College van burgemeester en schepenen van 02 juni 2020
BEKNOPTE BESLUITENLIJST

GR1. Secretariaat - SHM Ninove Welzijn - algemene vergadering - woensdag 10 juni
2020 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger
Goedgekeurd voor de raad
Voorstel aan de gemeenteraad om akte te nemen van de agenda van de algemene vergadering van
SHM Ninove Welzijn op woensdag
10 juni 2020 en tot het bepalen van het stemgedrag van de vertegenwoordiger.
GR2. Secretariaat - Gemeentelijke Holding NV - algemene vergadering - woensdag 24
juni 2020 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger
Goedgekeurd voor de raad
Voorstel aan de gemeenteraad om akte te nemen van de agenda van de algemene vergadering van
de Gemeentelijke Holding op woensdag 24 juni 2020 en tot het bepalen van het stemgedrag van
de vertegenwoordiger.
GR3. Secretariaat - CEVI vzw - algemene vergadering vrijdag 26 juni 2020 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag
vertegenwoordiger
Goedgekeurd voor de raad
Voorstel aan de gemeenteraad om akte te nemen van de agenda van de algemene vergadering van
CEVI vzw op vrijdag 26 juni 2020 en tot het bepalen van het stemgedrag van de
vertegenwoordiger.
1.

Secretariaat - goedkeuring notulen

Goedgekeurd
Goedkeuring van de notulen van 25 mei 2020.
2.

Personeel - uitbetalen overuren

Goedgekeurd
Aan een gewezen personeelslid worden de overuren uitbetaald.
3.

Personeel - bekrachtigen consolidatiedatum arbeidsongeval

Goedgekeurd
Bekrachtigen van de consolidatiedatum en het percentage van blijvende arbeidsongeschiktheid van
een arbeidsongeval van een contractueel personeelslid
4.

Personeel - ontslag

Goedgekeurd
Een personeelslid neemt ontslag.
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5.

Integrale veiligheid - Bevestiging burgemeestersbesluiten tijdelijk plaatsverbod

Goedgekeurd
Bevestiging burgemeestersbesluiten toepassing tijdelijk plaatsverbod
GR4. Patrimonium - DBFM - SBS De Lettertuin - goedkeuring gunningsbestek
plaatsingsprocedure
Goedgekeurd
Patrimonium - DBFM - SBS De Lettertuin - goedkeuring gunningsbestek plaatsingsprocedure
6.

Logistiek/overheidsopdrachten - scholengemeenschap GeNi - aankoop
schoolbenodigdheden schooljaar 2020 - 2021 - verlenging van de opdracht

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen de aankoop van schoolbenodigdheden
voor de scholen te verlengen voor het schooljaar 2020 – 2021
7.

Logistiek/overheidsopdrachten - aankoop van nieuwe zeilen voor de molen Ter
Zeven Wegen te Denderwindeke - goedkeuring - vaststellen wijze van gunnen van
de opdracht - goedkeuren voorwaarden en vaststellen lijst te raadplegen firma's

Goedgekeurd
Goedkeuring van de aankoop van nieuwe zeilen voor de molen Ter Zeven Wegen te
Denderwindeke.
8.

Logistiek/overheidsopdrachten - toetreding tot aankoopcentrale voor de aankoop
van gas en elektriciteit - goedkeuring

Goedgekeurd
De toetreding tot aankoopcentrale voor de aankoop van gas en elektriciteit goed te keuren
9.

Logistiek/overheidsopdrachten - aankoop meubilair voor de stedelijke basisscholen
De Hazelaar en de Lettertuin - goedkeuring - goedkeuring lastvoorwaarden vaststellen wijze van gunnen van de opdracht - vaststellen lijst te raadplegen
firma's

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen de aankoop van meubilair voor de
stedelijke basisscholen De Hazelaar en De Lettertuin, geraamd op € 16.520,13, btw inclusief, goed
te keuren, de voorwaarden vervat in het bestek goed te keuren en de opdracht te gunnen bij wijze
van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

GR5. Huishoudelijk reglement gemeente- en OCMW-raad - aanpassing
Goedgekeurd voor de raad
In het kader van de digitale organisatie van de gemeenteraad/OCMW-raad en naar aanleiding van
de goedkeuring door de gemeenteraad/OCMW-raad van de modaliteiten waarop dit dient te
gebeuren moeten er enkele aanpassingen gebeuren aan het huishoudelijk reglement van
gemeente- en OCMW-raad

