College van burgemeester en schepenen van 17 februari 2020
BEKNOPTE BESLUITENLIJST

1.

Secretariaat - goedkeuring notulen

Goedgekeurd
Goedkeuring van de notulen van 10 februari 2020 en
12 februari 2020.
2.

Secretariaat - erediensten - Sint-Gertrudis Appelterre-Eichem - Notulen
21 januari 2020

Goedgekeurd
Notulen van de vergadering van de kerkraad Sint-Gertrudis Appelterre-Eichem
januari 2020
3.

- Notulen 21

Secretariaat - erediensten - Sint-Petrus Meerbeke - Notulen
28 januari 2020

Goedgekeurd
Notulen van de vergadering van de kerkraad Sint-Petrus Meerbeke
4.

- Notulen 28 januari 2020

Personeel - selectieprocedure begeleider IBO

Goedgekeurd
5.

Personeel - Goedkeuren kandidaten van de volwaardige selectieprocedure
deskundige vreemdelingen dienst burgerzaken.

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om de kandidaten aan de volwaardige
selectieprocedure deskundige vreemdelingen dienst burgerzaken goed te keuren.
6.

Personeel - Organisatie verkorte selectieprocedure voor de aanleg van een
tijdelijke gemeenschappelijke wervingsreserve voor de functie van schoonmaak
Stad/OCMW/AGB.

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om de organisatie van een verkorte
selectieprocedure voor de functie van schoonmaak Stad/OCMW/AGB goed te keuren.
7.

Personeel - Goedkeuren samenstelling selectiecommissie, examenprogramma en
datum proeven voor de functie van schoonmaak Stad/OCMW/AGB

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om de samenstelling van de
selectiecommissie, examenprogramma en datum selectieproef voor de functie van schoonmaak
Stad/OCMW/AGB goed te keuren.

8.

Personeel - verkorte selectieprocedure coördinator woonbeleid

Goedgekeurd
De verkorte selectieprocedure voor de contractuele functie van coördinator woonbeleid wordt
goedgekeurd.
9.

Personeel - verkorte selectieprocedure coördinator woonbeleid - samenstelling jury
en vaststelling examenprogramma en examendata

Goedgekeurd
De samenstelling van de jury en vaststelling examenprogramma en -data van de selectieprocedure
van coördinator woonbeleid wordt goedgekeurd.
10.

Personeel - Vacant verklaren en aanstellen van de voltijdse functie van
administratief medewerker dienst burgerzaken.

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om de vacant verklaring en de
aanstelling van de voltijdse functie administratief medewerker dienst burgerzaken goed te keuren.
11.

Selectieprocedure vakman schilderwerken

Goedgekeurd
Selectieprocedure vakman schilderwerken
12.

Selectieprocedure vakman schilderwerken - vaststellen samenstelling
selectiecommissie en data selectieproeven

Goedgekeurd
Selectieprocedure vakman schilderwerken - vaststellen samenstelling selectiecommissie en data
selectieproeven
13.

Personeel - selectie technische uitvoering en ondersteuning - geen resultaat

Goedgekeurd
De selectieprocedure van technische uitvoering en ondersteuning wordt afgesloten wegens geen
resultaat.
14.

Personeel - aanvraag sociale premie - 12de verjaardag

Goedgekeurd
Een personeelslid vraagt een premie aan.
15.

Personeel - vervroegde pensionering - uitbetaling verlof

Goedgekeurd
De vraag tot uitbetaling verlof van een vervroegd gepensioneerd personeelslid wordt niet
ingewilligd.
16.

Personeel - omzetting deeltijdse overeenkomst (34/38) naar een halftijdse
overeenkomst

Goedgekeurd
De overeenkomst van een personeelslid wordt naar een halftijds contract omgezet.
17.

Personeelsdienst - administratief medewerker dienst burgerzaken - wijziging
vervangingscontract

Goedgekeurd
Het vervangingscontract van een administratief medewerker wordt gewijzigd.

18.

