College van burgemeester en schepenen van 19 februari 2019
BEKNOPTE BESLUITENLIJST

GR1. Secretariaat - Denderbekken - aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger
bekkenbestuur van het Denderbekken
Goedgekeurd
Voorstel aan de gemeenteraad om een vertegenwoordiger en plaatsvervanger aan te duiden voor
het bekkenbestuur van het Denderbekken en dit voor de duur van deze bestuursperiode.

GR2. Secretariaat - SOLVA - BAV - donderdag 28 maart 2019 - akteneming agenda bepalen stemgedrag vertegenwoordiger
Goedgekeurd
Wij verzoeken kennis te nemen van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van
SOLVA op donderdag 28 maart 2019 en de vertegenwoordiger van de gemeente in deze
vergadering opdracht te geven in te stemmen met de diverse punten op de agenda.

1.

Secretariaat - goedkeuring notulen

Goedgekeurd
Goedkeuring van de notulen van 5 februari 2019.

2.

Communictie - goedkeuren afsprakennota communicatie

Goedgekeurd
Goedkeuren afsprakennota communicatie

3.

Communicatie - onthaal nieuwe inwoners 2019

Goedgekeurd
Goedkeuring onthaalmoment voor nieuwe inwoners op zondag 12 mei 2019.

4.

Archief - Goedkeuring bruikleenovereenkomst voor onbepaalde duur met
Heemkring Okegem

Goedgekeurd
Goedkeuring van de bruikleenovereenkomst voor onbepaalde duur tussen Heemkring Okegem en
het stadsarchief over een documentatiecollectie.

5.

Personeel - aanstelling vervanger dienst personeel

Goedgekeurd
Aanstelling vervanger dienst personeel

6.

Personeel - selectieprocedure administratief medewerker - verkorte procedure vaststellen wervingsreserve

Goedgekeurd
Selectieprocedure administratief medewerker - verkorte procedure - vaststellen wervingsreserve

7.

Personeel - verkorte selectieprocedure administratief medewerker - aanstelling

Goedgekeurd
Verkorte selectieprocedure administratief medewerker - aanstelling

8.

Personeel - duaal Leren - IBO 't Kadeeken

Goedgekeurd
Duaal Leren - IBO 't Kadeeken

9.

Personeel - van ambtswege in disponibiliteitsstelling wegens ziekte - wijziging
aanvangsdatum

Goedgekeurd
Aanpassing begindatum van in disponibiliteitsstelling wegens ziekte van een personeelslid.
In 2018 was er een 4/5den tewerkstelling en vanaf 1 januari 2019 werkt het personeelslid terug
voltijds.

10.

Personeel - van ambtswege in disponibiliteitsstelling wegens ziekte

Goedgekeurd
Een statutair personeelslid wordt vanaf 29 januari 2019 in disponibiliteit wegens ziekte gesteld, dit
tot en met 31 maart 2019. Alle ziektedagen die het personeelslid opneemt tot en met 31 maart
2019 zijn disponibiliteitsdagen en worden vergoed aan 60%.

11.

Personeel - uitbetalen overuren

Goedgekeurd
Aan een gewezen personeelslid worden overuren uitbetaald

12.

Personeel - ziekteverloven week 7

Goedgekeurd
Ziekteverloven week 7

13.

Arbeidsongeval - bekrachtigen definitieve besluiten Medex

Goedgekeurd
Bekrachtiging besluiten Medex betreffende het vaststellen van de consolidatiedatum van een
arbeidsongeval van een contractueel personeelslid

14.

Personeel - arbeidsongeval - bekrachtiging besluiten Medex

Goedgekeurd
Bekrachtiging van de besluiten van Medex betreffende een arbeidsongeval van een contractueel
personeelslid waarbij de consolidatiedatum en een globale blijvende arbeidsongeschiktheid van 2%
toegekend wordt.

15.

Personeel - arbeidsongeval - bekrachtigen definitieve besluiten Medex

Goedgekeurd
Bekrachtigen definitieve besluiten Medex in verband met een arbeidsongeval van een contractueel
personeelslid.

