College van burgemeester en schepenen van 18 maart 2019
BEKNOPTE BESLUITENLIJST

38.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - staking in het onderwijs 20 maart 2019 maatregelen - sluiting scholen

Goedgekeurd
Sluiting van de Stedelijke Basisscholen Appelterre en Denderwindeke naar aanleiding van de
staking in het onderwijs op 20 maart 2019.
GR1. Stafdienst - afsluiten beheersovereenkomst stad-OCMW- goedkeuring
Goedgekeurd
Het Decreet Lokaal Bestuur vertrekt van het principe dat stads- en OCMW-personeel verregaand
met elkaar samenwerken, al blijven stad en OCMW twee aparte werkgevers. Beide besturen
kunnen gebruik maken van elkaars diensten en een beroep doen op elkaars personeel. Daarvoor
sluiten ze een beheersovereenkomst af. Een beheersovereenkomst is ook nodig bij delegatie van
stadsbevoegdheden aan een OCMW-personeelslid of bij delegatie van OCMW-bevoegdheden aan
een stadspersoneelslid
GR2. Secretariaat - Westlede - voordracht kandidaat-lid voor de raad van bestuur
Goedgekeurd
Voorstel aan om een kandidaat lid voor de raad van bestuur voor te dragen en dit voor de duur van
deze bestuursperiode.
GR3. Secretariaat - Sociale Huisvestingsmaatschappij - aanduiding van
vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de algemene vergadering van de
Sociale Huisvestingsmaatschappij Denderstreek
Goedgekeurd
Voorstel aan de gemeenteraad om een vertegenwoordiger en plaatsvervanger aan te duiden voor
de algemene vergadering van de Sociale Huisvestingsmaatschappij Denderstreek en dit voor de
duur van deze bestuursperiode.
1.

Secretariaat - goedkeuring notulen

Goedgekeurd
Goedkeuring van de notulen van 26 februari 2019.
2.

Secretariaat - erediensten - Centraal Kerkbestuur Ninove - Notulen 26 februari
2019

Goedgekeurd
Notulen van de vergadering van het Centraal Kerkbestuur Ninove van 26 februari 2019

3.

Selectieprocedure Vakman Chauffeur - samenstelling selectiecommissie

Verdaagd
Selectieprocedure Vakman Chauffeur - samenstelling selectiecommissie
4.

Personeel - selectieprocedure vakman chauffeur en machinebediener - goedkeuren
kandidaturen

Goedgekeurd
Goedkeuren kandidaturen vakman chauffeur en machinebediener
5.

Selectieprocedure noodplanner - vaststellen wervingsreserve - wijziging

Goedgekeurd
Selectieprocedure noodplanner - vaststellen wervingsreserve - wijziging
6.

Ziekteverloven week 11

Goedgekeurd
Ziekteverloven week 11
7.

Personeel - aanvraag sociale premie

Goedgekeurd
Een personeelslid vraagt een sociale premie aan.
8.

Personeel - arbeidsongeval - terugvordering ten onrechte uitbetaalde
vergoedingen.

Goedgekeurd
De afwezigheidsperioden na de consolidatie van een arbeidsongeval worden teruggevorderd. De
vergoedingen die het personeelslid ontvangen heeft worden vanaf de consolidatiedatum
teruggevorderd.
GR4. Archief - Aanvaarden schenking van twee 16mm-films over het dagelijks leven in
Pollare in 1956
Goedgekeurd
Aanvaarden van de schenking aan het stadsarchief van twee 16mm-films met opnames van het
dagelijkse leven in Pollare in 1956.
GR5. Integratie - goedkeuring voorstel prijsstijging Babbelonië 2019
Goedgekeurd
Voorstel aan de raad om het voorstel van Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender om de oefenkans
Nederlands (Babbelonië) te laten verderlopen aan de nieuwe voorwaarden.
GR6. Logistiek/overheidsopdrachten - openbare verkoop van de pastorie van Aspelare goedkeuring lastenkohier
Goedgekeurd
Het lastenkohier van de openbare verkoop van de pastorie van Aspelare goed te keuren.
GR7. Logistiek/overheidsopdrachten - onderhandse verkoop van een perceel stadsgrond
op de hoek van de Graanmarkt met de Oude Kaai te Ninove aan de SHM
Denderstreek - goedkeuring gewijzigde oppervlakte - goedkeuring ontwerp akte
Goedgekeurd
De gewijzigde oppervlakte in de onderhandse verkoop van een perceel stadsgrond op de hoek van
de Graanmarkt met de Oude Kaai te Ninove goed te keuren en de ontwerp-akte eveneens goed te
keuren