Personeel - rapportering ikv subsidiëring milieu- en natuurtaken - jaar 2019

Goedgekeurd
Akte nemen van de rapportering ikv subsidiëring mileu- en natuurtaken jaar 2019
19.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister
20.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister - intrekking

Goedgekeurd
Aanvraag intrekking ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister
21.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister
22.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister
23.

Burgerzaken - grafconcessie op de begraafplaats Okegem

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring grafconcessie op de begraafplaats Okegem
24.

Burgerzaken - grafconcessie op de begraafplaats Ninove

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring grafconcessie op de begraafplaats Ninove
25.

Burgerzaken - grafconcessie op de begraafplaats Appelterre-Eichem

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring grafconcessie op de begraafplaats Appelterre-Eichem
26.

Burgerzaken - grafconcessie op de begraafplaats Ninove

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring grafconcessie op de begraafplaats Ninove
27.

Burgerzaken - grafconcessie op de begraafplaats Appelterre-Eichem

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring grafconcessie op de begraafplaats Appelterre-Eichem
28.

Burgerzaken - concessie op het urnenveld op de begraafplaats Ninove

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie urnenveld 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 - concessie op het urnenveld op de begraafplaats Meerbeke

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie urnenveld op de begraafplaats Meerbeke
31.

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

Goedgekeurd
Goedkeuring aanvragen tot plaatsing grafzerken op de begraafplaatsen
32.

Sociale zaken - autonome werkstraffen - uitbreiding gebied prestatieplaatsen

Goedgekeurd
Vraag om uitbreiding van het gebied prestatieplaatsen voor uitvoering werkstraffen
33.

Patrimonium - Liberale Kring - omgevingsaanleg - goedkeuring

Goedgekeurd
Goedkeuring omgevingsaanleg Liberale Kring.
34.

Bevestiging burgemeestersbesluit tijdelijk plaatsverbod

Goedgekeurd
Bevestiging burgemeestersbesluit hernieuwing tijdelijk plaatsverbod
35.

Logistiek/overheidsopdrachten - archeologisch onderzoek doorsteek Beverstraat gunnen van de opdracht

Goedgekeurd
Het archeologisch onderzoek van de doorsteek in de Beverstraat wordt gegund voor het bedrag
van € 12.930,22 inclusief btw
36.

Logistiek/overheidsopdrachten - camerabewaking stadscentrum en gewestwegen afsluiten onderhoudscontract

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen een onderhoudscontract voor de
camerabewaking in het stadscentrum en op de gewestwegen, in uitvoering van artikel 42 § 1, 1° d
ii) van de wet van 17 juni 2016, af te sluiten tot 30 april 2021, tegen de prijs van € 36.000, btw
inclusief.
37.

Logistiek/overheidsopdrachten - aankoop van computers en anti-diefstalsloten via
de raamovereenkomst - gunning van de opdracht

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen de aankoop van computers met antidiefstalsloten voor de bibliotheek, ten bedrage van € 8.660,89 btw inclusief gegund via de
raamovereenkomst, goed te keuren.
38.

Logistiek/overheidsopdrachten - onderhoud van de archeologische site van de
Norbertijnerabdij - verlenging van de opdracht

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen het onderhoud van de archeologische site
van de Norbertijnerabdij, voor een geraamd bedrag van € 5.950, btw exclusief, te verlengen tot
31 december 2020.

39.

Aankoop uitrusting GPI 81

Goedgekeurd
Aankoop uitrusting GPI 81
40.

Politie - Aankoop van een licentie voor UFED 4pc

Goedgekeurd
GR1. Financiële dienst - KFB - budgetwijziging 2019/1 - niet goedkeuring
Goedgekeurd
Voorstel aan de raad om het voorstel tot budgetwijziging 2019/1 van de kerkfabriek Sint Kristoffel
Pollare niet goed te keuren.
41.

Financiële dienst - Politie - betaalbaarstelling uitgaven 2020

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen tot het betaalbaar stellen van de
mandatenlijst 2020/7
42.

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

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om het bezwaarschrift inzake de
gemeentelijke heffing bedrijven voor het aanslagjaar 2019 en kohierartikel 000743 onontvankelijk
te verklaren.
43.

