College van burgemeester en schepenen van 02 december 2019
BEKNOPTE BESLUITENLIJST

GR1. Secretariaat - eedaflegging Alain Triest
Goedgekeurd
1.

Secretariaat - goedkeuring notulen

Goedgekeurd
Goedkeuring van de notulen van 18 november 2019.
2.

Secretariaat - vaststellen data zittingen van het college van burgemeester en
schepenen/vast bureau voor 2020

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om de data van de zittingen van het
college van burgemeester en schepenen en vast bureau voor het jaar 2020 goed te keuren.
3.

Personeel - administratief medewerker AMWD - aanstelling

Goedgekeurd
Een administratief medewerker AMWD wordt aangesteld.
4.

Personeel - Goedkeuren kandidaten van de volwaardige selectieprocedure voor de
aanleg van een wervings- en bevorderingsreserve voor de functie van
administratief medewerker.

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om de kandidaten goed te keuren voor
een selectieprocedure administratief medewerker.
5.

Personeel - tijdelijk administratief medewerker dienst onthaal - indiensttreding

Goedgekeurd
De datum van indiensttreding van een tijdelijk administratief medewerker dienst onthaal wordt
vastgesteld.
6.

Personeel - organisatie volwaardige selectieprocedure voor het aanleggen van een
gemeenschappelijke wervingsreserve van 2 jaar van schoonmaker
stad/OCMW/AGB niveau E1-E3.

Goedgekeurd
Voorstel aan het vast bureau om de organisatie volwaardige selectieprocedure schoonmaker
stad/OCMW/AGB goed te keuren.
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7.

Ziekteverloven week 48

Goedgekeurd
Geldig verklaren ziekteverloven personeel.
8.

Personeel - waarneming hogere functie van coördinator woonbeleid

Goedgekeurd
Een personeelslid wordt waarneming hogere functie toegekend.
9.

Personeel - waarneming hogere functie van programmator

Goedgekeurd
Een personeelslid wordt waarneming hogere functie van programmator toegekend.
10.

Burgerzaken - aanwijzing ambtenaar gemachtigd om aangiften van verschillen
Rijksregister te raadplegen en verwerken

Goedgekeurd
Aanwijzing ambtenaar gemachtigd om aangiften van verschillen Rijksregister te raadplegen en
verwerken
11.

Burgerzaken - verlenging grafconcessie op de begraafplaats Denderwindeke

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring verlenging grafconcessie op de begraafplaats Denderwindeke
12.

Burgerzaken - grafconcessie op de begraafplaats Denderwindeke

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring grafconcessie op de begraafplaats Denderwindeke
13.

Burgerzaken - concessie op het urnenveld op de begraafplaats Denderwindeke

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie urnenveld op de begraafplaats Denderwindeke
14.

Burgerzaken - concessie op het urnenveld op de begraafplaats Okegem

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie urnenveld op de begraafplaats Okegem
15.

Burgerzaken - concessie op het urnenveld op de begraafplaats Okegem

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie urnenveld op de begraafplaats Okegem
16.

Burgerzaken - concessie op het urnenveld op de begraafplaats Ninove

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie urnenveld op de begraafplaats Ninove
17.

Burgerzaken - concessie op het urnenveld op de begraafplaats Ninove

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie urnenveld op de begraafplaats Ninove
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18.

Burgerzaken - concessie op het urnenveld op de begraafplaats Ninove

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie urnenveld op de begraafplaats Ninove
19.

Burgerzaken - concessie op het urnenveld op de begraafplaats Ninove

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie urnenveld op de begraafplaats Ninove
20.

Burgerzaken - concessie op het urnenveld op de begraafplaats Meerbeke

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie urnenveld op de begraafplaats Meerbeke
21.

Burgerzaken - grafconcessie op de begraafplaats Meerbeke

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring grafconcessie op de begraafplaats Meerbeke
22.

Burgerzaken - concessie op het urnenveld op de begraafplaats Appelterre-Eichem

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie urnenveld op de begraafplaats Appelterre-Eichem
23.

Burgerzaken - concessie in het columbarium op de begraafplaats Denderwindeke

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie in het columbarium op de begraafplaats Denderwindeke
24.

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

Goedgekeurd
Goedkeuring aanvragen tot plaatsing grafzerken op de begraafplaatsen
25.

