd
Goedkeuring van een offerte voor koppeling van brandcentrales en een offerte voor herstel van
glasschade. De betalingen zullen gebeuren via kwartaalfacturatie AG ‘Scholen van Morgen’.
39.

Logistiek/overheidsopdrachten - instappen in de raamovereenkomst voor het
gebruik van een digitaal burgerparticipatieplatform en het opzetten van lokale
burgerspanels via Aankoopcentrale C-SMART van Cipal - goedkeuring

Goedgekeurd
De stad stapt in de raamovereenkomst van Cipal voor het gebruik van het digitaal
burgerparticipatieplatform en het opzetten van lokale burgerpanels
40.

Logistiek/overheidsopdrachten - leveren en plaatsen van camera's op
stadsgebouwen - goedkeuren verrekening voor bijkomende 4G modems op sites
waar geen fiber aanwezig is

Goedgekeurd
De goedkeuring van de verrekening voor 10 bijkomende 4G modems in het cameraproject
gebouwen voor het bedrag van € 7.056,72 inclusief btw
41.

Logistiek/overheidsopdrachten - onderhoud van de archeologische site van de
Norbertijnerabdij te Ninove - goedkeuring vorderingsstaat nr. 22

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen Vorderingsstaat nr. 22, ten bedrage van
€ 650, btw exclusief (btw medecontractant), goed te keuren.
42.

Logistiek/overheidsopdrachten - aankoop van een lichte vrachtwagen met kipbak
voor de technische dienst - goedkeuring - goedkeuring voorwaarden - vaststellen
wijze van gunnen van de opdracht - vaststellen lijst te raadplegen firma's

Goedgekeurd
De opdracht voor de aankoop van een lichte vrachtwagen met kipbak voor de technische dienst
goed te keuren, de wijze van gunnen van de opdracht en de lijst te raadplegen firma's vast te
stellen
43.

Logistiek/overheidsopdrachten - aankoop van 2 elektrische voertuigen voor het
personeel - goedkeuring - goedkeuring voorwaarden - vaststellen wijze van gunnen
van de opdracht en vaststellen lijst te raadplegen firma's

Verdaagd
Voorstel aan het college om de aankoop van 2 elektrische voertuigen goed te keuren, de opdracht
te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, de
voorwaarden vervat in het bestek goed te keuren en de lijst van de te raadplegen leveranciers vast
te stellen

44.

Logistiek/overheidsopdrachten - aankoop werktuigdrager - goedkeuring proces
verbaal van definitieve oplevering - vrijgave van de borg

Goedgekeurd
Het proces verbaal van definitieve oplevering voor het dossier aankoop werktuigdrager goed te
keuren en de borg vrij te geven
45.

Activeren van het VMS-platform

Goedgekeurd
Activeren van het VMS-platform
46.

Onderhoudscontract lift

Goedgekeurd
Onderhoudscontract lift
47.

Demontage politievoertuigen

Goedgekeurd
Demontage politievoertuigen
48.

Versturen van postzendingen

Goedgekeurd
Versturen van postzendingen
49.

Politie - raadsledenloket - schriftelijke vraag Renaat Raes

Goedgekeurd
Voorstel aan het college om een vraag van het raadsledenloket te beantwoorden
50.

Politie - verlenging psychologische bijstand (Employee Assistance Program)

Goedgekeurd
verlenging psychologische bijstand
51.

Politie - Uitbreiding licenties Mobile office

Goedgekeurd
Mobile office
52.

Politie - Aankoop personenwagen voor de functionaliteit interventie

Goedgekeurd
Aankoop van personenwagen.
53.

Politie - Aankopen via bestelbon 2020

Goedgekeurd
Aankopen via bestelbon
GR6. Financiële dienst - KFB - budgetwijziging 2020/1 - Sint Pietersbanden Voorde kennisname
Goedgekeurd
Voorstel aan de gemeenteraad tot kennisname van budgetwijziging 2020/1 van de kerkfabriek Sint
Pietersbanden Voorde.

54.

Financiële dienst - Politie - betaalbaarstelling uitgaven 2020

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen tot het betaalbaar stellen van de
mandatenlijst 2020/31
55.