Financiële dienst - vermindering invorderingsstaten dienstjaar 2014

Goedgekeurd
Vraag aan het college van burgemeester en schepenen om de vorderingen m.b.t. dienst 100 in
onwaarde te plaatsen voor de maanden januari tot juni.
44.

Dwangbevelen - verschillende dossiers

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om de dwangbevelen ten laste van de
vermelde personen te viseren en uitvoerbaar te verklaren.
45.

Financiële dienst - goedkeuren bestelbons in het kader van budgethouderschap

Goedgekeurd
De lijst van de bestelaanvragen in het kader van het budgethouderschap worden goedgekeurd.
46.

Financiële dienst - betaalbaarstelling uitgaven 2019 in het kader van
budgethouderschap

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen tot de betaalbaarstelling van de
mandatenlijsten 2020/80, 2020/82, 2020/83, 2020/84, 2020/85 en 2020/89
47.

Financiële dienst - betaalbaarstelling uitgaven 2020 in het kader van
budgethouderschap

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen tot het betaalbaarstellen van de
mandatenlijsten 2020/70, 2020/72 en 2020/74

48.

Leefmilieu - textielcontainers - aanbesteding ILVA - kennisname

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de gunning van ILVA met
betrekking tot het plaatsen van textielcontainers op openbaar domein.
49.

Omgeving - OMV_2020004415 - aktename - breken en zeven van mengpuin van de
sloop van een gebouw - O/2020/13 inrichtingsnummer 20200114-0012

Goedgekeurd
Het college neemt akte van de melding voor het breken en zeven van mengpuin van de sloop van
een gebouw te Ninove.
50.

Omgeving - OMV_2020010914 - aktename - bronbemaling - O/2020/37
inrichtingsnummer 20200127-0121

Goedgekeurd
Het college neemt akte van de melding voor een bronbemaling te Ninove.
51.

Omgeving - OMV_2020014578 - aktename juiste melding - plaatsen van een
veranda - O/2020/54

Goedgekeurd
Het college neemt akte van de melding voor het plaatsen van een veranda
52.

Omgeving - OMV_2020012977 - aktename juiste melding - vervangen van een
bestaande veranda - O/2020/60

Goedgekeurd
Het college neemt akte van de melding voor het vervangen van een bestaande veranda
53.

Omgeving - OMV_2019162609 - Vergunning met voorwaarden SH - bouwen van 4
woningen - O/2019/503

Verdaagd
54.

Omgeving - OMV_2019145377 - vergunning met voorwaarden SH- verbouwen deel
schoolgebouw en de nieuwbouw van een turnzaal met administratie - O/2019/478
Inrichtingsnummer: 20191128-0028

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het verbouwen van een deel van een schoolgebouw en de nieuwbouw van een
turnzaal met administratie te Okegem.
55.

Omgeving - OMV_2019153856 - Vergunning met voorwaarden SH - herinrichten
van een voormalige brouwerij met bureau's tot een bureau - O/2019/495

Goedgekeurd
Voor het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af te
leveren voor het herinrichten van een voormalige brouwerij met bureau's tot een bureau te
Meerbeke.
56.

Omgeving - OMV_2019154994 - Vergunning met voorwaarden SH - bouwen van
een vrijstaande ééngezinswoning - O/2019/494

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning te Pollare.

57.

Omgeving - OMV_2019119683 - Vergunning met voorwaarden SH - bouwen van
een eengezinswoning - O/2020/4

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het bouwen van een eengezinswoning te Meerbeke.
58.

Mobiliteit - Shop-&-goplaatsen - offerte bijkomende sensoren ter hoogte van de
Burchtdam - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de offerte voor de bijkomende
sensoren voor de Burchtdam
59.

Mobiliteit - opschorting betalend parkeren carnavalsperiode

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de opschorting van betalend
parkeren op het volledige grondgebied en dit voor de periode van 26 februari 2020 tem 04 maart
2020
60.

Mobiliteit - Provinciale Commissie voor Verkeersveiligheid - kennisname verslag
Provinciale Commissie voor Verkeersveiligheid van 14.01.2020

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de Provinciale
Commissie voor Verkeersveiligheid van 14 januari 2020
61.

