College van burgemeester en schepenen van 02 september 2019
BEKNOPTE BESLUITENLIJST

1.

Secretariaat - goedkeuring notulen

Goedgekeurd
Goedkeuring van de notulen van 26 augustus 2019.
2.

Secretariaat - erediensten - Kerkraad Sint-Gertrudis Appelterre-Eichem - Notulen
21 augustus 2019

Goedgekeurd
Notulen van de vergadering van de kerkraad Sint-Getrudis Appelterre-Eichem van 21 augustus
2019.
3.

Selectieprocedure sectorcoördinator welzijn sociale zaken

Verdaagd
Selectieprocedure sectorcoördinator welzijn sociale zaken
4.

Personeel - raadsledenloketvraag van 6 augustus 2019 - tewerkstelling
jobstudenten AGB periode 2015-2019

Goedgekeurd
Een raadsledenloketvraag wordt beantwoord.
5.

Personeel - verkorte selectieprocedure voor de aanleg van een wervingsreserve
van 2 jaar voor de functie van logistiek assistent/maaltijdbedeler.

Goedgekeurd
Voorstel aan het college om de organisatie van de verkorte selectieprocedure voor de aanleg van
een wervingsreserve van 2 jaar voor de functie van logistiek assitent/maaltijdbedeler goed te
keuren.
6.

Personeel - aanstellen monitoren - bekrachtiging

Goedgekeurd
Tijdens het sportkamp wordt een monitor aangesteld.
7.

Personeel - acmwd - aanstellen jobstudent - wijziging/bekrachtiging

Goedgekeurd
De deeltijdse prestaties van een jobstudent worden uitgebreid naar voltijdse prestaties.
8.

Personeel - vakman chauffeur - tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
Een personeelslid wordt tijdelijk aangesteld.

9.

Personeel - diensthoofd logistiek - vaste aanstelling

Goedgekeurd
Een personeelslid wordt vast aangesteld in een statutaire functie.
10.

Personeel - onwettig afwezig

Goedgekeurd
Een afwezigheid van een personeelslid wordt onwettig verklaart.
11.

Ziekteverloven week 35

Goedgekeurd
Ziekteverloven week 35
12.

Personeel - aanvraag sociale premie - geboorte

Goedgekeurd
Een personeelslid vraagt een sociale premie aan.
13.

Informatica - goedkeuren leveren en plaatsen van gestructureerde bekabeling en
montage van WiFi access points in de Hospitaalkapel, AMWD, bibliotheek, CC De
Plomblom, WZC Klateringen - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht goedkeuren van de voorwaarden en vaststellen lijst te raadplegen firma's

Goedgekeurd
Goedkeuren leveren en plaatsen van gestructureerde bekabeling en montage van WiFi access
points in de Hospitaalkapel, AMWD, bibliotheek, CC De Plomblom, WZC Klateringen - vaststellen
wijze van gunnen van de opdracht - goedkeuren van de voorwaarden en vaststellen lijst te
raadplegen firma's
14.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister - intrekking

Goedgekeurd
Aanvraag intrekking ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister
15.

Burgerzaken - concessie op het urnenveld op de begraafplaats Aspelare

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie urnenveld op de begraafplaats Aspelare
16.

Burgerzaken - grafconcessie op de begraafplaats Nederhasselt

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring grafconcessie op de begraafplaats Nederhasselt
17.

Burgerzaken - grafconcessie op de begraafplaats Nederhasselt

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring grafconcessie op de begraafplaats Nederhasselt
18.

Burgerzaken - goedkeuring aanvraag verwijdering grafzerk begraafplaats Ninove

Goedgekeurd
Goedkeuring aanvraag verwijdering grafzerk begraafplaats
19.

Patrimonium - buurthuis Berdam - bus ziekenfonds - weigering

Goedgekeurd
weigering tot het plaatsen van een bus van een ziekenfonds aan buurthuis Berdam

20.