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 2019 en kohierartikel 000181 in te willigen.
56.

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 2019 en kohierartikel 000196 in te willigen.
57.

Gemeentebelastingen - beslechting van fiscale geschillen - procedure behandeling
bezwaren - hoorzitting

Goedgekeurd
Verzoek aan het college van burgemeester en schepenen om te horen naar de heer Rik Van de
Perre n.a.v. het ingediende bezwaarschrift m.b.t. de belasting op de leegstand van gebouwen en
woningen - aanslagjaar 2019 - kohierartikel 000020.
58.

Gemeentebelastingen - beslechting van fiscale geschillen - procedure behandeling
bezwaren - vastlegging datum hoorzitting

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om de datum en uur van hoorzitting vast
te stellen op maandag 21 september 2020 om 13.30 uur zodat de belastingplichtige of zijn
vertegenwoordiger de mogelijkheid krijgt om gehoord te worden over het ingediende
bezwaarschrift inzake de belasting op de leegstand van gebouwen en woningen voor het
aanslagjaar 2019 en kohierartikel 000020.
59.

Financiële dienst - goedkeuren bestelbons in het kader van budgethouderschap

Goedgekeurd
De lijst van de bestelaanvragen in het kader van het budgethouderschap worden goedgekeurd.
60.

Financiële dienst - betaalbaarstelling uitgaven 2020 in het kader van
budgethouderschap

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen tot de betaalbaarstelling van de
mandatenlijsten 2020/287, 2020/289, 2020/290, 2020/291, 2020/292, 2020/294, 2020/298,
2020/303, 2020/304, 2020/305, 2020/307 en 2020/308.
61.

Omgeving - OMV2020075280 - aanvraag omgevingsvergunning van Henri
Evenepoel - rooien van 1 treurwilg, Volckaert 22, 9400 Denderwindeke –
O/2020/282 – verlenen vergunning met voorwaarden - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen verleent een omgevingsvergunning voor het rooien
van 1 treurwilg ter hoogte van Volckaert 22 in Denderwindeke.

62.

Omgeving - OMV_2020037982 - Vergunning met voorwaarden SH - bouwen van
een meergezinswoning met 15 appartementen en 19 parkeerplaatsen O/2020/172

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het bouwen van een meergezinswoning met 15 appartementen en 19
parkeerplaatsen te Ninove.
63.

Omgeving - OMV_2020075638 - Weigering SH - omvormen zolder tot 2 kleinere
wooneenheden en uit te breiden met 2 dakkapellen - O/2020/266

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een weigering af te leveren voor het
omvormen van een zolder tot 2 kleinere wooneenheden en uit te breiden met 2 dakkapellen te
Meerbeke.
64.

Omgeving - OMV_2020081041 - Vergunning met voorwaarden SH - slopen van een
bestaande woning met schuur en een bijgebouw garage - O/2020/270

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het slopen van een bestaande woning met schuur en een bijgebouw garage te
Denderwindeke.
65.

Omgeving - OMV_2020057936 - Weigering SH - bouwen van een tuinhuis O/2020/179

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een weigering af te leveren voor het
bouwen van een tuinhuis te Ninove.
66.

Omgeving - OMV_2020057973 - Weigering SH - plaatsen van een omheining O/2020/180

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een weigering af te leveren voor het
plaatsen van een omheining te Ninove.
67.

Omgeving - OMV_2020076525 - Weigering SH - vervangen van 2 klascontainers O/2020/274

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een weigering af te leveren voor het
vervangen van 2 klascontainers te Ninove.
68.

Omgeving - OMV_2020060085 - Vergunning met voorwaarden SH - regulariseren
van de inplanting en de herindeling van de parkeerplaatsen - O/2020/194

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het regulariseren van de inplanting en de herindeling van de parkeerplaatsen te
Ninove.

69.

Omgeving - OMV_2020065305 - Vergunning met voorwaarden SH - renoveren
handelspand tot 2 commerciële eenheden en kantoor met magazijn met woning O/2020/234

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning af te leveren voor het
renoveren van een handelspand met 2 commerciële eenheden en kantoor met magazijn en woning
te Voorde.
70.

