College van burgemeester en schepenen van 02 maart 2020
BEKNOPTE BESLUITENLIJST

1.

Secretariaat - goedkeuring notulen

Goedgekeurd
Goedkeuring van de notulen van 24 februari 2020.
2.

Burgerzaken - inrichting foetusweide / sterretjesweide op de begraafplaats van
Ninove

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring inrichting foetusweide / sterretjesweide
3.

Logistiek/overheidsopdrachten - aankoop van tafels, stoelen en transportwagens
voor de inrichting van de balzaal in de Liberale Kring Dreefstraat - Ninove goedkeuring - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht - goedkeuren
voorwaarden en vaststellen lijst te raadplegen firma's.

Goedgekeurd
De aankoop van tafels, stoelen en transportkarren voor de inrichting van de balzaal in de Liberale
Kring goed te keuren bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, de
voorwaarden worden goedgekeurd en de lijst te raadplegen firma's wordt vastgesteld
4.

Logistiek/overheidsopdrachten - Liberale Kring - aankoop overgordijnen voor de
balzaal - goedkeuring - goedkeuring voorwaarden - vaststellen wijze van gunnen
van de opdracht - vaststellen lijst te raadplegen firma's

Verdaagd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen de aankoop van overgordijnen voor de
balzaal in de Liberale Kring, geraamd op € 20.000, btw inclusief , goed te keuren, de opdracht te
gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking en de
voorwaarden vervat in het bestek goed te keuren en de lijst te raadplegen firma's vast te stellen.

5.

Logistiek/overheidsopdrachten - Liberale Kring - aankoop van een mobiel
spanscherm voor projectie in de balzaal - goedkeuring - goedkeuring voorwaarden
- vaststellen wijze van gunnen van de opdracht - vaststellen lijst te raadplegen
firma's

Goedgekeurd
De aankoop mobiel spanscherm voor projectie in de balzaal van de Liberale Kring goed te keuren,
de wijze van gunnen van de opdracht goed te keuren en de lijst van de te raadplegen firma's vast
te stellen
6.

Mededinging: Schoonmaak ramen en strekmetaal

Goedgekeurd
Mededinging: Schoonmaak ramen en strekmetaal
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7.

Financiële dienst - Politie - betaalbaarstelling uitgaven 2020

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen tot het betaalbaar stellen van de
mandatenlijst 2020/9
8.

Gemeentebelastingen - gemeentelijke heffing bedrijven - vaststellen
aangifteformulier

Goedgekeurd
Verzoek aan het college van burgemeester en schepenen om het model van aangifteformulier met
betrekking tot de gemeentelijke heffing bedrijven vast te stellen zodat de belastingplichtige
conform artikel 8 van het belastingreglement een aangifte kan indienen op een door het
stadsbestuur voorgeschreven formulier.
9.

Financiën - aanvraag via raadsledenloket - uitgekeerde subsidies 2019

Goedgekeurd
10.

Financiële dienst - betaalbaarstelling uitgaven 2019 in het kader van
budgethouderschap

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen tot de betaalbaarstelling van de
mandatenlijst 2020/107
11.

Financiële dienst - betaalbaarstelling uitgaven 2020 in het kader van
budgethouderschap

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen tot het betaalbaarstellen van de
mandatenlijsten 2020/108 en 2020/109
12.

Omgeving - OMV_2020003098 - melding motorcrosswedstrijd op 23 en 24 mei
2020 - O/2020/11 inrichtingsnummer 20200106-0025 - geen aktename

Goedgekeurd
Het college neemt geen akte van de melding voor een motorcrosswedstrijd op 23 en 24 mei 2020
te Ninove.
13.

Omgeving - OMV_2019149428 - Vergunning met voorwaarden SH - slopen van 2
containerklassen - O/2019/513

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning af te leveren voor het
slopen van 2 containerklassen te Meerbeke.
14.

Omgeving - OMV_2019157897 - Vergunning met voorwaarden SH - regulariseren
van twee bijgebouwen, een zwembad en bijhorende verharding - O/2019/490

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het regulariseren van twee bijgebouwen, een zwembad en bijhorende verharding te
Denderwindeke.

2

15.