GR6. Politie - personeel - mobiliteit - openverklaring van een vacante betrekking in het
administratief en logistiek kader - niveau C - ICT-assistent - PLIF
Goedgekeurd voor de raad
Openverklaring van een vacante betrekking via mobiliteit - ICT-assistent - PLIF
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GR7. Politie - personeel - administratief en logistiek kader - externe dringende
contractuele aanwerving van een niveau A - adviseur - PLIF
Goedgekeurd voor de raad
GR8. Politie - personeel - kennisname van de benoemingsbesluiten genomen in het raam
van de bevoegdheidsdelegatie
Goedgekeurd voor de raad
Kennisname van de benoemingsbesluiten genomen in het raam van de bevoegdheidsdelegatie
10.

Politie - Aankopen via bestelbon 2020

Goedgekeurd
Aankopen via bestelbon
GR9. Gemeentebelastingen - belasting op het opvullen van groeven en graverijen kennisneming vernietiging van het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2019
Goedgekeurd
Verzoek aan de raad om kennis te nemen van de vernietiging van het besluit van de gemeenteraad
van Ninove van 18 december 2019 inzake de goedkeuring van het reglement inzake het heffen van
een belasting op het opvullen van groeven en graverijen.
GR10. Financiële dienst - OCMW - jaarrekening 2019 - kennisname
Goedgekeurd voor de raad
Kennisname jaarrekening 2019 OCMW
GR11. Financiële dienst - stad Ninove - jaarrekening 2019 - vaststelling
Goedgekeurd voor de raad
GR12. Financiële dienst - KFB - eindrekeningen- kennisname
Goedgekeurd voor de raad
Voorstel aan de gemeenteraad om kennis te nemen van de eindrekening van de penningmeesters
van Sint Petrus Meerbeke, Sint Kristoffel Pollare en Sint Antonius van Padua Outer.
11.

Financiële dienst - Politie - betaalbaarstelling uitgaven 2020

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen tot het betaalbaar stellen van de
mandatenlijst 2020/21
12.

Gemeentebelastingen - belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde
drukwerken met handelskarakter en van gelijkgestelde producten - vaststellen en
uitvoerbaar verklaren belastingkohier

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om het belastingkohier inzake de
belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met handelskarakter en van
gelijkgestelde producten voor het aanslagjaar 2019 vast te stellen en uitvoerbaar te verklaren ten
bedrage van € 5.049,55.
13.

Gemeentebelastingen - vaststellen en uitvoerbaar verklaren belastingkohier gemeentelijke heffing bedrijven

Goedgekeurd
Het kohier inzake de gemeentelijke heffing bedrijven voor het aanslagjaar 2019 wordt vastgesteld
en uitvoerbaar verklaard ten bedrage van € 11.706.
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14.

Gemeentebelastingen - raadsledenloket - vraag betreffende kwijtschelden van
gemeentebelastingen voor handelaars getroffen door COVID19-crisis - goedkeuring
antwoord

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt het antwoord op de schriftelijke vraag van een
gemeenteraadslid aan het raadsledenloket betreffende het kwijtschelden van gemeentebelastingen
voor handelaars getroffen door COVID19-crisis goed.
15.

Financiële dienst - goedkeuren bestelbons in het kader van budgethouderschap

Goedgekeurd
De lijst van de bestelaanvragen in het kader van het budgethouderschap worden goedgekeurd.
16.

Financiële dienst - betaalbaarstelling uitgaven 2020 in het kader van
budgethouderschap

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen tot de betaalbaarstelling van de
mandatenlijsten 2020/200, 2020/201, 2020/203, 2020/205, 2020/206, 2020/207 en 2020/208.
17.

Omgeving - schriftelijke vraag raadslid over een terrein langs de Fabriekstraat voorstel antwoord - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt het voorstel van antwoord goed op een
schriftelijke vraag van een raadslid over een terrein langs de Fabriekstraat
18.

Omgeving - OMV_2019112293 - Weigering SH - bouwen van 21 appartementen en
20 autostaanplaatsen en slopen bestaande bebouwing - O/2019/369

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een weigering af te leveren voor het
bouwen van 21 appartementen en 20 autostaanplaatsen en slopen van bestaande bebouwing te
Ninove.
19.