Logistiek/overheidsopdrachten - leveren van grindgazon voor de dienst
begraafplaatsen - gunning van de opdracht

Goedgekeurd
Het gunnen van de opdracht voor leveren van grindgazon voor de dienst begraafplaatsen te
gunnen aan de firma die de economisch meest voordelige offerte heeft ingediend voor de prijs van
€ 19.588,93 btw inclusief
21.

Logistiek/overheidsopdrachten - raadsledenloket - schriftelijke vraag

Goedgekeurd
Antwoord op een schriftelijke vraag van gemeenteraadslid
22.

Politie - betaalbaarstelling

Goedgekeurd
Betaalbaarstelling
23.

Politie - Aankopen via bestelbon

Goedgekeurd
Aankopen via bestelbon
24.

Financiële dienst - goedkeuren bestelbons in het kader van budgethouderschap

Goedgekeurd
De bestelbonnen 2019/1660 t.e.m. 2019/1743 in het kader van het budgethouderschap worden
goedgekeurd.
25.

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 2019/139, 2019/140, 2019/141 en 2019/142.
26.

Financiën - uitleendienst - uitspraak betwisting

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een uitspraak te doen in verband met
de betwisting van een factuur van de uitleendienst
27.

Financiën - uitleendienst - uitspraak betwisting

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een uitspraak te doen in verband met
de betwisting van een factuur in verband met de uitleendienst
GR1. Leefmilieu - klimaat - project windenergie Ninove-Zuid - principe en aanbesteding goedkeuring
Goedgekeurd
De raad verleent haar goedkeuring aan het project windenergie voor de inplanting van
windturbines ten zuiden van de Dender in Ninove waarbij een voorstel zal worden opgemaakt voor
het plaatsen van windturbines op de gronden de stad en/OCMW Ninove met als doel het afsluiten
van een recht van opstal.
28.

Leefmilieu - aanpak asbestincidenten goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepen keurt de aanpak van asbestincidenten goed

29.

Leefmilieu - volkstuinen Graafland - aanmaak A3-infobord - goedkeuring

Goedgekeurd
30.

Omgeving - OMV_2019083922 - Vergunning met voorwaarden SH - verbouwen en
uitbreiden van een ééngezinswoning - O/2019/270

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning te Ninove.
31.

Omgeving - OMV_2019062649 - Vergunning met voorwaarden SH - bouwen van
een woning met handel, carport en tuinberging - O/2019/248

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het bouwen van een woning met handel, carport en tuinberging te Ninove.
32.

Omgeving - OMV_2019085028 - Vergunning met voorwaarden SH - verkavelen in 3
loten met bijhorende terreinwijziging, gedeeltelijke ontbossing en sloop van een
bestaande garage - O/2019/263

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het verkavelen in 3 loten met bijhorende terreinwijziging, gedeeltelijke ontbossing
en sloop van een bestaande garage te Outer.
33.

Mobiliteit - Graanmarkt Ninove - aanvraag erfdienstbaarheid

Afgevoerd
Mobiliteit - Graanmarkt Ninove - aanvraag efdienstbaarheid
34.

Mobiliteit - Meerbeke - Stenemolen opheffing parkeerplaats voor personen met een
beperking - stadswegen

Goedgekeurd
Opheffing parkeerplaats voor personen met een beperking in Stenemolen te Meerbeke.
35.

Omgeving - O2019102336 - aktename juiste melding - plaatsen van een veranda O/2019/315

Goedgekeurd
Het college neemt akte van de melding voor het plaatsen van een veranda
36.

Ruimtelijke Ordening - G/2019/7 - Aktename vergund geacht gebouw - SH

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om akte te nemen van een vergund
geacht dakappartement te Ninove.
37.

Lokale economie - ambulante handel - inname openbaar domein op autoloze
zondag - 22/09/2019 - goedkeuring

Goedgekeurd
De inname openbaar domein van een hamburgerkraam op autoloze zondag te Ninove wordt
goedgekeurd.

38.

Lokale economie - ambulante handel - inname openbaar domein op autoloze
zondag - 22/09/2019 - goedkeuring

Goedgekeurd
De inname openbaar domein van een ijsjeskraam op autoloze zondag te Ninove wordt
goedgekeurd.
39.