16.

Personeel - arbeidsongeval - vaststellen jaarrente

Goedgekeurd
Er wordt een jaarlijkse rente vastgesteld die (maandelijks) zal uitbetaald worden ingevolge een
blijvend percentage van arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een arbeidsongeval van een
contractueel personeelslid.

17.

Personeel - Verbreking arbeidsovereenkomst van bepaalde duur

Goedgekeurd
Verbreking arbeidsovereenkomst van bepaalde duur

18.

Burgerzaken - ambtshalve inschrijving in het bevolkingsregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve inschrijving in het bevolkingsregister

19.

Burgerzaken - ambtshalve inschrijving in het bevolkingsregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve inschrijving in het bevolkingsregister

20.

Burgerzaken - concessie op het urnenveld op de begraafplaats Meerbeke

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie urnenveld op de begraafplaats Meerbeke

21.

Burgerzaken - concessie op het urnenveld op de begraafplaats Meerbeke

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie urnenveld op de begraafplaats Meerbeke

22.

Burgerzaken - grafconcessie op de begraafplaats Denderwindeke

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring grafconcessie op de begraafplaats Denderwindeke

23.

IBO - toekenning sociaal tarief LO

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om de aanvraag voor sociaal tarief, zoals
vermeld in het dossier, goed te keuren vanaf 6 februari 2019 voor de periode van 1 jaar.

GR3. Logistiek/overheidsopdrachten - verhuur stadsgebouw Burchtdam 4 te Ninove,
gekend als de kantfabriek - goedkeuring ontwerp-huurovereenkomst
Verdaagd
Verhuren van het stadsgebouw gelegen Burchtdam 4, gekend als de kantfabriek - goedkeuren
ontwerp-huurovereenkomst

24.

Logistiek/overheidsopdrachten - stadsgrond Albertlaan - brief advocaat - innemen
standpunt

Goedgekeurd
Het innemen van een standpunt naar aanleiding van een brief van een advocaat over een perceel
stadsgrond aan de Albertlaan.

25.

Logistiek/overheidsopdrachten - aankoop tape library via raamovereenkomst Farys
- wijziging van de opdracht

Goedgekeurd
De gegunde opdracht voor de aankoop van tape library via raamovereenkomst Farys te wijzigen.

26.

Logistiek/overheidsopdrachten - aankoop elektrische apparaten - gunning van de
opdracht

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen de aankoop van een koelkast voor de
financiële dienst en een micro- grill voor de dienst toerisme te gunnen aan de firma die als enige
een offerte heeft ingediend ten bedrage van € 299,98, btw inclusief voor de koelkast en € 179,98,
btw inclusief voor de micro-grill

27.

Logistiek/overheidsopdrachten - reinigen openbare weg met carnaval Ninove goedkeuring - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht - vaststellen lijst te
raadplegen firma's

Goedgekeurd
Het reinigen van de openbare weg met carnaval Ninove goed te keuren, de wijze van gunnen van
de opdracht en de lijst van de te raadplegen firma's vast te stellen.

GR4. Organisatiebeheersing - goedkeuring van deelname aan een begeleidingstraject
rond van de opmaak van het nieuwe meerjarenplan
Afgevoerd

28.

Politie - betaalbaarstelling

Goedgekeurd
Betaalbaarstelling

29.

Financiële dienst - kennisneming stadseigendommen te Okegem

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om kennis te nemen van de
stadseigendommen te Okegem.

30.

Gemeentebelastingen - vaststellen en uitvoerbaar verklaren belastingkohier gemeentelijke heffing bedrijven

Goedgekeurd
Het kohier inzake de gemeentelijke heffing bedrijven voor het aanslagjaar 2018 wordt vastgesteld
en uitvoerbaar verklaard ten bedrage van € 13.094,50

31.

Financiële dienst - goedkeuren bestelbons in het kader van budgethouderschap

Goedgekeurd
De bestelbonnen 2019/437 t.e.m. 2019/500 in het kader van het budgethouderschap worden
goedgekeurd.

