College van burgemeester en schepenen van 18 november 2019
BEKNOPTE BESLUITENLIJST

1.

Secretariaat - goedkeuring notulen

Goedgekeurd
Goedkeuring van de notulen van 12 november 2019.
2.

Secretariaat - erediensten - Kerkraad O.L.-Vrouw Hemelvaart Ninove - Notulen 22
oktober 2019

Goedgekeurd
Notulen van de vergadering van de kerkraad O.L.-Vrouw Hemelvaart Ninove
2019
3.

- Notulen 22 oktober

Personeel - tijdelijk contract administratief medewerker - verlenging

Goedgekeurd
Voorstel aan burgemeester en schepenen om de verlenging van een tijdelijk contract als
administratief medewerker goed te keuren.
4.

Personeel - Verkorte selectieprocedure technisch beambte schoonmaak vaststellen wervingsreserve

Goedgekeurd
Personeel - Verkorte selectieprocedure technisch beambte schoonmaak - vaststellen
wervingsreserve
5.

Personeel - Selectieprocedure administratief medewerker stafdienst technische
dienst - vaststellen wervingsreserve

Goedgekeurd
Selectieprocedure administratief medewerker stafdienst technische dienst - vaststellen
wervingsreserve
6.

Personeel - tijdelijk administratief medewerker CC De Plomblom - aanstelling

Goedgekeurd
De tijdelijke aanstelling van administratief medewerker CC De Plomblom wordt goedgekeurd.
7.

Ziekteverloven week 45 en 46

Goedgekeurd
Goedkeuren ziekteverloven week 45 en 46
8.

Personeel - aanvraag sociale premie - huwelijk

Goedgekeurd
Een personeelslid vraagt een sociale premie aan.
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9.

Personeel - aanvraag sociale premie - 12de verjaardag kind

Goedgekeurd
Een personeelslid vraagt een sociale premie aan.
10.

Personeel - aanvraag sociale premie - 12de verjaardag kind

Goedgekeurd
Een personeelslid vraagt een sociale premie aan.
11.

Personeel - aanvraag sociale premie - huwelijk

Goedgekeurd
Een personeelslid vraagt een sociale premie aan.
12.

Personeel - aanvraag sociale premie - geboorte

Goedgekeurd
Een personeelslid vraag een sociale premie aan.
13.

Personeel - aanvraag sociale premie - 12de verjaardag kind

Goedgekeurd
Een personeelslid vraagt een sociale premie aan.
14.

Personeel - Bekrachtiging consolidatiedatum arbeidsongeval

Goedgekeurd
Bekrachtiging consolidatiedatum arbeidsongeval
15.

Personeel - rechtszaak arbeidsongeval - kennisname aanstelling raadsman

Goedgekeurd
Kennis wordt genomen van de aangestelde raadsman in kader van rechtszaak dossier
arbeidsongeval.
16.

Personeel - erkenning relevante beroepservaring

Goedgekeurd
Relevante beroepservaring wordt erkend.
17.

Personeel - erkenning relevante beroepservaring

Goedgekeurd
Relevante beroepservaring wordt erkend.
18.

Burgerzaken - aanvraag goedkeuring voorstel grafconcessie op de begraafplaats
Outer

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring voorstel grafconcessie op de begraafplaats Outer
19.

Patrimonium - Brandweerkazerne - vernieuwing elektriciteit - bevel van aanvang

Goedgekeurd
Bevel van aanvang voor vernieuwing elektriciteit in de brandweerkazerne.
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20.

Patrimonium - NINSTA - Herstel techn. installaties - deel 1 - gunning

Goedgekeurd
Goedkeuring offertes
21.

Patrimonium - Begraafplaats Denderwindeke - herstelling dak kapel - gunning

Goedgekeurd
Goedkeuring offerte vernieuwing dak kapel begraafplaats Denderwindeke.
22.

Patrimonium - SBS Windekind - goedkeuren bestek, vaststellen wijze van gunnen
van de opdracht en lijst te raadplegen firma's.

Goedgekeurd
Goedkeuren bestek, vaststellen wijze van gunnen van de opdracht en lijst te raadplegen firma's
voor herstelling dak SBS Windekind.
23.

Patrimonium - SBS Windekind - herstelling dak - gunning

Goedgekeurd
Gunning van de werken voor herstelling van het dak SBS Windekind
24.

Patrimonium - CC De Linde - vernieuwing gordijnen - gunning

Goedgekeurd
Goedkeuring offerte vernieuwing gordijnen in CC De Linde te Meerbeke.
25.