Mobiliteit - aanvraag via raadsledenloket - Ninove - Denderstraat

Verdaagd
62.

Mobiliteit - herinrichting N8 Brakelsesteenweg tussen Aardeweg en keerpunt
Ziekhuizenstraat - kennisname mail AWV

Goedgekeurd
Kennisname van de mail van AWV mbt herinrichting N8 Brakelsesteenweg tussen Aardeweg en
keerpunt Ziekhuizenstraat
63.

Mobiliteit - tijdelijk politiereglement wielerwedstrijd Vollezele op 08.03.2020 met
doortocht op Ninoofs grondgebied

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het tijdelijk politiereglement voor
de wielerwedstrijd van Vollezele op 08.03.2020 met doortocht op Ninoofs grondgebied
64.

Ruimtelijke ordening - splitsing van eigendom nr. 7

Goedgekeurd
voorstel aan het college om op de vraag tot splitsing geen opmerkingen te geven
65.

Ruimtelijke ordening - splitsing van eigendom nr. 8

Goedgekeurd
voorstel aan het college om op de vraag tot splitsing geen opmerkingen te geven
66.

Ruimtelijke ordening - splitsing van eigendom nr. 9

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

67.

Ruimtelijke ordening - kennisname van het besluit van de Deputatie voor dossier
O/2019/277 voor het verbouwen van 2 woningen naar 4 woonentiteiten

Goedgekeurd
Kennisname besluit van de Deputatie
68.

Lokale economie - inname privé domein met een hamburgerkraam op de eigendom
van Merellaan te 9400 Ninove op 8 februari 2020 - goedekeuring

Goedgekeurd
De aanvraag van inname privé domein voor een hamburgerkraam op 8 februari 2020 te Ninove
wordt goedgekeurd.
69.

Lokale economie - het leuren met een voertuig voorzien van geluidsinstallatie met
het oog op de verkoop van ijsjes - dienstjaar 2020 - goedkeuring

Goedgekeurd
Het leuren met een voertuig voorzien van een geluidsinstallatie met het oog op de verkoop van
ijsjes voor het dienstjaar 2020 wordt goedgekeurd
70.

Lokale economie - inname openbaar domein - hamburgerkaam - Langemuntstraat,
Ninove - 31 mei, 13, 20 en 27 december 2020

Goedgekeurd
De inname van openbaar domein door een hamburgerkaam te Ninove op 31 mei, 13, 20 en 27
december 2020 wordt goedgekeurd.
71.

Lokale economie - huur, leveren, plaatsen en verwijderen van feestverlichting in de
handelswijken - goedkeuring processen-verbaal van voorlopige en definitieve
aanvaarding - betaalbaar stellen factuur 2019

Goedgekeurd
De betaalbaarstelling van de factuur voor de huur, levering, plaatsing en verwijderen van de
feestverlichting in de handelswijken voor dienstjaar 2019 wordt goedgekeurd.
72.

Lokale economie - inname openbaar domein met een eet en drankkraam op het
dorpsplein te Appelterre-Eichem op 22 februari 2020 - goedkeuring

Goedgekeurd
De aanvraag van inname openbaar domein voor een eet en drankkraam te Appelterre-Eichem op
22 februari 2020 wordt goedgekeurd.
73.

Lokale economie - Detailhandel - Premie renovatie handelspanden gelegen in het
kernwinkelgebied Centrum Ninove en het winkelgebied Rechteroever - Aanvraag Principiële goedkeuring

Goedgekeurd
Op 23 nov. 2017 keurde de gemeenteraad het premiereglement goed voor de renovatie van
handelspanden, gelegen in het kernwinkelgebied Centrum Ninove en het winkelgebied
Rechteroever. Op 13 jan. 2020 werd er een aanvraag tot het bekomen van deze premie ingediend.
Het college beslist om deze aanvraag principieel goed te keuren.
74.

