College van burgemeester en schepenen van 17 juni 2019
BEKNOPTE BESLUITENLIJST

GR1. Secretariaat - Ninove Welzijn - voordracht kandidaat-lid Raad van Bestuur
Goedgekeurd
Voorstel aan de gemeenteraad om een kandidaat lid voor de RVB voor te dragen en dit voor de
duur van deze bestuursperiode.
1.

Secretariaat - goedkeuring notulen

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

Secretariaat - erediensten - Kerkraad Sint-Pieter Denderwindeke - Notulen 28 mei
2019

Goedgekeurd
De notulen van de vergadering van de kerkraad Sint-Pieter Denderwindeke van 28 mei 2019.
3.

Secretariaat - erediensten - Kerkraad Onze-Lieve-Vrouw Presentatie Okegem Notulen 4 juni 2019

Goedgekeurd
De notulen van de vergadering van de kerkraad Onze-Lieve-Vrouw Presentatie Okegem van 4 juni
2019.
4.

Personeel - beëindigen arbeidsovereenkomst

Goedgekeurd
Een personeelslid beëindigt haar arbeidsovereenkomst.
5.

Personeel - IBO - aanstellen van een begeleider

Goedgekeurd
Er wordt een begeleider aangesteld.
6.

Personeel - verlengen overeenkomst

Goedgekeurd
De overeenkomst van een personeelslid wordt verlengd
7.

Ziekteverloven week 24

Goedgekeurd
Ziekteverloven week 24
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8.

Personeel - bekrachtiging consolidatiedatum arbeidsongeval

Goedgekeurd
Bekrachtiging consolidatiedatum en vaststellen percentage van blijvende arbeidsongeschiktheid
betreffende een arbeidsongeval overkomen aan een contractueel personeelslid.
9.

Personeel - arbeidsongeval - vaststellen jaarrente

Goedgekeurd
Toekennen van een jaarrente aan een contractueel personeelslid inzake een arbeidsongeval.
10.

Burgerzaken - Uitreiking 24 geschenkbonnen geboorte - goedkeuring

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring geschenkbonnen geboorte december
11.

Sociale zaken - geschenkbonnen jubilarissen januari 2019 tot en met juni 2019

Goedgekeurd
Goedkeuren van geschenkbonnen voor jubilariskoppel die niet konden deelnemen aan het etentje.
12.

Patrimonium - voormalige Kaaischool - gebruik door politiediensten - goedkeuring.

Goedgekeurd
Vraag van de Politie om tijdelijk de voormalige Kaaischool te gebruiken.
13.

Patrimonium - Liberale Kring - trap - goedkeuring

Goedgekeurd
Goedkeuring nieuwe trap in gebouw Liberale Kring.
14.

Logistiek/overheidsopdrachten - aankoop 6 scanners en 2 oplaaddocks voor het cc
De Plomblom - gunnen van de opdracht

Goedgekeurd
De aankoop van 6 scanners en 2 oplaaddocks voor het cc De Plomblom wordt gegund aan de firma
die de voor de stad economisch voordeligste offerte heeft ingediend ten bedrage van € 5.324,
inclusief btw
15.

Logistiek/overheidsopdrachten - raadsledenloket - schriftelijke vraag

Goedgekeurd
Er wordt een antwoord geformuleerd op de vraag van een gemeenteraadslid via het
raadsledenloket
16.

Logistiek/overheidsopdrachten - leveren en plaatsen van gietasfalt - gunning van
de opdracht

Goedgekeurd
Het leveren en plaatsen van gietasfalt te gunnen aan de firma die de economisch meest voordelige
offerte heeft ingediend voor de prijs van € 43.197 btw inclusief
17.

Logistiek/overheidsopdrachten - aankoop kledij gemeenschapswachten goedkeuren meerprijs handschoenen

Goedgekeurd
De meerprijs ten bedrage van € 82,28 inclusief btw voor de omruiling van de geleverde
zomerhandschoenen naar de all seasons handschoenen wordt goedgekeurd
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18.