Omgeving - OMV_2020024778 - Vergunning SH - plaatsen van een tuinhuis O/2020/87

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning af te leveren voor het
plaatsen van een tuinhuis te Appelterre.
20.

Omgeving - OMV_2020025202 - Vergunning met voorwaarden SH - bouwen van
een open eengezinswoning - O/2020/88

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het bouwen van een open eengezinswoning te Voorde.
21.

Omgeving - OMV_2020036728 - Vergunning SH - uitbreiden van een
ééngezinswoning - O/2020/141

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning af te leveren voor het
uitbreiden van een ééngezinswoning te Ninove.
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22.

Omgeving - OMV_2020046730 - Vergunning met voorwaarden SH - aanleggen van
een parking - O/2020/149

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het aanleggen van een parking te Appelterre.
23.

Omgeving - OMV_2020046764 - Vergunning SH - plaatsen van keerwanden en trap
in de tuin - O/2020/150

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning af te leveren voor het
plaatsen van keerwanden en trap in de tuin te Lieferinge.
24.

Omgeving - OMV_2020040909 - Vergunning met voorwaarden SH - herbouwen van
de gelijkvloerse aanbouw van een vrijstaande ééngezinswoning - O/2020/153

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het herbouwen van de gelijkvloerse aanbouw van een vrijstaande ééngezinswoning
te Nederhasselt.
GR13. Mobiliteit - Lieferinge - zone 50 - intrekking gemeenteraadsbesluit 21 juni 2018 goedkeuring aanpassing zone 50 te Lieferinge.
Goedgekeurd voor de raad
Intrekking gemeenteraadsbesluit 21 juni 2018 inzake de zone 50 te Lieferinge. Goedkeuring
aanpassing zone 50 te Lieferinge.
GR14. Mobiliteit - Lieferinge - zone 30 - intrekking gemeenteraadsbesluit 21 juni 2018 goedkeuring nieuwe zone 30 te Lieferinge.
Goedgekeurd voor de raad
Intrekking gemeenteraadsbesluit 21 juni 2018 inzake de zone 30 te Lieferinge. Goedkeuring nieuw
gemeenteraadsbesluit zone 30 te Lieferinge.
GR15. Mobiliteit - Outer - zone 30 - intrekking gemeenteraadsbesluit 21 juni 2018 goedkeuring nieuwe zone 30 te Outer.
Goedgekeurd
Intrekking gemeenteraadsbesluit 21 juni 2018 inzake de zone 30 te Outer. Goedkeuring nieuwe
zone 30 te Outer.
GR16. Mobiliteit - Fietsbeleidsplan en actieplan - goedkeuring
Goedgekeurd
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan het het fietsbeleidsplan en actieplan
25.

Mobiliteit - Shop&go-zone Graanmarkt - goedkeuring offerte

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het inrichten van shop&go-zone op
de Graanmarkt te Ninove
26.

Mobiliteit - goedkeuring aankoop signalisatie - Suske en Wiske borden

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de aankoop van Suske en Wiske
borden
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27.

Mobiliteit - aankoop signalisatie - goedkeuring offerte

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de aankoop van signalisatie via
offerte
28.

Mobiliteit - Outer-Nederhasselt - Nederhasseltstraat - snelheidsremmende objecten
- goedkeuring aan de niet uitvoering van de gemeenteraadsbeslissing van 26 april
2017.

Verdaagd
29.

Mobiliteit - Outer - Lebekestraat - snelheidsremmers -goedkeuring aan uitvoering
van slechts 1

Verdaagd
30.

omgeving - vergunningenkader voor BPA's ouder dan 15 jaar - goedkeuring

Verdaagd
Het college van burgemeester en schepenen legt een vergunningenkader vast voor BPA's ouder
dan 15jaar
31.

Ruimtelijke ordening - kennisname vonnis - vraag schadevergoeding in naam van
BVBA Ninove Real Estate voor Paraphane

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het vonnis dat genomen ivm de
schadevergoeding in naam van BVBA Ninove Real Estate voor Paraphane
32.