Omgeving - OMV_2020072546 - Vergunning met voorwaarden SH - regulariseren
van een paardenstal - O/2020/236

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het regulariseren van een paardenstal te Aspelare.
71.

Omgeving - OMV_2020071065 - Vergunning met voorwaarden SH - regulariseren
van reeds uitgevoerde gevelwerken - O/2020/239

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het regulariseren van reeds uitgevoerde gevelwerken te Ninove.
72.

Omgeving - OMV_2020072026 - Vergunning met voorwaarden SH - verbouwen van
een werkplaats/garage - O/2020/244

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het verbouwen van een werkplaats/garage te Ninove.
73.

Omgeving - OMV_2020075583 - Vergunning met voorwaarden SH - aanleggen van
een voortuin - O/2020/248

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het aanleggen van een voortuin te Outer.
74.

Omgeving - OMV_2020077159 - Vergunning met voorwaarden SH - plaatsen van
omheining en overdekking van een inpandig terras - O/2020/256

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het plaatsen van een omheining en overdekking van een inpandig terras te
Aspelare.
75.

Omgeving - OMV_2020075416 - Vergunning met voorwaarden SH - verbouwen van
een woning - O/2020/257

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het verbouwen van een woning te Appelterre.
76.

Omgeving - OMV_2020079015 - Vergunning met voorwaarden SH - schilderen van
de voorgevel en wijzigen van raam- en deuropening - O/2020/263

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het schilderen van de voorgevel en wijzigen van raam- en deuropening te Voorde.

77.

Omgeving - OMV_2020080942 - Vergunning met voorwaarden SH - plaatsen van
een veranda - O/2020/267

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het plaatsen van een veranda te Ninove.
78.

Omgeving - OMV_2020079692 - Vergunning met voorwaarden SH - bouwen van
een eengezinswoning in halfopen bebouwing - O/2020/268

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen bebouwing te Outer.
79.

Omgeving - OMV_2020076183 - Vergunning met voorwaarden SH - renoveren van
3 bungalows - O/2020/273

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het renoveren van 3 bungalows te Okegem.
80.

Omgeving - OMV_2020049766 - Vergunning met voorwaarden SH - bouwen van
een ééngezinswoning in halfopen bebouwing - O/2020/285

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het bouwen van een ééngezinswoning in halfopen bebouwing te Outer.
81.

Omgeving - OMV_2020070577 - Weigering SH - verbouwen gebouw tot
kinesistenpraktijk met 2 afzonderlijke appartementen - O/2020/249

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een weigering af te leveren voor het
verbouwen gebouw tot kinesistenpraktijk met 2 afzonderlijke appartementen te Denderwindeke.
82.

Omgeving - OMV_2020060509 - Vergunning met voorwaarden SH - bouwen van
een alleenstaande eengezinswoning - O/2020/202

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het bouwen van een alleenstaande eengezinswoning te Pollare.
GR7. Mobiliteit - Ninove - Fernand Tavernestraat - Weggevoerdenstraat -aanpassing
voorrangsregeling - stadswegen
Goedgekeurd
Aanpassen voorrangsregeling kruispunt Fernand Tavernestraat - Weggevoerdenstraat te Ninove.
83.

Mobiliteit - Denderwindeke - Edingsesteenweg 323 - aanvraag afwijking ongunstig advies aan het verbouwen van een gebouw tot kinesistenpraktijk met 2
afzonderlijke appartementen - omgevingsvergunning OV-2020070577 - weigering

Goedgekeurd
Ongunstig advies aan het verbouwen van een gebouw tot kinesistenpraktijk met 2 afzonderlijke
appartementen - omgevingsvergunning OV-2020070577

84.

Mobiliteit - Ninove - Oude-Postplein - inrichten van 2 parkeerplaatsen voor
personen met beperking - stadswegen

Goedgekeurd
Gunstig advies aan het inrichten van 2 parkeerplaatsen voor personen met beperking op het OudePostplein te Ninove.
85.

Mobiliteit - Parkeren - goedkeuring opschortend betalend parkeren

Goedgekeurd
Er wordt goedkeuring gegeven aan het opschortend betalend parkeren.
86.