Kennisname stand van zaken lopende gerechtelijke procedure met burgerlijke
partijstelling stad Ninove

Goedgekeurd
26.

Logistiek/overheidsopdrachten - onderhandse verkoop van een perceel stadsgrond
te Outer - bepalen verkoopprijs

Verdaagd
27.

Logistiek/overheidsopdrachten - aankoop van een frontzitmaaier voor de
groendienst - gunning van de opdracht

Goedgekeurd
De aankoop van een frontzitmaaier te gunnen aan de economisch meest voordelige inschrijver
tegen de prijs van € 47.190 euro btw inclusief
28.

Logistiek/overheidsopdrachten - huur, leveren, plaatsen en verwijderen van
sfeerverlichting in de Ninoofse handelswijken - herstelling van de verlichting goedkeuring

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen de herstelling van de sfeerverlichting in
de Ninoofse handelswijken te gunnen ten bedrage van € 1.430, btw inclusief.
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29.

Logistiek/overheidsopdrachten - verlenen van geen toestemming tot tijdelijke
ingebruikname van een perceel stadsgrond langs de Albertlaan te Ninove voor de
plaatsing van een bouwkraan

Verdaagd
GR2. Politie - begroting 2020 - goedkeuring voorlopige twaalfden
Goedgekeurd
Verzoek aan de raad om voor de politie te werken met voorlopige twaalfden in afwachting van de
goedkeuring van de politiebegroting.
GR3. Politie - personeel - mobiliteit - openverklaring van een vacante betrekking in het
operationeel kader - hoofdinspecteur van politie - wijk
Goedgekeurd
Openverklaring van een vacante betrekking via mobiliteit - hoofdinspecteur van politie - wijk
GR4. Politie - personeel - benoeming van een inspecteur van politie voor de dienst
operaties - wijziging mobiliteitsdatum
Goedgekeurd
GR5. Politie - personeel - benoeming van een inspecteur van politie voor de gerechtelijke
dienst - lokale recherche - wijziging mobiliteitsdatum
Goedgekeurd
Benoeming van een inspecteur van politie voor de gerechtelijke dienst - lokale recherche wijziging mobiliteitsdatum
30.

Aankoop van een ballistisch schild

Goedgekeurd
Aankoop van een ballistisch schild
31.

Aankoop van vuurwapens

Goedgekeurd
Aankoop van vuurwapens
32.

Politie - raadsledenloket - schriftelijke vraag

Goedgekeurd
33.

Politie - Aankoop interventiebroeken

Goedgekeurd
34.

Politie - Aankoop en levering van 2 defibrillatoren

Goedgekeurd
35.

Politie - betaalbaarstelling

Goedgekeurd
Betaalbaarstelling
GR6. Retributie op de concessies op de begraafplaatsen - aanpassing
Verdaagd
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GR7. Gemeentebelastingen - belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde
drukwerken met handelskarakter en van gelijkgestelde producten - vaststelling
Verdaagd
GR8. Gemeentebelastingen - contante belasting op het afleveren van administratieve
stukken - verlenging
Goedgekeurd
Verzoek aan de raad om de contante belasting op het afleveren van administratieve stukken te
verlengen voor de periode van 1 jaar eindigend op 31 december 2025.
GR9. Gemeentebelastingen - contante belasting op de begraving van stoffelijke
overschotten, de begraving van as na crematie, de uitstrooiing van as na crematie
en de bewaring in een columbarium van as na crematie - aanpassing
Goedgekeurd
Verzoek aan de raad om de contante belasting op de begraving van stoffelijke overschotten, de
begraving van as na crematie, de uitstrooiing van as na crematie en de bewaring in een
columbarium van as na crematie aan te passen.
GR10. Financiële dienst - KFB - afsprakennota protestantse kerk Denderleeuw kennisname
Goedgekeurd
Voorstel aan de raad tot kennisname van de afsprakennota met de protestantse kerk Denderleeuw.
GR11. Financiële dienst - KFB - budgetwijziging 2019/1 - kennisname
Goedgekeurd
Voorstel aan de raad om kennis te nemen van budgetwijziging 2019/1 van de kerkfabriek OLV
Hemelvaart Ninove en Sint Amandus Outer.
GR12. Financiële dienst - autonoom gemeentebedrijf Ninove - budgetwijziging 2019/1 goedkeuring
Goedgekeurd
Voorstel aan de raad tot het goedkeuren van de budgetwijziging 2019/1.
36.