Patrimonium - leveren en plaatsen van brandwerende deuren - gunning

Goedgekeurd
Goedkeuring offertes brandwerende deuren voor SBS Appelterre 13A en Chiro te Meerbeke.
GR1. Logistiek/overheidsopdrachten - terugkoop perceel grond Denderkaai te Ninove
van Solva - goedkeuring
Verdaagd
26.

Logistiek/overheidsopdrachten - onderhoud van de archeologische site van de
Norbertijnerabdij te Ninove - goedkeuring vorderingsstaat nr. 17

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen vorderingsstaat nr. 17, ten bedrage van
€ 1.325, btw exclusief (btw medecontractant), goed te keuren.
27.

Logistiek/overheidsopdrachten - instap in de raamovereenkomst voor
veiligheidscoördinatie voor de werven van de stad, OCMW en AGB - goedkeuring

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen in te stappen in de raamovereenkomst
“veiligheidscoördinatie” voor het aanstellen van een veiligheidscoördinator -ontwerp en/ofverwezenlijking in het kader van nieuwbouw, onderhouds- en/of renovatiewerken voor distributie,
wegenis, gebouwen en buitenterreinen, met ingang op 1 december 2019.

28.

Politie - Ombouw sanitair voertuig naar bureelvoertuig

Goedgekeurd
29.

Politie - Aankopen via bestelbon

Goedgekeurd
Aankopen via bestelbon
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GR2. KFB - meerjarenplan 2020-2025 - niet-goedkeuring
Verdaagd
Voorstel aan de raad tot het niet goedkeuren van het meerjarenplan 2020– 2025 van de diverse
kerkfabrieken.
GR3. KFB - meerjarenplanwijziging 2014-2019 - goedkeuring
Goedgekeurd
Voorstel aan de raad tot het goedkeuren van meerjarenplanwijziging 2014-2019 van de kerkfabriek
OLV Hemelvaart Ninove en Sint Amandus Outer.
GR4. Gemeentebelastingen - belasting op ongeschikte en onbewoonbare woningen vaststelling
Goedgekeurd
Verzoek aan de raad om de vrijstellingen m.b.t. de belasting op ongeschikte en onbewoonbare
woningen te herzien en de belasting vast te stellen voor een periode van 6 jaar, ingaande op 1
januari 2020 en eindigend op 31 december 2025.
GR5. Gemeentebelastingen - belasting op verwaarloosde woningen en/of gebouwen vaststelling
Goedgekeurd
Verzoek aan de raad om de belasting op verwaarloosde woningen en/of gebouwen waarvan de
heffingstermijn vervalt, vast te stellen voor een periode van 6 jaar ingaande op 1 januari 2020 en
eindigend op 31 december 2025.
GR6. Gemeentebelastingen - retributie op het ambtshalve of op verzoek plaatsen van
materiaal met het oog op de vrijwaring van de openbare veiligheid - aanpassing
Goedgekeurd
Verzoek aan de raad om de vastgestelde retributies op het ambtshalve of op verzoek plaatsen van
materiaal met het oog op de vrijwaring van de openbare veiligheid aan te passen.
GR7. Gemeentebelastingen - Retributie op het bekomen van een conformiteitsattest voor
woningen en kamerwoningen - Aanpassing
Goedgekeurd
Verzoek aan de raad om de retributie op het bekomen van een conformiteitsattest voor woningen
en kamerwoningen aan te passen.
30.

Financiële dienst - goedkeuren bestelbons in het kader van budgethouderschap

Goedgekeurd
De bestelbonnen 2019/2294 t.e.m. 2019/2357 in het kader van het budgethouderschap worden
goedgekeurd.
31.

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 2019/265, 2019/266 en 2019/268.
32.

Financiële dienst - afsluiten lening ter financiering van de betoelaging aan de
kerkfabrieken

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen tot het afsluiten van een lening ter
financiering van de betoelaging aan de kerfabrieken
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33.

Leefmilieu - afval -invoeren gewichtsgebonden diftar - brief zwerfvuiljagers antwoord ILvA - kennisname - goekdeuring

Verdaagd
34.

Leefmilieu - volkstuinen aanleg - goedkeuren vorderingsstaat 10 - goedkeuring
proces-verbaal van vooruitgang der werken.

Goedgekeurd
Het college keurt vorderingsstaat 10 voor de aanleg van de volkstuinen goed.
35.