32.

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 2019/38, 2019/39, 2019/40, 2019/41 en 2019/42

33.

Financiële dienst - kermis Aspelare - extra openingsweekend 17 februari 2019

Goedgekeurd
Kermis Aspelare extra opening in het weekend van 17 februari 2019

34.

Leefmilieu - aanvraag subsidie herbruikbare luiers te Ninove

Goedgekeurd
Het college keurt de aanvraag voor een subsidie van herbruikbare luiers goed.

35.

Leefmilieu - niet verlenen van een subsidie voor het plaatsen van een
hemelwaterinstallatie.

Goedgekeurd
Het college weigert de aanvraag van een subsidie voor het plaatsen van een hemelwaterinstallatie.

36.

Leefmile - volkstuinen aanleg - goedkeuren vorderingsstaat 5 - goedkeuring
proces-verbaal van vooruitgang der werken.

Goedgekeurd
Het college keurt vorderingsstaat 5 voor de aanleg van de volkstuinen goed.

37.

Omgeving - OMV_2018143995 – ongunstig advies over de
omgevingsvergunningsaanvraag voor de exploitatie en stedenbouwkundige
handelingen voor het bouwen van een winkelpark met parking in Ninove O/2018/510 - Inrichtingsnummer: 20180621-0051

Goedgekeurd
Het college geeft ongunstig advies aan de provinciale omgevingsvergunningscommissie voor de
bouw van een winkelpark met parking in Ninove

38.

OMV_2019001665 - Vergunning met voorwaarden SH - verbouwen van een woning
- O/2019/3

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

39.

OMV_2018151568 SH - Vergunning met voorwaarden - verbouwen van een
ééngezinswoning - O/2018/524

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

40.

OMV_2018159700 - Vergunning met voorwaarden - wijzigen van de functie van
woning naar stapelruimte - O/2018/549

Goedgekeurd
Voorstel een het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het wijzigen van de functie van woning naar stapelruimte te Denderwindeke.

41.

OMV_2018133672 – Vergunning met voorwaarden SH - verkavelen van 4 loten
bouwgrond en 1 lot in te nemen op openbaar domein - O/2018/475

Verdaagd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het verkavelen van 4 loten bouwgrond en 1 lot in te nemen op openbaar domein te
Pollare.

42.

Mobiliteit - aankoop signalisatie - goedkeuring prijs materiaal buiten bestek

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen houdende goedkeuring te verlenen
betreffende de prijs voor de aankoop van materiaal buiten bestek

43.

Huisvesting - inbraakbeveiligingspremie voor Centrumlaan 44 bus 5 in Ninove goedkeuring

Goedgekeurd
Voorstel aan het college om een inbraakbeveiligingspremie toe te kennen

44.

Huisvesting - inbraakbeveiligingspremie voor Centrumlaan 44 bus 11 in Ninove goedkeuring

Goedgekeurd
Voorstel aan het college om een inbraakbeveiligingspremie toe te kennen

45.

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Ninove en Aquafin NV
inzake KLIP-dienstverlening

Goedgekeurd
Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Ninove en Aquafin NV inzake KLIPdienstverlening

46.

Lokale economie - Opschorting abonnement dinsdagmarkt wegens ziekte

Goedgekeurd
De opschorting wegens ziekte van een abonnement op de dinsdagmarkt wordt goedgekeurd.

47.

Lokale economie - Opschorting abonnement dinsdagmarkt wegens ziekte

Goedgekeurd
De opschorting wegens ziekte van een abonnement op de dinsdagmarkt wordt goedgekeurd.

48.

Lokale economie - Detailhandel & Horeca - Start-upwinkel - Zoeken kandidaten Promotie - Ontwerp en drukken folder - Goedkeuring

Goedgekeurd
De gemeenteraad gaf op 13 september 2018 goedkeuring aan het huren van het gelijkvloers van
het handelspand te Oudstrijdersplein 18 om te verhuren als start-upwinkel aan startende
zelfstandige ondernemers. Het college geeft goedkeuring aan het ontwerpen en drukken van 500
folders ter promotie van het zoeken naar kandidaten voor de start-upwinkel.