Lokale economie - ambulante handel - inname openbaar domein op autoloze
zondag - 22/09/2019 - goedkeuring

Goedgekeurd
De inname openbaar domein van een hamburgerkraam op autoloze zondag te Ninove wordt
goedgekeurd.
40.

Openbare werken - Erosiebestrijdingswerken in Windschof te Lieferinge eenzijdige verkoopbelofte/sterkmaking - aanstellen notaris voor het opmaken en
verlijden van de authentieke akten

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen stelt met betrekking tot de erosiebestrijdingswerken
in Windschof te Lieferinge een notaris aan voor het opstellen en het verlijden van de definitieve
akten
41.

Openbare werken - goedkeuring plaatsbeschrijving van het openbaar domein voor
aanvang van de sloop- en bouwwerken ter hoogte van de Leopolstraat te 9400
Okegem

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de plaatsbeschrijving van het openbaar domein
voor aanvang van de sloop- en bouwwerken goed
42.

Openbare werken - wegen-, riolerings- en omgevingswerken in Berkenhof te
Ninove - goedkeuring nihilstaat 4 - goedkeuring proces-verbaal van vooruitgang
van de werken

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de nihilstaat en het proces-verbaal van
vooruitgang van de werken voor de wegen-, riolerings- en omgevingswerken in Berkenhof te
Ninove, goed
43.

Openbare werken - heraanleg kerkplein Outer - bevel aanvang van de werken

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft het bevel om de werken voor de heraanleg van
het kerkplein te Outer aan te vangen op maandag 23 september 2019
44.

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

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling vanaf 1 september 2019 van een personeelslid in het ambt van onderwijzer
aan de Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde met een voltijdse opdracht van 24/24 in een
niet-vacante betrekking in vervanging van de titularis die afwezig is wegens ziekte.
45.

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

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling van een kleuteronderwijzeres vanaf 1 september 2019 aan de Stedelijke
Basisschool Parklaan-Seringen met een deeltijdse opdracht van 12/24 in vervanging van de
titularis die afwezig is wegens ziekte en vanaf 2 september 2019 aan de Stedelijke Basisschool

Appelterre met een deeltijdse opdracht van 12/24 in een niet-vacante betrekking in vervanging van
de titularis aan wie een verlof voor verminderde prestaties werd toegekend.
46.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - schooljaar 2019/2020 - personeel lager
onderwijs - nieuwe affectatie

Goedgekeurd
Nieuwe affectatie voor het schooljaar 2019/2020 van een leermeesters orthodoxe godsdienst aan
de SBS Parklaan-Seringen voor een deeltijdse opdracht van 2/24 waarvoor zij geaffecteerd was
aan de SBS Nederhasselt-Voorde.
47.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - schooljaar 2019/2020 - personeel lager
onderwijs - terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking

Goedgekeurd
Terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking van een deeltijds vastbenoemde
leermeesteres orthodoxe godsdienst vanaf 1 september 2019 voor een deeltijdse opdracht van
2/24 in de Stedelijke Basisschool Nederhasselt Voorde.
48.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - schooljaar 2019/2020 - personeel lager
onderwijs - verlof tijdelijk andere opdracht - toekenning

Goedgekeurd
Toekennen van een verlof tijdelijk andere opdracht aan een deeltijds vastbenoemde leermeesters
orthodoxe godsdienst voor een deeltijdse opdracht van 4/24 aan de SBS Parklaan-Seringen vanaf 1
september 2019 en uiterlijk tot en met 31 augustus 2020.
49.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Appelterre - personeel kleuteronderwijs schooljaar 2019/2020 - verlof voor verminderde prestaties - toekenning

Goedgekeurd
Toekenning van verlof voor verminderde prestaties voor een deeltijdse opdracht van 12/24 aan een
kleuteronderwijzeres van de Stedelijke Basisschool Appelterre vanaf 2 september 2019 tot en met
20 december 2019.
50.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde - schooljaar 2019/2020 paramedisch personeel - terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van
betrekking - toewijzing in niet-organieke betrekking

Goedgekeurd
Terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking van een deeltijds vastbenoemde
kinderverzorgster voor een deeltijdse opdracht van 1/32 aan de Stedelijke Basisschool
Nederhasselt-Voorde en toewijzing in een niet-organieke betrekking in het ambt van
kinderverzorger aan de Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde met een deeltijdse opdracht
van 1/32.
51.