Lokale economie - Detailhandel - Premie invulling van leegstaande commerciële
panden - Aanvraag - Ontvankelijk en gegrond

Goedgekeurd
Op 14 dec. 2017 keurde de gemeenteraad het premiereglement goed voor de invulling van
leegstaande comm. panden, gelegen in het kernwinkelgebied Centrum Ninove en het winkelgebied
Rechteroever. Op 13 januari 2020 werd er een aanvraag tot het bekomen van een premie
ingediend. Het college van burgemeester en schepenen verklaart de aanvraag ontvankelijk en
gegrond.

75.

Lokale economie - Detailhandel - Belasting op leegstaande commerciële panden Beroep tegen opname in het leegstandsregister - Ontvankelijk doch ongegrond

Goedgekeurd
Op 30 okt. 2019 werd er bij rondgang door een administratief medewerker in een adm. akte een
vermoeden vastgesteld dat het betreffende handelspand leegstond. De zakelijk gerechtigde werd
hiervan in kennis gesteld. Er werd beroep ingediend tegen de definitieve opname. Het CBS beslist
dat dit beroep ontvankelijk doch ongegrond is. Het pand wordt bijgevolg definitief opgenomen in
het leegstandsregister.
76.

Lokale economie - Detailhandel - Belasting op leegstaande commerciële panden Geen beroep tegen opname in het leegstandsregister - Definitieve opname

Goedgekeurd
Op 30 oktober 2019 werd er in adm. aktes vastgesteld dat de betreffende handelspanden
leegstonden waardoor de panden werd opgenomen in het leegstandsregister. De zakelijk
gerechtigden werden hiervan in kennis gesteld. Er werd geen beroep ingediend tegen definitieve
opname. De panden worden bijgevolg definitief opgenomen in het leegstandsregister op datum van
de adm. aktes.
77.

Openbare werken - aanleg van een voetpad langs de Brusselseheerweg Toepassing van rafacties - goedkeuring om de gevraagde rafacties toe te passen.

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht om de rafacties, berekend volgens de
formule aangegeven in art 5-4.9.4.2 van het standaardbestek 250, toe te passen.

78.

OW - herstellingswerken aan het openbaar verlichtingsnet, het vervangen van 5
openbare verlichtingspalen en armatuur door schadegevallen. Steunen goedkeuring prijsofferte - gunning van de opdracht.

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring en keurt de prijsofferte voor de
herstellingswerken aan het openbaar verlichtingsnet, vervangen van 5 openbare verlichtingspalen
en armatuur door schadegevallen ten bedrage van € 26.608,18, btw verlegd, goed.

79.

Openbare werken - VMSW - omgevingswerken Witherenstraat Ninove goedkeuring vorderingsstaat 4 NIHIL en vorderingsstaat 5 - goedkeuring procesverbaal van vooruitgang van de werken

Goedgekeurd
Openbare werken - Het college van burgemeester en schepenen keurt goed de vorderingsstaat 4
NIHIL en vorderingsstaat 5 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 €
24.873,87, btw verlegd

80.

Machtigingsaanvragen voor het aanleggen van verharding op openbaar domein kennisneming aanvragen - verlenen machtiging

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen verleent machtiging voor het aanleggen van
verharding op openbaar domein te Van der Schuerenstraat , Nederhasselt, goed.

81.

Openbare werken - stad Ninove - lidmaatschap VLARIO 2020 - goedkeuring

Goedgekeurd
Goedkeuring lidmaatschap VLARIO 2020

82.

Openbare werken - goedkeuring plaatsbeschrijving van het openbaar domein voor
aanvang van de sloop- en bouwwerken ter hoogte van de Koepoorstraat en
Graanmarkt te 9400 Ninove

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de plaatsbeschrijving van het openbaar domein
voor aanvang van de sloop- en bouwwerken ter hoogte van de Koepoorstraat en Graanmarkt te
9400 Ninove goed
83.

Openbare werken - goedkeuring plaatsbeschrijving van het openbaar domein voor
aanvang van de sloop- en bouwwerken ter hoogte van de Pollarewijk

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de plaatsbeschrijving van het openbaar domein
voor aanvang van de sloop- en bouwwerken ter hoogte van de Pollarewijk goed

84.