Ruimtelijke ordening - Mitiska - goedkeuring beroep tegen beslissing Departement
Omgeving - dossier afdeling wegen en verkeer - Brakelsesteenweg /
Ziekhuizenstraat 9406 Outer, herinrichten Brakelsesteenweg N8 waarbij 2
keerpunten worden gerealiseerd

Verdaagd
GR17. Lokale economie - Coronacrisis - detailhandel & horeca - stedelijke geschenkbon verlengen geldigheid geschenkbonnen vervaldatum maart t.e.m. juni 2020 met 6
maanden - Goedkeuring
Goedgekeurd
De GR geeft goedkeuring om n.a.v. de coronacrisis de geldigheid van de geschenkbonnen met
vervaldatum in maart, april, mei of juni 2020 voor de gebruiker te verlengen met zes maanden.
Deelnemende handelaars kunnen deze geschenkbonnen bij het stadsbestuur inwisselen tot en met
dertig maanden na vervaldatum.
33.

Lokale economie - raadsledenloket - vraag betreffende corona hinder- en
compensatiepremie Ninoofse ondernemingen - goedkeuring antwoord

Goedgekeurd
Het CBS keurt het antwoord op de schriftelijke vraag van een gemeenteraadslid aan het
raadsledenloket betreffende corona hinder- en compensatiepremie Ninoofse ondernemingen goed.
GR18. Openbare werken - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst voor de aanleg van
fietspaden langs de Ninoofsesteenweg (deel Haaltert) en de Denderhoutembaan
(deel Ninove)
Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de samenwerkingsovereenkomst voor de
aanleg van fietspaden langs de Ninoofsesteenweg (deel Haaltert) en de Denderhoutembaan (deel
Ninove), goed.
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34.

OW - Camera inspectie Molenbeek langs Albertlaan tot waar de waterloop niet
meer overwelfd is - Goedkeuring offerte - gunning opdracht

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring en keurt de prijsofferte voor het
uitvoeren van een camera inspectie van de overwelving van de onbevaarbare waterloop O5125
(Molenbeek) langs Carrefour te Ninove, vanaf de Albertlaan tot waar de waterloop niet meer
overwelfd is ten bedrage van € 5.445,00, incl btw, goed.
35.

Openbare werken - aanstellen notaris om de 'Overeenkomst nopens ontwikkeling
Pollarewijk' op te maken met inbegrip van een huurovereenkomst voor het perceel
2e afdeling, Sectie B nr 1562A4 en een recht van opstal voor de percelen 2e
afdeling, Sectie B nrs 1563C20, 1563H20 en 1563V14, conform de voorwaarden
opgenomen in de overeenkomst.

Verdaagd
36.

OW – het slopen van 4 betonpalen met armatuur en bov. LS- en OV. net. Het
overkoppelen van 5 woningen en het ondergronds aanbrengen van 160m. KS en OV
en het uitbr. van 80m. LS – OV en LD. Gasnet. voor aansluiting van het
Hockeyterrein – goedkeuring prijsofferte – gunning van de opdracht

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring en keurt de prijsofferte voor het
slopen van 4 betonpalen met armatuur en bov. LS- en OV. net. Het overkoppelen van 5 woningen
en het ondergronds aanbrengen van 160m. KS en OV en het uitbr. van 80m. LS – OV en LD.
Gasnet. voor aansluiting van het Hockeyterrein ten bedrage van €17.840,01, btw verlegd, goed
37.

OW – Het uitbreiden van het openbaar verlichtingsnet met 10 recup – en 6 nieuwe
palen met lichtpunthoogte 6m. recht en met 16 nieuwe armaturen Micro Luma 38
watt. – goedkeuring prijsofferte – gunning van de opdracht

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring en keurt de prijsofferte Het
uitbreiden van het openbaar verlichtingsnet met 10 recup - en 6 nieuwe palen met lichtpunthoogte
6m. Recht en met 16 nieuwe armaturen Micro Luma 38 watt, ten bedrage van € 9.185,58, btw
verlegd, goed.
38.

Openbare werken - bedrijventerrein Doorn Noord Ninove - kruispunt
Aalstersesteenweg (N405) en het bedrijventerrein in oprichting “Doorn-Noord” aanpassing plan

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen beslist om in te gaan op het verzoek van AWV om de
vergunde toestand van het kruispunt Aalstersesteenweg (N405) en het bedrijventerrein in
oprichting “Doorn-Noord” te wijzigen, op basis van het nieuwe ontwerpplan, opgemaakt op basis
van de opmerkingen van AWV.
39.