Financiële dienst - goedkeuren bestelbons in het kader van budgethouderschap

Goedgekeurd
De bestelbonnen 2019/2358 t.e.m. 2019/2498 in het kader van het budgethouderschap worden
goedgekeurd.
37.

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 2019/279, 2019 286, 2019/287 en 2019/288.
38.

Leefmilieu - subsidiereglement voor de organisatie van zwerfvuilacties subsidieaanvraag deelnemende vrijwilligers - goedkeuring uitbetaling.

Goedgekeurd
Het college keurt de subsidieaanvraag goed voor een zwerfvuilactie.
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39.

Leefmilieu - maaien bermen en vlakke oppervlakken 2019 - goedkeuring
vorderingsstaat 1 & 2 - goedkeuring processen-verbaal van vooruitgang der
werken.

Goedgekeurd
Het college keurt vorderingsstaat 1 & 2 voor het maaien van bermen en vlakke oppervlakken goed.
40.

Leefmilieu - raadsledenloket schriftelijke vraag snoei bomen Madeliefjesweg antwoord - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt het antwoord goed op de schriftelijke vraag van
een raadslid omtrent de snoei van de bomen in de Madeliefjesweg.
41.

Omgeving - OMV_2019140661 - aktename melding - propaangastank O/2019/444 inrichtingsnummer 20191108-0058

Goedgekeurd
Het college neemt akte van de melding voor een propaangastank te Ninove
42.

Omgeving - OMV_2019132906 - Vergunning SH - isoleren en bepleisteren van
gevels - O/2019/423

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning af te leveren voor het
isoleren en bepleisteren van gevels te Ninove.
43.

Omgeving - OMV_2019127486 - Vergunning SH - vervangen van een garagepoort
door een raam - O/2019/399

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning af te leveren voor het
vervangen van een garagepoort door een raam te Aspelare.
44.

Omgeving - OMV_2019113428 - Vergunning met voorwaarden SH - bouwen van
een carport tegen vergunde woning - O/2019/350

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het bouwen van een carport tegen een vergunde woning te Outer.
45.

Omgeving - OMV_2019117097 - Vergunning met voorwaarden SH - bouwen van
een ééngezinswoning - O/2019/360

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het bouwen van een eengezinswoning te Liefferinge.
46.

Omgeving - OMV_2019124230 - Vergunning met voorwaarden SH - verbouwen van
een bestaande ééngezinswoning - O/2019/393

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het verbouwen van een bestaande eengezinswoning te Ninove.
47.

Omgeving - OMV_2019124118 - Vergunning met voorwaarden SH - bouwen van
een garage - O/2019/383

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het bouwen van een garage te Denderwindeke.
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48.

Omgeving - OMV_2019103883 - Vergunning met voorwaarden SH - aanleggen van
een verharde oprit - O/2019/323

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het aanleggen van een verharde oprit te Appelterre.
49.

Mobiliteit - kennisname verslag overleg AWV 09/10/2019

Goedgekeurd
Het college neemt kennis van het verslag van de overlegvergadering met AWV van 09/10/2019
50.

Mobiliteit - Parkeerproblematiek Pollarewijk - goedkeuren schrijven OPC

Goedgekeurd
Het college gaat akkoord met de bewonersbrief naar aanleiding van de parkeerproblematiek in de
Pollarewijk
51.

Mobiliteit - aanvraag via raadsledenloket - foutief geinde boetes - stadswegen

Goedgekeurd
Het antwoord op de vraag inzake de foutief geinde boetes wordt goedgekeurd.
52.

Mobiliteit - Opheffing collegebeslissing 16 mei 2017 - goedkeuring afbakening
nieuwe shop en Go zones - stadswegen

Goedgekeurd
Mobiliteit - Opheffing collegebeslissing 16 mei 2017 betreffende de inrichting van Shop en Go
zones. Goedkeuring aan het nieuw aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer
betreffende de inrichting van alle Shop en Go zones op het grondgebied van Ninove.
53.

Ruimtelijke ordening - A/2019/13 Negatief stedenbouwkundig attest - bouwen van
een open bebouwing met 3 bouwlagen inclusief kelder

Verdaagd

54.