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - administratief
personeel - mededeling opname zorgkrediet

Goedgekeurd
Kennisneming van de mededeling van de opname van zorgkrediet door een administratieve
medewerker van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans voor een deeltijdse opdracht
van 7/38 voor de periode vanaf 1 september 2019 tot en met 31 augustus 2020.
52.

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - administratief
personeel - mededeling opname zorgkrediet

Goedgekeurd
Kennisneming van de mededeling van de opname van zorgkrediet door een administratieve
medewerker van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans voor een deeltijdse opdracht
van 7/38 voor de periode vanaf 1 november 2019 tot en met 31 oktober 2020.

GR2. Cultuur - convenant 'vrijetijdsparticipatie mensen in armoede (2020-2025) goedkeuring
Goedgekeurd
De gemeenteraad keurt de convenant 'vrijetijdsparticipatie mensen in armoede' (2020-2025) goed.
53.

Evenementen - SBS De Lettertuin Strapdag - 20 september 2019

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft SBS De Lettertuin toestemming tot het
organiseren van een Strapdag op 20 september 2019
54.

Evenementen - Garageverkoop en Rommelmarkt - Wijk Ter Duyst - 14 september
2019

Goedgekeurd
College van Burgemeester en schepenen geeft toestemming voor het organiseren van een
garageverkoop en rommelmarkt in de wijk Ter Duyst op 14 september 2019.
55.

Evenementen - Kermis Nederhasselt 14-15-16/09/2019 - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring voor het organiseren van Kermis
Nederhasselt op 14-15-16 september 2019
56.

Evenementen - Wegom Denderwindeke 15/09/2019 - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor het organiseren van de
Wegom in Denderwindeke.
57.

Evenementen - Tentoonstelling - Garage Neven - 14-15 september 2019

Goedgekeurd
Het college van Burgemeester en schepenen geeft goedkeuring voor het organiseren van een
tentoonstelling op 14 en 15 september 2019 in Garage Neven.
58.

Evenementen – Tik Tak circus 16/09/2019 - 22/09/2019 - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van Tik Tak circus goed van 16
september 2019 tot en met 22 september 2019
59.

Evenementen - Fuif KSA Sint-Goedele 21/09/2019 - aanpassing - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring voor het organiseren van een fuif
op 21 september in zaal Cloë in Ninove.

GR3. Sociale zaken - Ontwikkelingssamenwerking subsidie vrijwilligerswerk
Goedgekeurd
Sociale zaken - Ontwikkelingssamenwerking subsidiedossier
GR4. Sociale zaken - ontwikkelingssamenwerking - subsidiedossier
Goedgekeurd
Sociale zaken - ontwikkelingssamenwerking - subsidiedossier Julie Neven

GR5. Sociale zaken - Ontwikkelingssamenwerking - subsidiedossier
Goedgekeurd
Sociale zaken - Ontwikkelingssamenwerking - subsidiedossier
GR6. Sociale zaken - Ontwikkelingssamenwerking - subsidiedossier
Goedgekeurd
Sociale zaken - Ontwikkelingssamenwerking - subsidiedossier
GR7. Sociale zaken - Ontwikkelingssamenwerking - subsidiedossier
Goedgekeurd
Sociale zaken - Ontwikkelingssamenwerking - subsidiedossier
GR8. Sociale zaken - Ontwikkelingssamenwerking - subsidiedossier
Goedgekeurd
Sociale zaken - Ontwikkelingssamenwerking - subsidiedossier
GR9. Sociale zaken - Ontwikkelingssamenwerking - Wereldwinkel
Goedgekeurd
Sociale zaken - Ontwikkelingssamenwerking - Wereldwinkel

GR10. Politie - begrotingswijziging 2019 gewone en buitengewone dienst - vaststelling
Goedgekeurd