49.

Openbare werken - plaatsen van een door de vervoermaatschappij De Lijn
gesubsidieerd schuilhusje voor autobusgebruikers aan de halte Prieelstraat in de
Cyriel Prieelstraat in Aspelare en een aan de halte Okegem Kerk aan de Frans Van
der Perrekaai in Okegem

Goedgekeurd
Ter hoogte van de halte Prieelstraat in de Cyriel Prieelstraat in Aspelare is het schuilhuisje voor
autobusgebruikers beschadigd evenals het schuilhuisje voor autobusgebruikers aan de halte
Okegem Dorp in de Frans Van der Perrekaai in Okegem. Beide schuilhuisjes zijn onherstelbaar door
de firma Epsilon omdat ze van het oude type zijn. Er wordt geopteerd om twee nieuwe door de
vervoermaatschappij De Lijn gesubsidieerde schuilhuisjes aan te kopen. Het stadsaandeel voor
beide bedraagt € 2.475.
50.

Openbare werken - Heraanleg kws-verharding deel Centrumlaan ter hoogte van
kruispunt met Elisabethlaan in Ninove - goedkeuring

Goedgekeurd
Er wordt goedkeuring verleend voor de heraanleg kws-verharding deel Centrumlaan ter hoogte van
kruispunt met Elisabethlaan in Ninove.

51.

Openbare werken - wegen- en rioleringswerken in de Weggevoerdenstraat en de
Dreefstraat te Ninove - goedkeuring nihilstaat 10 - goedkeuring proces-verbaal van
vooruitgang van de werken

Goedgekeurd
Goedkeuring nihilstaat 10 voor de wegen- en rioleringswerken in de Weggevoerdenstraat en de
Dreefstraat te Ninove

52.

Openbare werken - herstel asfaltverharding voetweg 92 - Mansborreveldweg te
Outer - goedkeuring proces-verbaal van voorlopige oplevering

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen verleend goedkeuring aan het proces-verbaal van
voorlopige oplevering voor het herstel van de asfaltverharding van voetweg 92, Mansborreveldweg
te Outer.

53.

Openbare werken - frames participatieproject voor Ninove - principiële
goedkeuring studieopdracht

Goedgekeurd
Goedkeuring principiële goedkeuring studieopdracht Frames.

54.

Aanleg verharding op openbaar domein - Aardeweg (strook tussen rijbaan en aan
te leggen parkeerplaatsen) te Outer - verlenen machtiging

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen verleend machtiging om in de Aardeweg de strook
tussen de rijbaan en de nog aan te leggen parkeerplaatsen op het openbaar domein te verharden

55.

Openbare werken - goedkeuring plaatsbeschrijving openbaar domein in de
omgeving van Biezenstraat te 9400 Ninove

Goedgekeurd
Er zijn werken gepland aan een pand Biezenstraat in Ninove - de door de eigenaar ingediende
plaatsbeschrijving van het openbaar domein in de onmiddellijke omgeving van het pand wordt ter
goedkeuring voorgelegd VOOR aanvang van de werken.
56.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - schooljaar 2018/2019 - beleids- en
ondersteunend personeel - administratief medewerker - tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling vanaf 18 maart 2019 van een administratief medewerker aan de
Scholengemeenschap GeNi met een deeltijdse opdracht van 29/36 in een vacante betrekking.

57.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Denderwindeke - personeel lager onderwijs tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling van een onderwijzeres aan de Stedelijke Basisschool Denderwindeke op 8
februari 2019 met een deeltijdse opdracht van 4/24 in een niet-vacante betrekking in vervanging
van de titularis die afwezig is wegens ziekte.