Ruimtelijke ordening - A/2019/12 Positief stedenbouwkundig attest met
voorwaarden - bouwen van een meergezinswoning met op het gelijkvloers een
dokterspraktijk, 3 appartementen, 3 garages en autostaanplaatsen

Verdaagd

55.

Ruimtelijke ordening - RUP Inghelantsite - goedkeuren lijst ontwerpers

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de lijst van ontwerpers goed, die zullen
aangeschreven worden ikv prijsofferte RUP Inghelantsite

56.

Ruimtelijke ordening - splitsing van eigendom nr. 48

Goedgekeurd
voorstel aan het college om op de vraag tot splitsing geen opmerkingen te geven.
57.

Ruimtelijke ordening - splitsing van eigendom nr. 49

Goedgekeurd
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58.

Omgeving - O_2019145078 - aktename juiste melding - plaatsen van een
terrasoverkapping - O/2019/457

Goedgekeurd
Het college neemt akte van de melding voor het plaatsen van een terrasoverkapping
59.

Ruimtelijke ordening - Bevraging 'Thuis in de toekomst' - goedkeuring woontest

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om goedkeuring te geven voor het
lanceren van de woontest 'Thuis in de Toekomst'
60.

Lokale economie - inname openbaar domein door een kippenkraam langs de
Halsesteenweg naast de parking van Gamma wekelijks op zaterdag in 2020

Goedgekeurd
De inname openbaar domein voor 2020 met een kippenkraam te Meerbeke wordt goedgekeurd.
61.

Lokale economie - 'Ninove Wintert' animatie Niniaplein - goedkeuring

Goedgekeurd
De organisatie van animatie op het Niniaplein en de aanduiding van de kramers wordt
goedgekeurd.
62.

Lokale economie - dinsdagmarkt - afstand van abonnement

Goedgekeurd
De afstand van abonnement van een marktkramer op de dinsdagmarkt wordt goedgekeurd.
63.

Lokale economie - Opschorting abonnement dinsdagmarkt wegens ziekte

Goedgekeurd
De opschorting wegens ziekte van een abonnement op de dinsdagmarkt wordt goedgekeurd.
64.

Lokale economie - dinsdagmarkt - afstand van abonnement

Goedgekeurd
De afstand van abonnement van een marktkramer op de dinsdagmarkt wordt goedgekeurd.
65.

Lokale economie - Detailhandel - Belasting op leegstaande commerciële panden Overzicht nieuwe vaststellingen leegstand in adm. akte - Maand okt. 2019 Opname in leegstandsregister - Kennisgeving

Goedgekeurd
Op 13 dec. 2017 keurde de GR het belastingreglement op leegstaande commerciële panden,
gelegen in het kernwinkelgebied Centrum Ninove en het winkelgebied Rechteroever goed. Het CBS
neemt kennis van de nieuwe vermoedelijk leegstaande commerciële panden, vastgelegd door de
onderzoeker van de stad in een adm. akte bij vaststelling ter plaatse in okt. 2019. Conform art. 7 §
1 worden de betreffende panden door deze adm. aktes opgenomen in het leegstandsregister.
66.

Lokale economie - Detailhandel - Premie invulling van leegstaande commerciële
panden - Betaalbaarstelling - Goedkeuring

Goedgekeurd
Op 25 nov. 2019 verklaarde het college van burgemeester en schepenen een aanvraag tot het
bekomen van een premie voor de invulling van een leegstaand commercieel pand ontvankelijk en
gegrond. Het college van burgemeester en schepenen keurt in deze zitting de betaalbaarstelling
van de premie goed.
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67.

Lokale economie - Detailhandel - Premie invulling van leegstaande commerciële
panden - Betaalbaarstelling - Goedkeuring

Goedgekeurd
Op 25 nov. 2019 verklaarde het college van burgemeester en schepenen een aanvraag tot het
bekomen van een premie voor de invulling van een leegstaand commercieel pand ontvankelijk en
gegrond. Het college van burgemeester en schepenen keurt in deze zitting de betaalbaarstelling
van de premie goed.
68.

OW - Studie aanleg parking Mallaardstraat - beëindiging opdracht ontwerper goedkeuring

Goedgekeurd
Goedkeuring beëindiging opdracht studiebureau voor ontwerp parking Mallaardstraat
69.

OW - raadsledenloket - putten in voetpad ter hoogte van de werken van Ninove
Welzijn aan de service flats in Denderwindeke.