Omgeving - OMV_2019159728 - Vergunning met voorwaarden SH - wijzigen van
dakvorm, van hellend dak naar volledig plat dak + omvormen van winkelruimte
naar garage bijhorend bij de woning - O/2020/8

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het wijzigen van dakvorm, van hellend dak naar volledig plat dak + omvormen van
winkelruimte naar garage bijhorend bij de woning te Voorde.
16.

Omgeving - OMV_2019154504 - Vergunning met voorwaarden SH - bouwen van
een woning met tuinpaviljoen - O/2019/507

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het bouwen van een woning met tuinpaviljoen te Denderwindeke.
17.

Mobiliteit - Meerbeke - Gemeentehuisstraat - invoeren tijdelijk stilstaan en
parkeerverbod E3 in de Gemeentehuisstraat te Meerbeke (octopuspaal) tot net
voor de verkeersdrempel en dit langs beide zijden van de rijbaan. Periode vanaf 9
maart 2020 tot eind oktober 2020.

Goedgekeurd
Invoeren tijdelijk stilstaan en parkeerverbod E3 in de Gemeentehuisstraat te Meerbeke vanaf
(octopuspaal) tot net voor de verkeersdrempel en dit langs beide zijden van de rijbaan. Periode
vanaf 9 maart 2020 tot eind oktober 2020.
GR1. Lokale economie - Detailhandel - Shoppinggerelateerde evenementen - Witte
Donderdag - Donderdag 9 april 2020 - Organisatie vzw VHN met ondersteuning
stad - Stationeervergunning - Goedkeuring
Goedgekeurd voor de raad
De gemeenteraad verleent vzw V.H.N. ter gelegenheid van het evenement “Witte Donderdag” op
donderdag 9 april 2020 van 12 uur tot 24 uur in de betreffende en tussenliggende straten een
stationeervergunning .
18.

Lokale economie - KMO-zone Kapittelstraat - ter beschikking stelling van lot 7 goedkeuring

Goedgekeurd
De ter beschikking stelling van lot 7 in de KMO-zone Kapittelstraat wordt goedgekeurd.
19.

Lokale economie - Dag van de markt - 7 april 2020 - goedkeuring

Goedgekeurd
Goedkeuring van de organisatie van de Dag van de markt op 9 april 2019
GR2. Openbare werken - verwerving in der minne om reden van openbaar nut van een
onroerend goed ter hoogte van Nekkersput te 9400 Pollare - goedkeuring
verkoopsovereenkomst en vergoeding - verlenen machtiging aan het college van
burgemeester en schepenen voor het aanstellen van een notaris
Goedgekeurd voor de raad
De verkoopsovereenkomst en vergoeding voor de verwerving in der minne om reden van openbaar
nut van een onroerend goed ter hoogte van Nekkersput te 9400 Pollare goed te keuren.
20.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde - personeel lager
onderwijs - terbeschikkingstelling wegens ziekte

Goedgekeurd
Terbeschikkingstelling wegens ziekte van een voltijds vastbenoemde onderwijzeres van de
Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde vanaf 1 februari 2020 tot hervatting van de opdracht.
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21.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde - Schooljaar 2019/2020 personeel lager onderwijs - tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling vanaf 1 februari 2020 van een personeelslid in het ambt van onderwijzer aan
de Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde met een voltijdse opdracht van 24/24 in een nietvacante betrekking in vervanging van de titularis die afwezig is wegens terbeschikkingstelling
wegens ziekte.
22.

Cultuur - inrichting doorsteek Beverstraat - integratie kunstwerk - principiële
beslissing

Verdaagd
23.

Waarneming hogere functie in vervanging van de bibliothecaris

Goedgekeurd
Waarneming hogere functie in vervanging van de bibliothecaris
24.

Personeel - OAO CC De Plomblom

Goedgekeurd
Personeel - OAO CC De Plomblom
25.

Personeel - aanstelling van een administratief medewerker dienst - bekrachtiging

Goedgekeurd
De aanstelling van een administratief medewerker wordt bekrachtigd
26.

Mobiliteit - aanvraag via raadsledenloket - Meerbeke - Gemeentehuisstraat-

Goedgekeurd
Aanvraag via raadsledenloket gemeenteraadslid inzake de Gemeentehuisstraat te Meerbeke.
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