58.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde - personeel
kleuteronderwijs - tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling van een kleuteronderwijzeres aan de Stedelijke Basisschool NederhasseltVoorde op 15 februari 2019 met een voltijdse opdracht van 24/24 in een niet-vacante betrekking in
vervanging van de titularis die afwezig is wegens omstandigheidsverlof.

59.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Denderwindeke - personeel kleuteronderwijs schooljaar 2018/2019 - gedeeltelijke loopbaanonderbreking medische bijstand toekenning

Goedgekeurd
Toekenning van een gedeeltelijke loopbaanonderbreking voor 1/5e (4/24) voor het verstrekken van
medische bijstand aan een kleuteronderwijzeres van de Stedelijke Basisschool Denderwindeke
vanaf 1 maart 2019 tot en met 31 mei 2019.

60.

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - schooljaar
2018/2019 – domein woordkunst-drama - tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstellling vanaf 11 februari 2019 van een lerares DKO, domein woordkunst-drama, aan
de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans als herintreder met een deeltijdse opdracht in
een niet-vacante betrekking in vervanging van de titularis die afwezig is wegens ziekte.

61.

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - schooljaar
2018/2019 - domein woordkunst-drama - tijdelijke aanstelling van doorlopende
duur

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur vanaf 11 februari 2019 van een lerares DKO, domein
woordkunst-drama, aan de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans met een deeltijdse
opdracht van 2/20 in een niet-vacante betrekking in vervanging van de titularis die afwezig is
wegens ziekte.

62.

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - schooljaar
2018/2019 - domein woordkunst-drama - tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling vanaf 18 februari 2019 van een lerares DKO, domein woordkunst-drama, aan
de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans met een deeltijdse opdracht van 4/22 in een
niet-vacante betrekking in vervanging van de titularis die afwezig is wegens ziekte.

63.

Cultuur- toelage aan quiztornooi- organisatie jeugdquiz 2019

Goedgekeurd
Werkgroep Quiz Ninove ontvangt een toelage voor de organisatie van het 20ste Stedelijke
Jeugdquiztornooi 2019.

64.

Cultuur - Dansketting 27 april 2019 - deelname - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college geeft goedkeuring voor de organisatie van een dansketting op Dag van de Dans,
zaterdag 27 april 2019.

65.

Bib : aankoop collecties 2019 : gunnen van de opdracht

Goedgekeurd
Het collectie-aankoopbudget 2019 van de bib wordt, per deelcollectie (boeken volwassenen,
jeugdboeken, CD, DVD, strips) toegewezen aan de leveranciers die hiervoor de 'meest voordelige'
offerte indienden.
66.

Bib: goedkeurin

g slotfeest Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen
Goedgekeurd
Vier keer per jaar komen de juryleden van de Kinder- en Jeugdjury samen om in totaal acht
boeken te bespreken. Daarna maken ze een top acht. De plaatselijke top acht maken we bekend
tijdens het slotfeest, dat bestaat uit een receptiegedeelte en een workshop van Sassafras De
Bruyn.
67.

Jeugd - Goedkeuring organisatie speelpleinwerking paasvakantie 2019

Goedgekeurd
Goedkeuring organisatie speelpleinwerking paasvakantie 2019

68.

Jeugd - Intrekking besluit 11 december 2018 'infrastructuursubsidie scouts en
gidsen Mandus Aspelare' en goedkeuring correcte subsidie

Goedgekeurd
Rechtzetting besluit 'infrastructuursubsidie scouts en gidsen Mandus Aspelare' en toekenning
correcte subsidie.

69.

Jeugd - betaalbaarstelling vergoeding voor gelegenheidsmedewerkers

Goedgekeurd
Betaalbaarstelling vergoeding voor gelegenheidsmedewerkers die studiezaal Berdam en de bibzaal
geopend/gesloten hebben
Bespreekpunt om een tegemoetkoming voor een grafzerk toe te staan naar aanleiding van een
toekenning nieuw perceel door plaatsgebrek

70.

Secretariaat - dossiers gemeenteraad

Goedgekeurd
Te agenderen agendapunten voor de gemeenteraad.