Goedgekeurd
het antwoord op de vraag via het raadsledenloket betreffende putten in voetpad ter hoogte werken
van Ninove Welzijn aan de service flats in Denderwindeke wordt goedgekeurd
70.

OW – raadsledenloket - greppel Valleistraat

Goedgekeurd
het antwoord op de vraag via het raadsledenloket betreffende laag zittende greppel Valleistraat
wordt goedgekeurd
71.

Openbare Werken - project NIV3005 - aanleg riolering in de Pollarestraat te Ninove
- goedkeuring vorderingsstaat 8 - goedkeuring proces-verbaal vaststelling
vordering der werken

Goedgekeurd
Openbare Werken - Het college van burgemeester en schepenen keurt de vorderingsstaat 8 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 € 30.913,28
72.

Onderhoud en herstelling van verschillende gemeentewegen met kws-verharding
2016 - goedkeuring vorderingsstaat 9 (2e dienstjaar, eindstaat) - goedkeuring
proces-verbaal van vooruitgang van de werken - goedkeuring voorlopige
oplevering - goedkeuring vrijgave borgtocht

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de vorderingsstaat 9 (2e dienstjaar, eindstaat)
en het proces-verbaal van vooruitgang van de werken voor het onderhoud en herstel van
verschillende gemeenatewegen met kws-verharding goed voor het bedrag van € 15.850,49 btw
verlegd, evenals de gedeeltelijke vrijgave van de gewone borgsom en de gedeeltelijke vrijgave van
de aanvullende borgsom die door de aannemer werd gestort.
73.

Openbare werken - Aanleggen voetpad langs de Vogelzangstraat en
geraardsbergsesteenweg in de deelgemeente Nederhasselt - goedkeuring procesverbaal van voorlopige oplevering - vrijgave van de borgtocht.

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt het proces-verbaal van voorlopige oplevering
voor de aanleg van een voetpad langs de Vogelzangstraat en Geraardsbergsesteenweg in de
deelgemeente Nederhasselt goed en geeft de opdracht om de gestorte gewone borgtocht
gedeeltelijk vrij te geven en de aanvullende borgtocht volledig vrij te geven.
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74.

Openbare werken - Aanleggen voetpad langs Nederhasseltstraat in de
deelgemeente Outer - goedkeuring proces-verbaal van voorlopige oplevering vrijgave van de borgtocht

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt het proces-verbaal van voorlopige oplevering
voor de aanleg van een voetpad langs de Nederhasseltstraat in de deelgemeente Outer goed en
geeft de opdracht om de gewone borgsom gedeeltelijk vrij te geven en de aanvullende borgsom
volledig vrij te geven
75.

Openbare werken - aanleggen van rioleringen in de Pollarestraat - goedkeuring
verrekening nummer 1

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de verrekening nummer 1 goed m.b.t. het
aanleggen van rioleringen in de Pollarestraat.
76.

Openbare werken - wegen- en rioleringswerken in Hernof te Denderwindeke goedkeuring vorderingsstaat nr 6 - goedkeuring proces-verbaal van vooruitgang
van de werken

Goedgekeurd
Openbare werken - Het college van burgemeester en schepenen keurt de vorderingsstaat nr 6 en
het proces-verbaal van vooruitgang van de werken voor de wegen- en rioleringswerken in Hernof
te Denderwindeke goed.
77.

overtreding - plaatsen pompputten op openbaar domein

Goedgekeurd
78.

Openbare werken - onderhouds- en herstellingswerken aan kws-verhardingen
2019-2022 -aansluiting Kattestraat-Okegembaan te Okegem - goedkeuring
vervangen betonstraatstenen door asfalt en op niveau brengen van putranden in de
Kattestraat.

Goedgekeurd
Openbare werken - onderhouds- en herstellingswerken aan kws-verhardingen 2019-2022 aansluiting Kattestraat-Okegembaan te Okegem - goedkeuring vervangen betonstraatstenen door
asfalt en op niveau brengen van putranden in de Kattestraat.
79.

Openbare werken - aanleggen van voetpaden in de Hazeleerstraat te Okegem goedkeuring meerwerk

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt het meerwerk voor de aanleg van voetpaden in
de Hazeleerstraat te Okegem goed
80.