Openbare Werken - project NIV3005 - aanleg riolering in de Pollarestraat te Ninove
- goedkeuring vorderingsstaat 10 - goedkeuring proces-verbaal vaststelling
vordering der werken

Goedgekeurd
Openbare Werken - Het college van burgemeester en schepenen keurt de vorderingsstaat 10 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 € 43.358,90.

85.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde - personeel lager
onderwijs - tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling van een personeelslid in het ambt van onderwijzer aan de Stedelijke
Basisschool Nederhasselt-Voorde op 7 februari 2020 met een deeltijdse opdracht van 4/24 in een
niet-vacante betrekking in vervanging van de titularis die afwezig is wegens nascholing.
86.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Appelterre - Stedelijke Basisschool
Nederhasselt-Voorde - personeel lager onderwijs - tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling van een onderwijzer vanaf 10 februari 2020 aan de Stedelijke Basisschool
Appelterre met een deeltijdse opdracht van 12/24 en aan de Stedelijke Basisschool NederhasseltVoorde met een deeltijdse opdracht 12/24 in een niet-vacante betrekking in vervanging van de
titularis die afwezig is wegens ziekte.
87.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Appelterre - personeel lager onderwijs - verlof
voor verminderde prestaties - toekenning

Goedgekeurd
Toekenning van verlof voor verminderde prestaties aan een onderwijzeres van de Stedelijke
Basisschool Appelterre vanaf 10 februari 2020 tot en met 21 februari 2020.

88.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Denderwindeke - personeel lager onderwijs gedeeltelijke loopbaanonderbreking medische bijstand - toekenning

Goedgekeurd
Toekenning van een gedeeltelijke loopbaanonderbreking voor 1/5e (4/24) voor het verstrekken van
medische bijstand aan een onderwijzeres van de Stedelijke Basisschool Denderwindeke vanaf 5
maart 2020 tot en met 4 juni 2020.
89.

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - domein muziek aanvaarding ontslag

Goedgekeurd
Aanvaarding van het ontslag met het oog op het bekomen van een rustpensioen van een
vastbenoemde lerares DKO, domein muziek, vanaf 1 september 2020.
90.

Onderwijs - Gemeentelijke Academie voor Beeldende en Audiovisuele Kunsten vestigingsplaats Ninove - uitbouw secretariaatswerking

Goedgekeurd
Uitbouw van de secretariaatswerking in de vestigingsplaats Ninove van de Gemeentelijke Academie
voor Beeldende en Audiovisuele Kunsten.
91.

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - project Kunstkuur:
lokaal samenwerkingsinitiatief met de Vrije Basisschool voor Buitengewoon
Onderwijs Sint Franciscus Roosdaal - principebeslissing

Goedgekeurd
Principieel akkoord gaan in het kader van het project Kunstkuur met het lokaal
samenwerkingsinitiatief tussen de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans en de Vrije
Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs Sint Franciscus Roosdaal vanaf 1 september 2020 en
voor de duur van 3 schooljaren.
92.

Evenementen - carnaval 2020 - doop De Draujvers op zaterdag 29 februari 2020 goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan carnavalsgroep De Draujvers
voor het organiseren van een doop van hun wagen op 29 februari 2020.
93.

Evenementen-carnaval 2020-Wortelverbranding-goedkeuring

Goedgekeurd
Goedkeuring wordt gegeven aan het organiseren van de wortelverbranding als einde van carnaval
2020 op dinsdag 3 maart op de Denderkaai, ter hoogte van café Den Belleman.
94.

Evenementen - prijsafroeping/stratencarnaval Oudstrijdersplein op 1, 2 en 3 maart
2020 - goedkeuring

Goedgekeurd
Goedkeuring wordt verleend tot het organiseren van de prijsafroeping en stratencarnaval voor
carnaval 2020.
95.

Evenementen-carnaval 2020-stratencarnaval Koepoort op zondag 1 maart 2020 en
maandag 2 maart 2020-goedkeuring

Goedgekeurd
Goedkeuring wordt verleend voor het organiseren van een stratencarnaval aan de Koepoort op
zondag 1 maart 2020 en maandag 2 maart 2020.