OW – Het wegnemen van 7 armaturen en het plaatsen van 14 armaturen Mini Luma
op rechte cross – goedkeuring prijsofferte voor het project te Ninove - gunning
van de opdracht

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring en keurt de prijsofferte voor het
project te Ninove - voor het wegnemen van 7 armaturen en het plaatsen van 14 armaturen Mini
Luma op rechte cross ten bedrage van €7.163,21, btw verlegd, goed
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40.

OW – Het vervangen van 14 bestaande en het bijplaatsen van 13 nieuwe armaturen
met ledtechnologie – goedkeuring prijsofferte – gunning van de opdracht

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring en keurt de prijsofferte voor het
vervangen van 14 bestaande en het bijplaatsen van 13 nieuwe armaturen met ledtechnologie ten
bedrage van €8.248,40, btw verlegd, goed.
GR19. Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans academiereglement - goedkeuring
Goedgekeurd voor de raad
Opheffing van het bestaande academiereglement van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord
en Dans en goedkeuring van het geactualiseerde academiereglement.
41.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Denderwindeke - personeel lager onderwijs tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling van een onderwijzeres vanaf 1 juni 2020 met een deeltijdse opdracht van
4/24 en vanaf 5 juni 2020 met een deeltijdse opdracht van 4/24 aan de Stedelijke Basisschool
Denderwindeke in een niet-vacante betrekking i.v.v. de titularis die afwezig is wegens behorend tot
de risicogroep COVID-19.
42.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - bestuurspersoneel - schooljaar
2019/2020 - loopbaanonderbreking voor corona-ouderschapsverlof - toekenning

Goedgekeurd
Toekenning van loopbaanonderbreking voor corona-ouderschapsverlof voor 1/2e (12/24) aan een
voltijds vastbenoemde directeur vanaf 1 juni 2020 tot en met 30 juni 2020.

43.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde - personeel
kleuteronderwijs - schooljaar 2019/2020 - omzetting ouderschapsverlof in het
kader van loopbaanonderbreking tot loopbaanonderbreking voor coronaouderschapsverlof - toekenning

Goedgekeurd
Toekenning van loopbaanonderbreking voor corona-ouderschapsverlof voor 1/5e (4/24) aan een
voltijds vastbenoemde kleuteronderwijzeres vanaf 1 mei 2020 tot en met 30 juni 2020.
44.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde - personeel lager
onderwijs - schooljaar 2019/2020 - stopzetting zorgkrediet loopbaanonderbreking voor corona-ouderschapsverlof - toekenning

Goedgekeurd
Toekenning van corona-ouderschapsverlof voor 1/2e (12/24) aan een voltijds vastbenoemde
onderwijzeres vanaf 11 mei 2020 tot en met 30 juni 2020.
45.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - beleids- en ondersteunend personeel schooljaar 2019/2020 - omzetting ouderschapsverlof in het kader van
loopbaanonderbreking tot loopbaanonderbreking voor corona-ouderschapsverlof toekenning

Goedgekeurd
Toekenning van loopbaanonderbreking voor corona-ouderschapsverlof voor 1/5e (4/24) aan een
voltijds vastbenoemde administratief medewerker vanaf 1 mei 2020 tot en met 30 juni 2020.
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46.

Onderwijs - Academie voor Beeldende en Audiovisuele Kunsten - exitscenario
corona - heropstart onderwijsactiviteiten

Goedgekeurd
Vaststellen van de maatregelen in verband met de heropstart van de onderwijsactiviteiten in de
Academie voor Beeldende en Audiovisuele Kunsten.
47.

Onderwijs - Academie voor Beeldende en Audiovisuele Kunsten - nieuwe opleiding
Cross-Over - principebeslissing

Goedgekeurd
Principieel akkoord gaan met de organisatie van een nieuwe optie vierde graad: Cross-Over aan de
Academie voor Beeldende en Audiovisuele Kunsten vanaf 1 september 2020.