Openbare werken - Renovatie Weggevoerdenstraat en Dreefstraat NIV 3026 goedkeuring proces-verbaal van voorlopige oplevering - goedkeuring
eindafrekening

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt het proces-verbaal van voorlopige oplevering en
de eindafrekening, goed voor de renovatiewerken aan de Weggevoerdenstraat en de Dreefstraat.
GR13. Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - vaststelling capaciteit en
inschrijvingsperiodes
Goedgekeurd
Vaststellen van de capaciteit en de inschrijvingsperiodes in de scholen van de Scholengemeenschap
GeNi voor het schooljaar 2020/2021.
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GR14. Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - verlenging periode 2020-2026
Goedgekeurd
Verlenging van de Scholengemeenschap GeNi voor de periode van 2020-2026.
GR15. Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - beleidscontract met Vrij Centrum voor
Leerlingenbegeleiding vzw - opzegging
Goedgekeurd
Opzegging van het beleidscontract tussen de scholen van de Scholengemeenschap GeNi en het Vrij
Centrum voor Leerlingenbegeleiding vzw.
81.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Appelterre - personeel kleuteronderwijs tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling van een kleuteronderwijzeres aan de Stedelijke Basisschool Appelterre vanaf
12 november 2019 met een deeltijdse opdracht van 12/24 in een niet-vacante betrekking in
vervanging van de titularis die afwezig is wegens ziekte.
82.

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

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling van een kleuteronderwijzeres aan de Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen
vanaf 27 november 2019 met een voltijdse opdracht van 24/24 in een niet-vacante betrekking in
vervanging van de titularis die afwezig is wegens ziekte.
83.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Denderwindeke - personeel kleuteronderwijs verlof voor verminderde prestaties - toekenning

Goedgekeurd
Toekenning van verlof voor verminderde prestaties aan een kleuteronderwijzeres van de Stedelijke
Basisschool Denderwindeke voor een voltijdse opdracht van 24/24 vanaf 9 december 2019 tot en
met 12 december 2019.
84.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Denderwindeke - schooljaar 2019/2020 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
december 2019 tot en met 4 maart 2020.
85.

Onderwijs - Stedelijke basisschool Denderwindeke - personeel kleuteronderwijs schooljaar 2019-2020 - 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 december 2019 tot en met 29 februari 2020.
86.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - personeel lager onderwijs ontmoetingsdag leerkrachten zesde leerjaar

Goedgekeurd
Verlenen van toestemming aan de leerkrachten van het zesde leerjaar van de
Scholengemeenschap GeNi om deel te nemen aan een ontmoetingsdag.
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87.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - leermeesters en leermeesteressen
lichamelijke opvoeding - nascholing

Goedgekeurd
Verlenen van toestemming aan de leermeesters en leermeesteressen lichamelijke opvoeding van
de Scholengemeenschap GeNi om deel te nemen aan een nascholing.
88.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - directeurs en leden zorgteams - netwerk
‘Interne Kwaliteitszorg en Referentiekader Onderwijskwaliteit
Professionaliseringsbeleid’

Goedgekeurd
Verlenen van toestemming aan de directeurs en aan de leden van de zorgteams van de
Scholengemeenschap GeNi om deel te nemen aan een netwerk.
89.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - personeel kleuteronderwijs - netwerk
kleuters - wijziging collegebesluit van 7 oktober 2019

Goedgekeurd
Wijziging van het collegebesluit van 7 oktober 2019 waarbij aan de kleuteronderwijzeressen
toelating werd verleend om deel te nemen aan een netwerk, wat de datum betreft, namelijk op 29
november 2019 in plaats van op 25 november 2019.
90.

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 26 november 2019 met een deeltijdse opdracht van 2/22 + 1/20
K.V.: instrument: klassiek: dwarsfluit en met een deeltijdse opdracht van 1/22 K.V.:
groepsmusiceren instrumentaal: klassiek in een niet-vacante betrekking in vervanging van de
titularis die afwezig is wegens ziekte.
91.

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 november 2019 met een deeltijdse opdracht van 1/22 + 2/20 K.V.:
instrument: klassiek: dwarsfluit en met een deeltijdse opdracht van 1/22 K.V.: groepsmusiceren
instrumentaal: klassiek in een niet-vacante betrekking in vervanging van de titularis die afwezig is
wegens ziekte.
92.