Aankoop van een combi voor de dienst interventie

Goedgekeurd
Aankoop van een combi voor de dienst interventie
19.

Aankoop van een combi voor de dienst verkeer

Goedgekeurd
Aankoop van een combi voor de dienst verkeer
20.

Mededinging leveren en plaatsen van garderobekasten en banken: vaststellen van
de lijst der te raadplegen firma's

Goedgekeurd
Mededinging leveren en plaatsen van garderobekasten en banken: vaststellen van de lijst der te
raadplegen firma's
21.

Tijdelijk politiereglement op het verkeer - Inrichten van een speelstraat tijdens de
maanden juli en augustus 2019

Goedgekeurd
22.

Gemeentebelastingen - beslechting van fiscale geschillen - activeringsheffing op
niet-bebouwde percelen - uitspraak

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om het bezwaarschrift inzake de
activeringsheffing op niet-bebouwde percelen voor het aanslagjaar 2018 en kohierartikel 000004 in
te willigen.
23.

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

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om het bezwaarschrift inzake de
gemeentelijke heffing bedrijven voor het aanslagjaar 2018 en kohierartikel 000046 in te willigen.
24.

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 schepen om het bezwaarschrift inzake de belasting
op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met handelskarakter en van gelijkgestelde
producten voor het aanslagjaar 2017 en kohierartikel 000476 onontvankelijk te verklaren.
25.

Financiële dienst - goedkeuren bestelbons in het kader van budgethouderschap

Goedgekeurd
De bestelbonnen 2019/1256 t.e.m. 2019/1296 in het kader van het budgethouderschap worden
goedgekeurd.
26.

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 2019/102, 2019/103, 2019/104 en 2019/105
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27.

Leefmilieu - openbaar groen - kerkhof Meerbeke - voorstel om hinder door boom te
milderen - goedgekeurd

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt het voorstel goed om de overlast van de vogels
op het kerkhof van Meerbeke te milderen.
28.

Omgeving - OMV_20181448582 - IIOA - laatste administratieve aanleg handhaven gunstig advies voor het intrekken van de milieuvergunning van een
bedrijf voor op- en overslag van afvalstoffen, Elisabethlaan 151, 9400 Ninove goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen handhaaft in laatste administratieve aanleg haar
gunstig advies over de vraag tot intrekken van de milieuvergunningen van een op- en
overslagbedrijf voor afvalstoffen, tegen de beslissing van de deputatie tot intrekking van de
vergunning
29.

Omgeving - OMV_2019071757 - aktename melding - ondergrondse propaangastank
- O/2019/220 - inrichtingsnummer: 20190530-0002

Goedgekeurd
Het college neemt akte van de melding voor een ondergrondse propaangastank in Ninove.
30.

Omgeving - OMV 2018055584 - advies in laatste administratieve aanleg dierenasiel Ninove

Goedgekeurd
Het college verleent een gunstig advies in het laatste administratieve aanleg over de
omgevingsvergunningsaanvraag voor een dierenasiel te Ninove
31.

Omgeving - OMV_2019028968 - Vergunning met voorwaarden SH - slopen en
bouwen van een nieuwe kapel - O/2019/82

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het slopen en bouwen van een nieuwe kapel te Denderwindeke.
32.

Omgeving - OMV_2019029602 - Weigering SH - bouwen van een carport O/2019/84

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een weigering af te leveren voor het
bouwen van een carport te Appelterre.
33.

Omgeving - OMV_2019040188 - Vergunning met voorwaarden SH - bouwen van
een garage - O/2019/116

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het bouwen van een garage te Ninove.
34.

Omgeving - OMV_2019036595 - vergunning met voorwaarden SH- herbestemmen
van een kapel tot een eengezinswoning - O/2019/106
Inrichtingsnummer: 20190319-0019

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het herbestemmen van een kapel tot een eengezinswoning te Voorde.
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35.

Omgeving - OMV_2019043236 - Vergunning met voorwaarden SH - isoleren en
bepleisteren van een gevel - O/2019/147

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het isoleren en bepleisteren van een gevel te Ninove.
36.