Dierenwelzijn - aanmaak infoborden dierenbegraafplaats - uitbreiding opdracht goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de uitbreiding van de opdracht voor het leveren
en plaatsen van 2 infoborden op de dierenbegraafplaats goed.
36.

Omgeving - afvalverwerkend bedrijf - mail milieu-inspectie - kennisname

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de mail van de milieu-inspectie over
een afvalverwerkend te Ninove.
37.

Omgeving - OMV_2018073734 - gunstig advies met voorwaarden over de
omgevingsvergunningsaanvraag voor het plaatsen van een nieuwe slanke 25 meter
hoge buispyloon op een privaat terrein te Ninove -O/2019/389

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een gunstig advies met voorwaarden
af te leveren voor het plaatsen van een nieuwe slanke 25 meter hoge buispyloon op een privaat
terrein te Ninove.
38.

Omgeving - OMV_2019054546 - vergunning met voorwaarden SH- slopen van
bestaande gebouwen en het bouwen van een burger-king-restaurant met
bijhorende parking, wegenis en groenaanleg - O/2019/227
Inrichtingsnummer: 20190401-0042

Verdaagd
39.

Omgeving - OMV_2019101023 - Vergunning met voorwaarden SH - aanleggen van
een zwembad en terras - O/2019/311

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het aanleggen van een zwembad en terras te Denderwindeke.
40.

Omgeving - OMV_2019097533 - Vergunning met voorwaarden SH - bouwen van
een woning - O/2019/306

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het bouwen van een woning te Appelterre.
41.

Omgeving - OMV_2019102801 - Vergunning met voorwaarden SH - bouwen van
een meergezinswoning - O/2019/318

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het bouwen van een meergezinswoning te Ninove.
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42.

Omgeving - OMV_2019096427 - Vergunning met voorwaarden SH - verkavelen van
3 loten - O/2019/301

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het verkavelen van 3 loten te Outer.
43.

Omgeving - OMV_2019095651 - Vergunning met voorwaarden SH - verkavelen in 2
loten - O/2019/307

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het verkavelen van 2 loten in Denderwindeke.
44.

Omgeving - OMV_2019100452 - Vergunning met voorwaarden SH - verkavelen 3
loten voor halfopen bebouwingen - O/2019/309

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het verkavelen van 3 loten voor halfopen bebouwingen te Appelterre.
GR8. Mobiliteit - Appelterre - Hellestraat - aanbrengen stilstaan en parkeerverbod stadswegen

Goedgekeurd
Aanbrengen van een stilstaan en parkeerverbod in de Hellestraat te Appelterre.
45.

Mobiliteit - Ninove - Parkeerproblematiek Pollarewijk

Goedgekeurd
Het college neemt kennis van de parkeerproblematiek in de Pollarewijk
46.

Mobiliteit - aanvraag via raadsledenloket

Goedgekeurd
Het antwoord op de vraag inzake hockeyterrein en shop-en-go wordt goedgekeurd.
47.

Mobiliteit - aanleggen voetpad Centrumlaan thv kruispunt met Onderwijslaan

Goedgekeurd
goedkeuring voor aanleg voetpad Centrumlaan thv kruipunt met onderwijslaan
48.

Mobiliteit - aanvraag via raadsledenloket - voetweg nummer 50 tussen
Herlinckhovestraat en Hinnewinkelbaan te Outer - verzoek plaatsing verkeersbord
C3 met onderbord M2.

Goedgekeurd
Het antwoord op de vraag voor het aanbrengen van signalisatie op de voetweg nummer 50 tussen
Herlinckhovestraat en Hinnewinkelbaan te Outer.
49.

Mobiliteit - Combi-vergunning - Vergunning exploitatie taxidienst (0005) en dienst
voor het verhuren van voertuigen met bestuurder (0030)

Goedgekeurd
Combi-vergunning - vergunning exploitatie taxidienst (0005) en dienst voor het verhuren van
voertuigen met bestuurder (0030) - - exploitant Taxi Sam Ninove Bvba
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50.

Mobiliteit - Combi-vergunning - Vergunning exploitatie taxidienst (0006) en dienst
voor het verhuren van voertuigen met bestuurder (0031)

Goedgekeurd
Combi-vergunning - vergunning exploitatie taxidienst (0006) en dienst voor het verhuren van
voertuigen met bestuurder (0031) - - exploitant Taxi Sam Ninove Bvba
51.

Mobiliteit - aanvraag vvb-vergunning - vvb 0032 - T-LAK-226 - Opel Insigna goedkeuring

Goedgekeurd
Aanvraag vvb-vergunning 0032 - goedkeuring
52.