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 november 2019 met een deeltijdse opdracht van 1/22 + 1/20 K.V.:
instrument: klassiek: dwarsfluit en met een deeltijdse opdracht van 1/22 K.V.: instrument:
klassiek: piccolo in een niet-vacante betrekking in vervanging van de titularis die afwezig is wegens
ziekte.
93.

Cultuur - Aanvraag toelating opnamen Kaai + Moeremans op 08/12/19 goedkeuring

Goedgekeurd
College van burgemeester en schepenen geeft toelating voor het gebruik van Kaai + Moeremans
op 08/12/19 voor opleiding fotografie.
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94.

Evenementen - Dorpsfeest Appelterre 21-23/02/2020 - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming tot het organiseren van een
dorpsfeest in Appelterre van 21 tot en met 23 februari 2020.
95.

Evenementen-Ninove On Ice 2019-2020 - programma + uurrooster - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan het volgend programma met
uurrooster voor Ninove On Ice 2019 - 2020.
96.

Bib - Gunning beheersysteem publieke pc's

Goedgekeurd
Voor de bibliotheek gaan we over tot de aanschaf van een beheersysteem voor de publieke pc's
GR16. Sociale Zaken - Verlenging samenwerkingsovereenkomst occasionele
kinderopvang 2020
Goedgekeurd
Verlenging samenwerkingsovereenkomst occasionele kinderopvang tot juni 2020 met Hartjes en
Infano
GR17. Sociale Zaken - aanpassing retributiereglement speelotheek
Goedgekeurd
Aanpassing retributiereglement speelotheek, afgestemd op het retributiereglement van de
bibliotheek
97.

Sociale Zaken - uitbetaling mantelzorgpremies 2019

Goedgekeurd
Uitbetaling Mantelzorgpremies 2019
98.

Secretariaat - dossiers gemeenteraad

Goedgekeurd
Te agenderen agendapunten voor de gemeenteraad.
99.

Personeel - tijdelijk administratief medewerker dienst lokale economie - wijziging
halftijdse aanstelling

Goedgekeurd
De tijdelijke halftijdse aanstelling administratief medewerker dienst lokale economie wordt
gewijzigd.
GR18. Financiële dienst - KFB - budget 2020
Goedgekeurd
Voorstel aan de raad tot het kennisname van budget 2020 van de protestantse kerk Denderleeuw.
Voorstel aan de raad tot het goedkeuren van budget 2020 van de diverse katholieke kerkfabrieken.
GR19. Financiën - AGB Ninove - prijssubsidiereglement januari 2020
Goedgekeurd
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GR20. Financiële dienst - KFB - meerjarenplan 2020-2025
Goedgekeurd
Voorstel aan de raad tot kennisname van het meerjarenplan 2020-2025 van de Protestantse kerk
Denderleeuw. Voorstel aan de raad tot het goedkeuren van het meerjarenplan 2020– 2025 van de
diverse katholieke kerkfabrieken.
GR21. Financiële dienst - Goedkeuring meerjarenplan 2020-2025 - deel OCMW
Goedgekeurd
Goedkeuring meerjarenplan 2020-2025 deel OCMW
GR22. Financiële dienst - Vaststellen meerjarenplan 2020-2025 deel stad
Goedgekeurd
Vaststelling meerjarenplan 2020-2025 deel stad
GR23. Openbare werken - Voorlopige vaststelling van het voorstel tot wijziging van de
rooilijn in de Sint-Rochusstraat, voetweg 30, in Appelterre-Eichem - Machtiging
college van burgemeester en schepenen voor het houden van een openbaar
onderzoek
Goedgekeurd
Er werd een voorstel ingediend om de rooilijn in de Sint-Rochusstraat in Appelterre-Eichem te
wijzigen voor de realisatie van een verkaveling. Het voorstel wordt voorlopig vastgesteld en het
college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd voor het houden van een openbaar
onderzoek gedurende 30 dagen.
GR24. Evenementen - aanstelling onafhankelijke leden stedelijke feestcommissie
Goedgekeurd
De gemeenteraad geeft goedkeuring tot het aanstellen van 3 extra onafhankelijke leden binnen de
stedelijke feestcommissie.
100. Evenementen – Ninove Wintert 14 december 2019 – verkeersregeling –
goedkeuring
Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de tijdelijke verkeersregeling
voor de organisatie van Ninove Wintert op 14 december 2019.
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