GR8. Logistiek/overheidsopdrachten - openbare verkoop van het voormalig
stationsgebouw van Okegem, Jan Ockegemstraat 2 - goedkeuring
Goedgekeurd
Voorstel om het voormalig stationsgebouw van Okegem openbaar te verkopen.
GR9. Dienst logistiek/overheidsopdrachten - huurovereenkomst jeugdhuis Het Uur tijdelijke stopzetting inning huurgelden - goedkeuring
Goedgekeurd
De inning van verschuldigde huurgelden voor de periode van 1 maart 2019 tot 1 mei 2019 voor het
jeugdhuis Het Uur stop te zetten.
9.

Logistiek/overheidsopdrachten - leveren en plaatsen van gestructureerde
bekabeling en WiFi Acess Points in het stadhuis, het jeugdcentrum en
Fedimmogebouw - gunnen van de opdracht

Goedgekeurd
De levering en plaatsing van gestructureerde bekabeling en WiFi Acces points in het stadhuis, het
jeugdcentrum en Fedimmo wordt gegund aan de firma die als enige een offerte heeft ingediend ten
bedrage van € 40.450,35, btw inclusief
10.

Logistiek/overheidsopdrachten - aanbieden etentje jubilarissen 2019 - gunning van
de opdracht

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen het aanbieden van een etentje aan de
huwelijksjubilarissen op 7 juni en 6 december 2019 goed te keuren en de opdracht voor de
catering van de etentjes te gunnen aan de economisch voordeligste bieding ten bedrage van
€ 50,90 btw inclusief, per persoon voor aperitief met hapjes, menu en drank( 6 consumpties) tot
en met de koffie, tafelversiering, zaal en bediening, zijnde in totaal € 5.090, btw inclusief, per
etentje.

11.

Logistiek/overheidsopdrachten - maaien bermen 2019 - goedkeuring - goedkeuring
voorwaarden - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht - vaststellen lijst te
raadplegen firma's

Goedgekeurd
De opdracht maaien van bermen voor 2019 goed te keuren, de wijze van gunnen van de opdracht
en de lijst te raadplegen firma's vast te stellen
12.

Logistiek/overheidsopdrachten - aanstellen arts voor opmaken van een verslag
vereist voor toestemming tot crematie voor de periode 2019 tot en met 2024 gunning van de opdracht

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen de opdracht voor het opmaken van een
verslag vereist voor toestemming tot crematie beoogd bij artikel 21 van het decreet van 16 januari
2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, voor de periode van 2019 tot en met 2024, te
gunnen ten bedrage van € 55 per onderzoek
13.

Logistiek/overheidsopdrachten - vangst van verwilderde katten op het
grondgebied van Ninove- goedkeuring - vaststellen wijze van gunnen van de
opdracht - goedkeuring lastvoorwaarden - vaststellen lijst te raadplegen
dienstverleners

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen de aanstelling van een vzw voor de
vangst van verwilderde katten, met mogelijkheid tot verlenging voor de volgende 3 jaar, geraamd
op € 11.999,33 per jaar, btw inclusief, 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 te raadplegen vzw's vast te stellen

14.

Logistiek/overheidsopdrachten - aanstellen van een dierenarts voor het
behandelen van zwerfkatten - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht goedkeuring lastvoorwaarden - vaststellen lijst te raadplegen dierenartsen

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen de aanstelling van een dierenarts voor
het behandelen van zwerfkatten, met mogelijkheid tot verlenging voor de volgende 3 jaar,
geraamd op € 15.000, btw inclusief, per jaar, 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 te raadplegen dierenartsen vast te stellen

15.

Politie - Aankopen via bestelbon

Goedgekeurd
Aankopen via bestelbon
16.

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

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om het bezwaarschrift voor het
aanslagjaar 2017 onontvankelijk te verklaren en voor het aanslagjaar 2018 te verwerpen.
17.