Ruimtelijke ordening - splitsing van eigendom nr. 43

Goedgekeurd
voorstel aan het college om op de vraag tot splitsing geen opmerkingen te geven
53.

Ruimtelijke ordening - splitsing van eigendom nr. 44

Goedgekeurd
voorstel aan het college om op de vraag tot splitsing geen opmerkingen te geven
54.

Ruimtelijke ordening - splitsing van eigendom nr. 45

Goedgekeurd
voorstel aan het college om op de vraag tot splitsing geen opmerkingen te geven
55.

Ruimtelijke ordening - splitsing van eigendom nr. 46

Goedgekeurd
voorstel aan het college om op de vraag tot splitsing geen opmerkingen te geven.
56.

Ruimtelijke ordening - project Green Garden - goedkeuren advies VakWeRK

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om project Green Garden voor advies
voor te leggen aan de kwaliteitskamer VakWeRK
57.

Ruimtelijke ordening - kennisname arrest Raad voor vergunningenbetwistingen
voor het dossier B 2017/38, Brusselsesteenweg, 9402 Meerbeke, verbouwen van
een woning met handelsruimte tot meergezinswoning

Goedgekeurd
Kennisname arrest Raad voor vergunningenbetwistingen
58.

Ruimtelijke ordening - kennisname arrest Raad voor vergunningenbetwistingen
voor het dossier B 236/2017 , Kerkplein, bouwen van een meergezinswoning met
22 appartementen, commerciële ruimte, 11 garageboxen en 26 parkeerplaatsen

Goedgekeurd
Kennisname arrest Raad voor vergunningenbetwistingen
59.

Ruimtelijke ordening - kennisname van het besluit van de Deputatie voor dossier
O/2018/509, op naam van Roger Schokkaert, Lebekestraat 22 9406 Outer,
verkavelen perceel in 2 loten, 1 lot voor halfopen bebouwing en 1 lot voor gesloten
bebouwing

Goedgekeurd
Kennisname besluit van de deputatie

7

60.

Ruimtelijke ordening - vraag om juridisch advies inzake BPA Kapittelstraat aanstelling raadsman

Verdaagd
61.

Ruimtelijke ordening - kennisname van het besluit van de Deputatie voor dossier
O/2019/193, Daalstraat, 9404 Aspelare voor het plaatsen van een omheining

Goedgekeurd
Kennisname besluit van de Deputatie
62.

Lokale economie - dinsdagmarkt - verhuis kramen Niniaplein nav ijspiste Ninove on
Ice tijdens de maand december

Goedgekeurd
Het verhuizen van de kramen op de Niniaplein naar de Centrumlaan nav ijspiste wordt
goedgekeurd.
63.

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.
64.

Lokale economie - inname openbaar domein door een hamburgerkraam in de
Langemuntstraat wekelijks op donderdag, vrijdag en zaterdag 2020

Goedgekeurd
De inname van openbaar domein door een hamburgerkraam in de Langemuntstraat, wekelijks op
donderdag, vrijdag en zaterdag 2020 wordt goedgekeurd.
65.

Lokale economie - inname openbaar domein door een hamburgerkraam aan het
rond punt thv de Vuurkruisersstraat wekelijks op Ma, Di, Wo, Vrij en Za 2020

Goedgekeurd
De inname van openbaar domein door een hamburgerkraam aan het rond punt thv de
Vuurkruisersstraat, wekelijks op ma, di, wo, vrij en zat 2020 wordt goedgekeurd.
66.

Lokale economie - inname van het openbaar domein voor het plaatsen van een
stoepbord, Centrumlaan te 9400 Ninove voor het dienstjaar 2020

Goedgekeurd
De aanvraag van het plaatsen van een stoepbord voor een winkel te Ninove wordt goedgekeurd.
67.

Lokale economie - aanvraag terras horecazaak te Ninove - vergunning 2020

Goedgekeurd
De aanvraag van een terras voor een horecazaak te Ninove wordt goedgekeurd.
68.