Mobiliteit - aanvraag via raadsledenloket - stallingsnormen voor fietsen en auto's aanvraag gemeenteraadslid Karolien De Roose

Verdaagd
Goedkeuring aan het raadsledenloket van gemeenteraadslid Karolien De Roose in verband met de
stallingsnormen voor fietsen en auto's.
87.

Mobiliteit - aanvraag via raadsledenloket - parkeersituatie Okegembaan - aanvraag
gemeenteraadslid Sanne Plancke

Goedgekeurd
Goedkeuring aan het raadsledenloket van gemeenteraadslid Sanne Plancke in verband met de
parkeersituatie Okegembaan.
88.

Mobiliteit - Appelterre - Neerstraat 80 - gunstig advies aan het desaffecteren van
een boerderij tot woonfunctie + verbouwen van de bestaande gebouwen uitbreiden beperkte schakelelementen - omgevingsvergunning OV-2020065322

Goedgekeurd
Gunstig advies aan het desaffecteren van een boerderij tot woonfunctie + verbouwen van de
bestaande gebouwen - uitbreiden beperkte schakelementen in de Neerstraat 80 te Appelterre omgevingsvergunning OV-2020065322
89.

Mobiliteit - Fietsstraten - offertes - kennisname en toewijs

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de offertes voor het inrichten van
de fietsstraten en gaat akkoord met de toewijzing.
90.

Ruimtelijke ordening - splitsing van eigendom nr. 30

Goedgekeurd
voorstel aan het college om op de vraag tot splitsing geen opmerkingen te geven
91.

Ruimtelijke ordening - splitsing van eigendom nr. 31

Goedgekeurd
voorstel aan het college om op de vraag tot splitsing geen opmerkingen te geven
92.

Ruimtelijke ordening - splitsing van eigendom nr. 32

Goedgekeurd
voorstel aan het college om op de vraag tot splitsing geen opmerkingen te geven
93.

Ruimtelijke ordening - verkoopbaarheidsattest V 2019/309

Goedgekeurd
voorstel aan het college tot het afleveren van het verkoopbaarheidsattest V 2019/309

94.

Ruimtelijke ordening - verkoopbaarheidsattest V 2020/72

Goedgekeurd
voorstel aan het college tot het afleveren van het verkoopbaarheidsattest V 2020/72
95.

Ruimtelijke ordening - verkoopbaarheidsattest V 2019/208

Goedgekeurd
voorstel aan het college tot het afleveren van het verkoopbaarheidsattest V 2019/208
96.

Ruimtelijke ordening - Project Meuleveld - SHM Ninove Welzijn - inname standpunt
bouwlagen

Verdaagd
Het college van burgemeester en schepenen neemt een standpunt over het aantal bouwlagen in
voor het project Meuleveld te Appelterre
97.

Ruimtelijke ordening - A/2020/4 Positief stedenbouwkundig attest met
voorwaarden - bouwen van een open eengezinswoning

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een positief stedenbouwkundig attest
met voorwaarden af te leveren voor het bouwen van een open eengezinswoning te Appelterre.
98.

Omgeving - raadsledenloket - beantwoorden vragen Karolien De Roose

Goedgekeurd
Voorstel aan het college om een vraag van het raadsledenloket te beantwoorden
GR8. Lokale economie - Coronacrisis - horeca - tijdelijk kader uitbreiden bestaande en
creëren bijkomende terrasruimte - principiële goedkeuring - besluit CBS
15/06/2020 - bekrachtiging
Goedgekeurd
De GR bekrachtigt het besluit van het CBS van 15 juni 2020 waarbij, n.a.v. de coronacrisis,
principiële goedkeuring werd gegeven aan het tijdelijk kader voor het toestaan van uitbreidingen
van bestaande terrassen en het creëren van bijkomende terrasruimte voor de horeca tijdens de
periode 19 juni tot en met 31 aug. 2020.
99.