Financiële dienst - goedkeuren bestelbons in het kader van budgethouderschap

Goedgekeurd
De bestelbonnen 2019/672 t.e.m. 2019/696 in het kader van het budgethouderschap worden
goedgekeurd.
18.

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 2019/53, 2019/54 en 2019/55
19.

Leefmilieu - asbestdossier - uitspraak rechtbank - kennisname - inname standpunt
- goedkeuring

Goedgekeurd
Er wordt kennis genomen van de uitspraak van 19 februari 2019 van de rechtbank van eerste
aanleg Oost-Vlaanderen afdeling Dendermonde strafzaken waarbij de beklaagden werden
vrijgesproken voor de asbestverontreinigingen in het stadspark maar werden veroordeeld voor
deze in de Centrumlaan, Meeuwenlaan en kerkhof Denderwindeke. Er zal geen hoger beroep
worden aangetekend tegen deze uitspraak.

20.

leefmilieu - Verlenen van een subsidie voor het plaatsen van een hemelwaterput.

Goedgekeurd
Het college keur de aanvraag voor een subsidie voor het plaatsen van een hemelwaterput goed.

21.

Leefmilieu - inzameling isomo van de carnavalsgroepen van Ninove - carnaval 2019
- goedkeuringen principe

Goedgekeurd
Het college gaat principieel akkoord met de inzameling van isomo van de carnavalsgroepen.
22.

OMV_2018147935 - Vergunning met voorwaarden SH - verbouwen van een
eengezinswoning - O/2019/24

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het verbouwen van een eengezinswoning te Ninove.
23.

OMV_2018045376 - Vergunning met voorwaarden SH - aanleggen van wegen en
riolering ten behoeve van de ontwikkeling van het regionaal bedrijventerrein zoals
bepaald in het PRUP afbakening stedelijk gebied Ninove ter groeninge O/2018/343

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het aanleggen van wegen en riolering ten behoeve van de ontwikkeling van het
regionaal bedrijventerrein zoals bepaald in het PRUP afbakening stedelijk gebied Ninove ter
Groeninge.
24.

OMV_2019006510 - Vergunning met voorwaarden SH - bouwen van een halfopen
bebouwing - O/2019/25

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

25.

OMV_2018143243 - Vergunning met voorwaarden SH - slopen woningen en
bouwen van 14 appartementen - O/2018/487

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het slopen van woning en bouwen van 14 appartementen te Ninove.
26.

OMV_2018139922 - Vergunning met voorwaarden SH - omvormen van een hellend
dak naar een plat dak - O/2019/1

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het omvormen van een hellend dak naar een plat dak te Ninove.
27.

OMV_2018139609 - Vergunning met voorwaarden SH - bouwen van een
alleenstaande eengezinswoning - O/2018/498

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 Voorde.
28.

Mobiliteit - Trage Wegen - opening wandellus Neigem

Goedgekeurd
Goedkeuring voor het aanbieden van een drankje bij de opening van de tragewegenwandeling

29.

Verkoopbaarheidsattest V 2015/6

Goedgekeurd
Voorstel aan het college om het verkoopbaarheidsattest voor de verkaveling V 2015/6 af te
leveren.
30.

Lokale economie - aanvraag machtiging inname openbare weg voor bedelen van
reclame - 2019 - goedkeuring

Verdaagd
Er wordt een aanvraag voor inname van openbare weg voor het bedelen van reclame goedgekeurd.
31.

Openbare werken - regionaal bedrijventerrein "Doorn Noord" te Ninove - nieuwe
verbindingsweg Aalstersesteenweg naar Okegembaan - innemen standpunt
aangaande aankoop van gronden, het indienen van de aanvraag tot
omgevingsvergunning, het aanbesteden van de werken en het uitvoeren van de
infrastructuurwerken, al dan niet in één aanbesteding met de infrastructuurwerken
van "Doorn Noord"

Verdaagd
In het kader van de aanleg van het regionaal bedrijventerrein "Doorn Noord" werd Solva volgens
de onderschreven samenwerkingsovereenkomst als ontwikkelaar aangesteld van een
verbindingsweg tussen de Okegembaan en de Aalstersesteenweg. Solva werd tevens aangesteld
voor het voeren van onderhandelingen met de eigenaars van de te verwerven percelen voor de
aanleg van de weg. Solva vraagt aan het schepencollege of al dan niet mag overgegaan worden tot
de aankoop van de gronden.
32.