Omgeving - OMV_2019054459 - Vergunning SH - samenvoegen van 2
appartementen tot 1 appartement - O/2019/164

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning af te leveren voor het
samenvoegen van 2 appartementen tot 1 appartement te Ninove.
37.

Omgeving - OMV_2019056902 - Vergunning met voorwaarden SH - verbouwen van
een ééngezinswoning en een loods - O/2019/165

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het verbouwen van een eengezinswoning en een loods te Meerbeke.
38.

Omgeving - OMV_2019062886 - Vergunning SH - bouwen van een tuinhuis O/2019/191

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning af te leveren voor het
bouwen van een tuinhuis te Aspelare.
39.

Omgeving - OMV_2019034480 - Vergunning met voorwaarden SH - bouwen van
een ééngezinswoning - O/2019/161

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het bouwen van een eengezinswoning te Pollare.
40.

Ruimtelijke ordening - RUP OCMW/AC-site Geraardsbergen - goedkeuren gunstig
advies

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft een gunstig advies over het ontwerp RUP
OCMW/AC-site Geraardsbergen, voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad van Geraardsbergen
op 2 april 2019.
41.

Ruimtelijke ordening - splitsing van eigendom nr. 28

Goedgekeurd
voorstel aan het college om op de vraag tot splitsing geen opmerkingen te geven
42.

Ruimtelijke ordening - intrekken beslissing van 27 mei 2019 en goedkeuren
splitsing nr. 24.

Goedgekeurd
43.

Ruimtelijke ordening - A/2019/10 Positief attest - bouwen van een woning en
slopen van een serre en zadeldak van een garage

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een positief stedenbouwkundig attest
af te leveren voor het bouwen van een woning en slopen van een serre en zadeldak van een
garage te Meerbeke.
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44.

Lokale economie - dinsdagmarkt - aanpassing meters abonnement

Goedgekeurd
De aanpassing van het aantal meters binnen een abonnement van een vaste marktkramer op de
dinsdagmarkt wordt goedgekeurd.
45.

Lokale economie - dinsdagmarkt - aanpassing meters marktabonnement

Goedgekeurd
De aanpassing van het aantal meters binnen een abonnement van een vaste marktkramer op de
dinsdagmarkt wordt goedgekeurd.
46.

Lokale economie - dinsdagmarkt - overname marktplaats

Goedgekeurd
De stopzetting en overname van een marktplaats op de dinsdagmarkt wordt goedgekeurd.
47.

Lokale economie - Detailhandel - Start-upwinkel - HHO Oudstrijdersplein , 9400
Ninove - Proces-verbaal plaatsbeschrijving - Goedkeuring

Goedgekeurd
De GR gaf op 13 sept. 2018 goedkeuring aan het huren van het gelijkvloers van het handelspand
gelegen te Oudstrijdersplein, Ninove om te verhuren als start-upwinkel aan startende zelfstandige
ondernemers en aan het ontwerp van de HHO. De HHO werd afgesloten op 30 okt. 2018. In
uitvoering van deze overeenkomst, werd er door een landmeter-expert een PV van
plaatsbeschrijving opgemaakt. Het CBS keurt deze goed.
48.

Openbare werken - verbeteren van de verlichting op het Niniaplein, kant Hendrik
Vangassenstraat, te Ninove - goedkeuring - gunning van de opdracht

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de prijsofferte voor het verbeteren van de
verlichting op het Niniaplein, kant Hendrik Vangassenstraat te Ninove goed voor het bedrag van
€ 7.233,39, btw verlegd
49.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Denderwindeke - beleids- en ondersteunend
personeel - verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte

Goedgekeurd
Toekenning van een verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte mits werkhervatting aan 50
% aan een zorgcoördinator aan de Stedelijke Basisschool Denderwindeke vanaf 4 juni 2019 tot en
met 30 juni 2019.
50.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Denderwindeke - beleids- en ondersteunend
personeel - tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling van een personeelslid in het ambt van zorgcoördinator aan de Stedelijke
Basisschool Denderwindeke vanaf 4 juni 2019 met een deeltijdse opdracht van 11/36 in een nietvacante betrekking in vervanging van de titularis aan wie een verlof voor verminderde prestaties
wegens ziekte werd toegekend.
51.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Denderwindeke - personeel kleuteronderwijs tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling vanaf 3 juni 2019 van een personeelslid in het ambt van kinderverzorger aan
de Stedelijke Basisschool Denderwindeke met een deeltijdse opdracht van 11/32 in een vacante
betrekking.
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52.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen - personeel kleuteronderwijs
- tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling vanaf 11 juni 2019 van een personeelslid in het ambt van kinderverzorger aan
de Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen met een deeltijdse opdracht van 8/32 in een vacante
betrekking.
53.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde - personeel
kleuteronderwijs - tijdelijke aanstelling van doorlopende duur

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur vanaf 3 juni 2019 van een personeelslid in het ambt
van kinderverzorger aan de Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde met een deeltijdse
opdracht van 3/32 in een vacante betrekking.
54.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - schooljaar 2019/2020 startbaanovereenkomst - aanwerving

Goedgekeurd
Afsluiten van een halftijdse startbaanovereenkomst vanaf 1 september 2019 en voor de duur van
het schooljaar 2019/2020 in het ambt van onderwijzer voor een deeltijdse opdracht van 12/24 aan
de Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde.
55.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - schooljaar 2019/2020 startbaanovereenkomst - aanwerving

Goedgekeurd
Afsluiten van een halftijdse startbaanovereenkomst vanaf 1 september 2019 en voor de duur van
het schooljaar 2019/2020 in het ambt van onderwijzer voor een deeltijdse opdracht van 12/24 aan
de Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen.
56.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - schooljaar 2019/2020 - tijdelijke
aanstelling in een niet-subsidieerbare betrekking

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling vanaf 1 september 2019 en voor de duur van het schooljaar 2019/2020 in een
niet-subsidieerbare betrekking van onderwijzer met een deeltijdse opdracht van 12/24 aan de
Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen.
57.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - schooljaar 2019/2020 - tijdelijke
aanstelling in een niet-subsidieerbare betrekking

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling vanaf 1 september 2019 en voor de duur van het schooljaar 2019/2020 in een
niet-subsidieerbare betrekking van onderwijzer met een deeltijdse opdracht van 12/24 aan de
Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen.
58.

Onderwijs - Scholengemeeschap GeNi - schooljaar 2019/2020 - tijdelijke
aanstellingen

Goedgekeurd
Tijdelijk aanstellen van personen in de ambten van kleuteronderwijzer, onderwijzer en
zorgcoördinator vanaf 1 september 2019 in de scholen van de scholengemeenschap GeNi.
59.

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - domein muziek tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling van een lerares DKO, domein muziek, aan de Stedelijke Academie voor
Muziek, Woord en Dans vanaf 11 juni 2019 en uiterlijk tot en met 30 juni 2019 met een deeltijdse
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opdracht van 5/22 K.V.: instrument klassiek: piano in een niet-vacante betrekking in vervanging
van de titularis die afwezig is wegens ziekte.
60.

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - domein muziek verlof voor verminderde prestaties - toekenning

Goedgekeurd
Toekenning van verlof voor verminderde prestaties voor een deeltijdse opdracht van zes lestijden
aan een lerares DKO, domein muziek, van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans
vanaf 17 juni 2019 tot en met 21 juni 2019.
61.

Evenement - 16de buurtfeest Nonnenborrestraat - 13/07/2019 - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor het organiseren van een
buurtfeest, Nonnenborrestraat te Appelterre op 13/07/2019
62.

Evenementen - Spaanse avond - 21/07/2019 - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor het organiseren van een
Spaanse avond in de Burchtstraat te Ninove op 21 juli 2019.
63.

Evenementen-Midzomernachttornooi KVK Ninove 29-06-2019-goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming tot het organiseren van een
Midzomernachttornooi (voetbal) op de terreinen van KVK Ninove op 29 juni 2019 van 20 uur tot 2
uur.
64.