Betreft Dinsdagmarkt - schorsing abonnement Marc Monsieur
Titel
Lokale economie - wekelijkse dinsdagmarkt - schorsing abonnement van
de heer Jean-Pierre Borreman-De Spiegeleer - goedkeuring

Goedgekeurd
De schorsing van een abonnement op de dinsdagmarkt wordt goedgekeurd.
100. Lokale economie - wekelijkse dinsdagmarkt - afstand abonnement van mevrouw
Elsa Peralta Maldonado - goedkeuring
Goedgekeurd
De stopzetting van een abonnement op de dinsdagmarkt wordt goedgekeurd.
101. Lokale economie - dinsdagmarkt - aanpassing assortiment abonnement goedkeuring
Goedgekeurd
De aanpassing van het assortiment binnen een abonnement van een vaste marktkramer op de
dinsdagmarkt wordt goedgekeurd.
102. Lokale economie - Coronacrisis - horeca - tijdelijke terrassen - periode 19 juni - 31
aug. 2020 - vergunningen - bekrachtiging

Goedgekeurd
Het CBS bekrachtigt de afgeleverde tijdelijke terrasvergunning.
103. Lokale economie - Coronacrisis - horeca - terrasuitbreiding Geraardsbergsestraat klacht Agentschap Binnenlands Bestuur - antwoord - goedkeuring
Goedgekeurd
Het CBS gaat akkoord met het ontwerp van antwoord op de klacht van bij het Agentschap
Binnenlands Bestuur i.v.m. de terrasuitbreiding in de Geraardsbergsestraat.
104. Lokale economie - Coronacrisis - voorstel Graydon: gebruik digitale tool analyse
financiële gesteldheid lokaal ondernemerschap - weigering
Goedgekeurd
Het CBS gaat niet in op het voorstel van Graydon betreffende gebruik digitale tool analyse
financiële gesteldheid lokaal ondernemerschap.
105. Lokale economie - Detailhandel - Start-upwinkel - Oudstrijdersplein 18, 9400
Ninove - HO winkelruimte starters - Proces-verbaal plaatsbeschrijving bij
huurvertrek - Goedkeuring
Goedgekeurd
Het CBS geeft goedkeuring aan het proces-verbaal van plaatsbeschrijving bij huurvertrek van de
winkelruimte te Oudstrijdersplein 18 in 9400 Ninove.
106. Openbare werken - Groenonderhoud ambachtelijke zone Appelterre-Eichem Kapittelstraat - goedkeuring vorderingsstaat 15 voor onderhoud van de beplanting
Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de vorderingsstaat 15 en het proces-verbaal van
vooruitgang van de werken goed voor het groenonderhoud van de ambachtelijke zone
Kapittelstraat te Appelterre-Eichem voor het bedrag ten laste van de stad van € 2.910,70
107. OW - NIV 3033 - heraanleg Kwadestraat-Noord - kennisname ontwerpdossier
Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het ontwerpdossier van 11 juni
2020 voor de heraanleg van de Kwadestraat-Noord te Meerbeke.
108. OW - opvolging werken nutsmaatschappijen - kennisname procedure
Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de procedure die de dienst
openbare werken volgt voor de opvolging van werken uitgevoerd door de verschillende
nutsmaatschappijen.
109. Openbare werken - Verkaveling Lietersberg Denderwindeke goedkeuring proces
verbaal van definitieve oplevering - deel 2 voetpaden en gazon middeneiland
Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt het proces-verbaal van definitieve oplevering deel 2 voetpaden en gras middeneiland in de verkaveling 'Lietersberg' te Denderwindeke goed.
110. OW - oproepingsbrief gerechten en laatste memorie met verzoek tot voortzetting
van de procedure - Flanders Investment Company - kennisname
Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de oproepingsbrief vredegerecht
Ninove en van de laatste memorie met verzoek tot voortzetting van de procedure, opgemaakt en
aangetekend verstuurd door advocaat Colin De Beir in de zaak tot het verzoek tot nietigverklaring
van de gemeenteraadsbeslissing van 25 oktober 2018 met betrekking tot de gedeeltelijke