Aanleggen voetpad langsheen de Nederhasseltstraat in de deelgemeente Outer bevel van aanvang van de werken

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft het bevel de werken voor de aanleg van een
voetpad langs de Nederhasseltstraat in de deelgemeente Outer, in overleg met en op uitdrukkelijke
vraag van de aannemer, aan te vangen op dinsdag 19 maart 2019
33.

Verzoek tot nietigverklaring 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 kennisneming memorie van antwoord

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de memorie van antwoord op het
verzoek tot nietigverklaring van de gemeenteraadsbeslissing van 25 oktober 2018 met betrekking
tot de gedeeltelijk verbreding van buurtweg 13, Halfstraat, en de gedeeltelijke verplaatsing en
verbreding van voetweg 34 in Aspelare
34.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Denderwindeke - personeel kleuteronderwijs aanvaarding ontslag

Goedgekeurd
Aanvaarding van het vrijwillig ontslag vanaf 18 maart 2019 van een tijdelijk aangestelde
kleuteronderwijzeres aan de Stedelijke Basisschool Denderwindeke.
35.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Denderwindeke - personeel kleuteronderwijs terbeschikkingstelling wegens ziekte

Goedgekeurd
Ter beschikking stelling wegens ziekte van een voltijds vastbenoemde kleuteronderwijzeres aan de
Stedelijke Basisschool Denderwindeke vanaf 9 maart 2019.

36.

Onderwijs - scholengemeenschap GeNi - pedagogische studiedag - aanvullende
workshop

Goedgekeurd
Verlenen van toestemming aan de schoolteams van de Schoolgemeenschap GeNi om deel te
nemen aan een bijkomende workshop op de pedagogische studiedag.
37.

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - ontmoetingsdag
dans

Goedgekeurd
Verlenen van toestemming aan een lerares deeltijds kunstonderwijs, domein dans, van Stedelijke
Academie voor Muziek, Woord en Dans om deel te nemen aan de ontmoetingsdag dans.
39.

Onderwijs - Gemeentelijke Academie voor Beeldende en Audiovisuele Kunsten gebruik lokalen

Goedgekeurd
Goedkeuring van het gebruik door het GO! Atheneum Ninove van lokalen van de Gemeentelijke
Academie voor Beeldende en Audiovisuele Kunsten.
40.

Cultuur - UiTPAS aankoop ICT materiaal zuil - goedkeuring en betaalbaarstelling

Goedgekeurd
Goedkeuring en betaalbaarstelling voor de aankoop van 3 UiTPASzuilen voor de optimale werking
van de UiTPAS
41.

cc de Plomblom - voorstel promotie 2019-2020 lay-out en drukwerk - aan te
schrijven firma's

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om het promotievoorstel van het
cultuurcentrum De Plomblom voor het seizoen 2019-2020 goed te keuren
42.

Jeugd - aanleg speelterrein te Outer - goedkeuring vorderingsstaat nr. 1

Goedgekeurd
Goedkeuren van de vorderingsstaat nr. 1 van de aanleg van het speelterrein te Outer.
43.

Beslissing tot uitvoeren van de modaliteiten van de gebruikersovereenkomsten
tussen de stad en VDAB en tussen stad en PWA

Verdaagd
De VDAB en PWA huren van de stad een bureau om in Ninove te kunnen werken en verder te
voorzien in dienstverlening naar de burger. De gebruiksovereenkomsten regelen de modaliteiten
van deze huur.
44.

Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om de activiteiten in het
kader van de week van de opvoeding (16 tot 23 mei 2019) goed te keuren.

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om de activiteiten in het kader van de
week van de opvoeding (16 tot 23 mei 2019) goed te keuren.
Goedgekeurd
45.

Secretariaat - dossiers gemeenteraad

Goedgekeurd
Te agenderen agendapunten voor de gemeenteraad.

GR10. Financiën - prijssubsidiereglement AGB Ninove
Goedgekeurd
Goedkeuring prijssubsidiereglement ten voordele van het autonoom gemeentebedrijf Ninove geldig
vanaf 1 april 2019 tot 30 september 2019
46.

Secretariaat - Vraag raadslid Rudy Corijn - afschrift aanstelling als schepen

Goedgekeurd