Evenementen - Parkconcerten 2019 - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan de vzw Maspoe voor het
organiseren van Parkconcerten in het stadspark op 01, 08, 15 juli 2019 en op 05, 12, 19 augustus
2019.
65.

Evenementen - Buurtfeest Klapstraat - 6 juli 2019 - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming tot het organiseren van een
buurtfeest in de Klapstraat te Meerbeke op 06/07/2019 door het Klapstraatcomité.
66.

Evenementen - Buurtfeest Ter Duyst - 6 juli 2019 - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring tot het organiseren van buurtfeest
Ter Duyst door buurtcomité Ter Duyst op zaterdag 6 juli 2019 in de wijk Ter Duyst.
67.

Evenementen - Openluchtfuif Scouts Ninove 02-08-2019 - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming tot het organiseren van een
openluchtfuif door de jongensscouts op 2 augustus 2019 op een weide langs de Halsesteenweg te
Meerbeke.
68.

Evenementen-trouwfeest Boterdael 27 Denderwindeke 03/08/2019-goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor het organiseren van een
trouwfeest op Boterdael 27 te Denderwindeke op zaterdag 3 augustus 2019.
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69.

Evenementen-trouwfeest Waalhovestraat Nederhasselt 13/07/2019-goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor het organiseren van een
trouwfeest op Waalhovestraat te Nederhasselt op zaterdag 13 juli 2019.
70. CC de plomblom - teambuilding
Niet goedgekeurd
71.

Jeugd - Goedkeuring stopzetting van de opdracht aanstelling van een externe
organisatie voor risicoanalyse speelterreinen en speeltoestellen

Goedgekeurd
Goedkeuring stopzetting van de opdracht aanstelling van een externe organisatie voor
risicoanalyse speelterreinen en speeltoestellen
72.

Jeugd - Goedkeuring van de organisatie van het buurtsportproject 'Streetaction
Groeneweg' in 2019

Goedgekeurd
Goedkeuring van de organisatie van het buurtsportproject 'Streetaction Groeneweg' in 2019
73.

Jeugd - Goedkeuring particuliere speelpleinwerkingen Hobbes en Wenteka zomer
2019

Goedgekeurd
Goedkeuring van de particuliere speelpleinwerkingen Hobbes en Wenteka tijdens de zomervakantie
2019
74.

Sport - aangetekende brief VK Jong Neigem - kennisname en goedkeuring
antwoord

Goedgekeurd
Kennisname van de brief van VK Jong Neigem
75.

Sport - organisatie challenge outdoorkamp - goedkeuring samenwerking met
Activo vzw

Goedgekeurd
Voorstel om de organisatie van een challenge outdoorkamp, in samenwerking met Activo vzw goed te keuren
76.

Secretariaat - dossiers gemeenteraad

Goedgekeurd
Te agenderen agendapunten voor de gemeenteraad.

77.

Logistiek/overheidsopdrachten - stad Ninove, Centrumlaan 100, 9400 Ninove scholengemeenschap Geni - binnenschoolse kinderopvang en busbegeleiding in de
stedelijke basisscholen van Ninove - gunning van de opdracht

Goedgekeurd
De opdracht voor de binnenschoolse kinderopvan en busbegeleiding in de stedelijke basisscholen
van Ninove te gunnen aan de enige inschrijver tegen de prijs van € 371.348,27 € of € 385.980,28
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78.

Logistiek/overheidsopdrachten - goedkeuring reinigen atletiekpiste en
herschilderen belijning - goedkeuren voorwaarden - vaststellen wijze van gunnen
van de opdracht en vaststellen lijst te raadplegen firma's

Goedgekeurd
de opdracht voor het reinigen van de atletiekpiste en het herschilderen van de belijning wordt
goedgekeurd

79.

Openbare werken - vraag van een gemeenteraadslid omtrent het ruimen van de
gracht, gelegen tussen WZC Klateringen en de Polderbaan

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft antwoord op de vraag van een gemeenteraadslid
omtrent het ruimen van de gracht, gelegen tussen WZC Klateringen en de Polderbaan
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