verbreding van buurtweg 13, Halfstraat, en gedeeltelijke verplaatsing en verbreding van voetweg
34 in Aspelare.
111. Openbare werken – labo voor opmaak sloopopvolgingsplannen en technische
rapporten – goedkeuring meerwerken - technisch verslag parking Klateringen
Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de meerwerken voor de opmaak van
sloopopvolgingsplannen en technische rapporten, meer bepaald het uitvoeren van analysen en het
opmaken van een technisch verslag voor de werken “Aanleg parking WZC Klateringen”, met
spoedprocedure, goed.
112. OW - Aanleg van een overloopgebied langs de Molenbeek te Outer - goedkeuring
offerte van D+A voor de bijmeting van 2 restantpercelen voor innemingen 95 en
96.
Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de offerte van D+A voor de bijmeting van 2
restantpercelen goed.
113. Onderwijs - Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde - personeel lager
onderwijs - schooljaar 2020/2021 - zorgkrediet - annulatie volledig toegekende
periode
Goedgekeurd
Annulatie van de volledig periode zorgkrediet dat werd toegekend aan een onderwijzeres van de
Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde voor een deeltijdse opdracht van 12/24 vanaf 1
september 2020 tot en met 30 juni 2021.
114. Cultuur - KRASJ 5 - vaststelling nieuwe datum en nieuwe afspraken - goedkeuring
Verdaagd
115. Cultuur - cultuurprogramma september 2020 - goedkeuring
Verdaagd
116. Evenementen - autovrije zondag 20-09-2020 - annulering deelname - goedkeuring
Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen annuleert de deelname aan de autovrije zondag van
20 september 2020.
117. Vrijetijd - Voorstel besteding Vlaamse steun lokaal cultuur-, sport- en jeugdbeleid
Verdaagd
118. Bib - Grote Prijs voor beste jeugdverhaal van de stad Ninove: samenstelling jury
Goedgekeurd
Bib - Grote Prijs voor het beste jeugdverhaal van de stad Ninove: samenstelling van de jury
119. Betalen ledenbijdrage Toerisme Scheldeland vzw
Verdaagd
Voorstel aan het College van Burgemeester en Schepenen om het jaarlijks lidgeld van Toerisme
Scheldeland te betalen
GR9. Sociale Zaken - Aanpassing reglement gemeentelijke mantelzorgpremie
Verdaagd
goedkeuring van de aanpassingen aan het reglement van de gemeentelijke mantelzorgpremie.

B1.

Secretariaat - raadsledenloket - onbeantwoorde vragen, e.d

Goedgekeurd
Onbeantwoorde vragen van het raadsledenloket.
B2.

Preventiedienst - advies warmtescanners - bespreekpunt

Verdaagd
Opinie omtrent het plaatsen van temperatuurscanners aan de ingang van gebouwen in het kader
van de opspring van COVID-19.
B3.

Nieuwbouw sociale assistentieflats Denderwindeke - kosten bouwrijp maken
perceel

Verdaagd
Nieuwbouw sociale assistentieflats Denderwindeke - kosten bouwrijp maken perceel
B4.

Nieuwbouw sociale assistentieflats Denderwindeke - kosten bouwrijp maken
perceel

Verdaagd
Nieuwbouw sociale assistentieflats Denderwindeke - kosten bouwrijp maken perceel
B5.

Logistiek - aankoop in der minne om reden van openbaar nut van een perceel bos
te Voorde voor de ontsluiting van het speelbos van Appelterre

Verdaagd
De aankoop in der minne om reden van openbaar nut van een perceel bos te Voorde voor de
ontsluiting van het speelbos van Appelterre in overweging te nemen
B6.

Financiën - kwijtschelding 2 maanden concessievergoedingen nav corona

Verdaagd
B7.

lokale economie - retailpark Brakelsesteenweg

Verdaagd
B8.

Openbare Werken - toelichting Riopact

Verdaagd
Vraag tot datumstelling voor een toelichting vanuit Riopact
120. Lokale economie - Coronacrisis - horeca - tijdelijke terrassen - periode 19 juni - 31
aug. 2020 - verlenging tot en met 30 sept. 2020 - goedkeuring
Goedgekeurd
Het CBS beslist om het terrasuitbreidingsplan dat afloopt op 31 augustus te verlengen tot en met
woensdag 30 september 2020.