96.

Evenementen-carnaval 2020-zand voor wettelverbranding-goedkeuring

Goedgekeurd
Er wordt goedkeuring gegeven voor het gebruik van het zand van de kerstboomverbranding voor
de wortelverbranding op dinsdag 3 maart 2020.
97.

Evenementen - carnaval 2020 - winterfoor - verkeersregeling - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de verkeersregeling van de winterfoor (carnaval
2020) goed.
98.

Evenementen - carnaval 2020 - kindercarnaval - goedkeuring

Goedgekeurd
Goedkeuring wordt verleend tot het organiseren van kindercarnaval op zaterdag 29 februari 2020
99.

Evenementen-carnaval 2020-plaatsen van tapinstallatie op trottoir Sint-Annakamer
op zondag 1 maart 2020

Goedgekeurd
Goedkeuring wordt verleend aan de uitbaatster van de Sint-Annakamer om een tapinstallatie te
plaatsen op de trottoir aan de Sint-Annakamer op zondag 1 maart 2020.
100. Evenementen - carnaval 2020 - carnavalsstoeten Ninoofse scholen 2/03/2020 Goedkeuring
Goedgekeurd
Goedkeuring wordt verleend aan de carnavalsoptochten van verschillende Ninoofse scholen op
maandag 2 maart 2020 met politiebegeleiding.
101. Evenementen - carnaval 2020 - toelage carnavalsfestiviteiten + toelage
prinsenwagen - goedkeuring
Goedgekeurd
De stedelijke feestcommissie ontvangt voor de organisatie van carnavalsfestiviteiten in 2020 een
toelage van 39.760 euro.
102. cc De Plomblom - jamsessies i.s.m. De Kaai
Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om de organisatie van jamsessies door cc
De Plomblom i.s.m. Stadslabo De Kaai op 19 maart, 16 april en 21 mei 2020 in Stadslabo De Kaai,
Oude Kaai 11, 9400 Ninove goed te keuren.
103. Jeugd - woensdagnamiddag activiteiten Talent Break
Goedgekeurd
Op 11, 18 en 25 maart 2020 organiseren de jeugddienst, sportdienst en Lejo vzw activiteiten op
woensdag namiddag om zo de maatschappelijk kwetsbare jongeren van 10 jaar tot 16 jaar van de
straat te halen
104. Sport - gebruik mobiele zittribunes door lokaal bestuur Herzele
Goedgekeurd
Toestemming aan lokaal bestuur Herzele voor het gebruik van de 6 mobiele zittribunes voor de
organisatie van het BK Beachvolleybal

105. Sociale zaken - vrijwilligersloket - organisatie vrijwilligersbeurs
Goedgekeurd
Sociale zaken - vrijwilligersloket - organisatie vrijwilligersbeurs
GR2. Gemeentebelastingen - retributiereglement op het parkeren in een blauwe zone aanpassing
Goedgekeurd
Verzoek aan de gemeenteraad om artikel 6 en artikel 7 van het retributiereglement aan te passen
conform artikel 8 en artikel 9 van het retributiereglement voor het parkeren in zekere straten van
de stad.
106. Logistiek/overheidsopdrachten - voetbalterreinen KVK Ninove - verlenen toelating
tot spelen van thuismatchen in het stadion "De Kloppers"
Goedgekeurd
Verlenen toelating tot spelen van thuismatchen in het stadion "De Kloppers" aan KVK Ninove
107. Evenementen-optredens 2020 Legends Café Okegem-goedkeuring
Goedgekeurd
Goedkeuring aan de eigenaar van Legends Café Okegem voor het organiseren van maandelijks een
optreden in het jaar 2020.
108. Evenementen - medewerking en materiële steun voor de organisaties t.g.v.
carnaval 2020 door vzw Karnavalraad, de Ridders in de Wortelorde en de stedelijke
feestcommissie - aanpassing
Verdaagd
Het college keurt de medewerking en materiële steun voor de organisaties naar aanleiding van
carnaval 2020 door vzw Karnavalraad, de Ridders in de Wortelorde en de stedelijke feestcommissie
goed.