GR20. Cultuur - nieuwe straatnaam 'Doorn Noordstraat' in Ninove - principe goedkeuring
Goedgekeurd
De gemeenteraad geeft principiële goedkeuring om de straatnaam Doorn Noordstraat toe te
kennen aan de wegenis van het bedrijventerrein Doorn Noord in Ninove
48.

Cultuur - tabaksplanten aan beeld van tabaksplanter in Appelterre-Eichem goedkeuring

Goedgekeurd
KWB Appelterre-Eichem krijgt toelating om in eigen beheer enkele tabaksplanten te planten aan
het beeld van de tabaksplanter in Appelterre-Eichem.
49.

Cultuur - project 'De Sokkel' - het achtste werk - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de achtste aflevering van het
project ‘De Sokkel’ en plaatst tijdelijk een werk van kunstenaar Peter Jacquemyn aan buurthuis
Berdam.
50.

Bib - Aanpassingen overeenkomst Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek

Goedgekeurd
Cultuurconnect vzw gaf een aantal aanpassingen in de eerder goedgekeurde overeenkomst door
51.

Bibliotheek – raadsledenloket – schriftelijke vraag – Bibbus/balbus

Goedgekeurd
Diensten bibliotheek en cultuur formuleerden een antwoord op de vraag van een raadslid omtrent
de bibbus/balbus
52.

Jeugd - Stopzetting van de opdracht ontwerper van de speelterreinen

Goedgekeurd
Stopzetting van de opdracht ontwerper van de speelterreinen in Ninove
GR21. Sociale zaken - opstart lokale Domo-werking - goedkeuring
samenwerkingsovereenkomst
Goedgekeurd voor de raad
De opstart van een lokale Domo-werking in Ninove wordt goedgekeurd voor de periode september
2020 tot en met juni 2021. Domo ondersteunt gezinnen met jonge kinderen aan huis.
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GR22. Overzicht maatregelen n.a.v. corona door sector Welzijn en Sociale Zaken
Verdaagd
53.

Sociale zaken - dag van de mantelzorg 23 juni 2020

Goedgekeurd
Goedkeuren van een attentie voor elke mantelzorger in Ninove op de dag van de mantelzorger.
GR23. Aktename van de verhindering van een raadslid dat ouderschapsverlof neemt
Goedgekeurd
De raad neemt akte van de verhindering van een raadslid dat ouderschapsverlof neemt wegens de
geboorte van een kind
GR24. Vervanging van een raadslid dat verhinderd is wegens ouderschapsverlof
Goedgekeurd
een raadslid dat als verhinderd wordt beschouwd, wordt vervangen door zijn opvolger.
GR25. Financiën - intekening uitgifte aandelen Apt door Intergem
Goedgekeurd
Financiën - intekening uitgifte aandelen Apt door Intergem
GR26. Mobiliteit - Ninove - inrichten fietsstraten - stadswegen
Goedgekeurd
Mobiliteit - Ninove - inrichten fietsstraten - stadswegen
54.

lokale economie - Tijdelijk kader voor het uitbreiden van bestaande terrassen en
het creëren van bijkomende terrasruimte - goedkeuring principe

Goedgekeurd
De opmaak van een tijdelijk kader voor het uitbreiden van bestaande terrassen en het creëren van
bijkomende terrasruimte wordt goedgekeurd.
GR27. Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - schoolwerkplannen - goedkeuring
Goedgekeurd
Opheffing van het bestaande schoolwerkplan en goedkeuring van de schoolwerkplannen van de
scholen van de Scholengemeenschap GeNi.
GR28. Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - samenwerkingsafspraken met Vrij
Centrum voor leerlingenbegeleiding vzw - goedkeuring
Goedgekeurd
Goedkeuring van de samenwerkingsafspraken tussen de scholen van de Scholengemeenschap GeNi
en het Vrij Centrum voor leerlingenbegeleiding vzw.
55.

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - exitscenario
corona - heropstart onderwijsactiviteiten

Goedgekeurd
Vaststellen van de maatregelen in verband met de heropstart van de onderwijsactiviteiten in de
Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans.
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56.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - exitscenario corona - heropstart lessen in
kleuter- en lager onderwijs

Goedgekeurd
Vaststellen van de maatregelen in verband met de heropstart van de lessen in het kleuter- en lager
onderwijs in de Stedelijke Basisscholen vanaf 2 juni 2020 en 5 juni 2020.
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