Lokale economie - inname van het openbaar domein voor het plaatsen van een
stoepbord, Biezenstraat te 9400 Ninove van 5 december tem 31 december 2019

Verdaagd
69.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde - personeel lager
onderwijs - MOS-inspiratienamiddag

Goedgekeurd
Verlenen van toestemming aan een onderwijzeres van de Stedelijke Basisschool NederhasseltVoorde om deel te nemen aan een inspiratienamiddag.
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70.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - directeurs en zorgteam - Regionaal
Overlegplatform Ondersteuningsnetwerk Centrum

Goedgekeurd
Verlenen van toestemming aan de directeurs en aan de leden van het zorgteam van de
scholengemeenschap GeNi om deel te nemen aan een overlegplatform.
71.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Appelterre - personeel lager onderwijs netwerk taalverwerving

Goedgekeurd
Verlenen van toestemming aan onderwijzeressen van de Stedelijke Basisschool Appelterre om deel
te nemen aan het netwerk taalverwerving.
72.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - directeurs en personeel lager onderwijs infosessie OVSG

Goedgekeurd
Verlenen van toestemming aan directeurs en aan de leerkrachten van het zesde leerjaar van de
scholengemeenschap GeNi om deel te nemen aan een infosessie.
73.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - administratieve medewerkers vakantieregeling kalenderjaar 2020

Goedgekeurd
Vaststelling van de vakantieregeling in het kalenderjaar 2020 van de administratieve medewerkers
in de Scholengemeenschap GeNi.
74.

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 12 november 2019 met een deeltijdse opdracht van 4/22 en 1/20
K.V.: instrument: klassiek: dwarsfluit in een niet-vacante betrekking in vervanging van de titularis
die afwezig is wegens ziekte.
75.

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

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling van een leraar DKO, domein muziek, aan de Stedelijke Academie voor Muziek,
Woord en Dans vanaf 26 oktober 2019 met een deeltijdse opdracht van 3/22 en 2/20 K.V.:
instrument: klassiek: accordeon en 1/22 K.V.: groepsmusiceren instrumentaal: klassiek in een
niet-vacante betrekking in vervanging van de titularis die afwezig is wegens ziekte.
76.

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - schooljaar
2019/2020 - domein dans - workshop

Goedgekeurd
Verlenen van toestemming aan een tijdelijk aangestelde lerares DKO, domein dans van de
Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans om deel te nemen aan een workshop.
77.

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - administratieve
medewerkers - vakantieregeling kalenderjaar 2020

Goedgekeurd
Vaststelling van de vakantieregeling in het kalenderjaar 2020 van de administratieve medewerkers
in de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans.
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78.

Evenementen - raadsledenloket - antwoord - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt het antwoord goed op een vraag via het
raadsledenloket
79.

Cultuur - 1000 km Kom op tegen kanker - gebruik Berdam - vrijstelling retributie goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen verleent vrijstelling van retributie voor het gebruik
van een buurthuis voor een benefietactie
80.

Evenementen - Karnavalraad vzw - toelage 2019 - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating tot het uitbetalen van een subsidie aan
de vzw Koninklijke Karnavalraad Ninove.
81.

Cultuur - Damiaanactie Denderwindeke - gebruik refter school Windekind vrijstelling van retributie - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen verleent vrijstelling van retributie voor het gebruik
van een buurthuis voor het goede doel
82.

Jeugd - Goedkeuring van een éénmalig gratis gebruik JH Het Uur op 24/12/2019

Goedgekeurd
Goedkeuring van een éénmalig gratis gebruik van JH Het Uur op 24/12/2019
83.

Sport - Terrein Hockey Outer-Lebeke - gunning archeologisch onderzoek aan

Goedgekeurd
De stad gunt de opdracht tot het voeren van een verplicht archeologisch onderzoek op het aan te
leggen hockeyterrein in Outer Lebeke
84.

Sport - projectsubsidies - goedkeuring uitbetaling 2019

Goedgekeurd
Goedkeuring uitbetaling projectsubsidies 2019 aan organisatoren van sportprojecten
85.

Sport - impulssubsidies - goedkeuring uitbetaling 2019

Goedgekeurd
Goedkeuring uitbetaling impulssubsidies aan sportverenigingen met jeugdwerking
86.

AGB Ninove - overheidsopdrachten - begeleiding ter ondersteuning en/of
adviesverlening bij het dagelijks beheer van het AGB NINOVE - verlenging gunning

Verdaagd
De gunning wordt verlengd met 3 maand.
87.

Secretariaat - dossiers gemeenteraad

Goedgekeurd
Te agenderen agendapunten voor de gemeenteraad.
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88.

Evenementen-48 uur wandelen -20-21-22/12/2019-goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor het organiseren van wandelen
door de stad gedurende 48 uur ten voordele van de Warmste Week voor een goed doel +
randanimatie op de parking langs de Oude Kaai/Graanmarkt + Kaaischoolstraat op 20, 21 en 22
december 2019.
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