College van burgemeester en schepenen van 20 april 2020
BEKNOPTE BESLUITENLIJST

GR1. Secretariaat - TMVS - gecoördineerde statuten - kennisname
Goedgekeurd
Voorstel aan de gemeenteraad om kennis te nemen van de gecoördineerde statuten van TMVS.
GR2. Secretariaat - Kennisname brieven ABB mbt de klacht betreffende uitvoering
afsprakennota binnen de kunst- en cultuurraad.
Goedgekeurd
Kennisname brieven ABB mbt de klacht betreffende uitvoering afsprakennota binnen de kunst- en
cultuurraad.
1.

Secretariaat - goedkeuring notulen

Goedgekeurd
Goedkeuring van de notulen van 10 april 2020 en 14 april 2020.
2.

Personeel - uitbetalen overuren

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

Personeel - ontslag

Goedgekeurd
Een personeelslid neemt ontslag
4.

Personeel - Goedkeuring wijziging selectiecommissie van de volwaardige
selectieprocedure voor de gemeenschappelijke aanleg van een wervingsreserve
voor de functie van vakman.

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepen om de wijziging van een selectiecommissie
goed te keuren.
5.

Personeel - ter beschikking stellen personeelslid aan het schakelzorgcentrum te
Aalst

Goedgekeurd
ter beschikking stelling van een medewerker aan het schakelzorgcentrum te Aalst
6.

Personeel - tijdelijke werkloosheid - Covid 19

Goedgekeurd
Tijdelijke werkloosheid - Covid 19
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7.

Personeel - ontslag

Goedgekeurd
Een personeelslid neemt ontslag.
8.

Burgerzaken - Gedicht Willie Verhegghe voor infobord sterretjesweide goedkeuring

Goedgekeurd
Gedicht Willie Verhegghe voor infobord sterretjesweide
9.

Integrale veiligheid - Bevestiging burgemeestersbesluit tijdelijk plaatsverbod

Goedgekeurd
Bevestiging burgemeestersbesluit toepassing tijdelijk plaatsverbod
10.

Logistiek/overheidsopdrachten - levering tafels, stoelen en transportwagen voor
balzaal Liberale Kring - gunning van de opdracht

Goedgekeurd
De opdracht voor de levering van tafels, stoelen en transportwagen voor balzaal Liberale Kring te
gunnen aan de firma die als enige een offerte indiende tegen de prijs van € 17.532,54 btw incl.
11.

Aankoop van opslagcapaciteit mobile office

Goedgekeurd
Aankoop van opslagcapaciteit mobile office
12.

Software agendatoepassing

Goedgekeurd
Software agendatoepassing
13.

Politie - Aankopen via bestelbon 2020

Goedgekeurd
Aankopen via bestelbon
14.

Financiële dienst - Politie - betaalbaarstelling uitgaven 2020

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen tot het betaalbaar stellen van de
mandatenlijst 2020/14
15.

Gemeentebelastingen - beslechting van fiscale geschillen - gemeentebelasting op
leegstand van gebouwen en woningen - uitspraak

Goedgekeurd
Verzoek aan het college van burgemeester en schepenen om het bezwaarschrift inzake de
gemeentebelasting op leegstand van gebouwen en woningen in te willigen
16.

Verwachte minder ontvangsten door "corona"-crisis

Verdaagd
17.

Financiële dienst - betaalbaarstelling uitgaven in het kader van budgethouderschap
- frankeerkosten

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen tot de betaalbaarstelling van de
frankeerkosten vierde kwartaal 2019
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18.

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 2020/144 en 2020/145
19.

Leefmilieu - klimaat - voorstel opmaak klimaatadaptatieplan - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college keurt het voorstel voor de opmaak van een klimaatadaptatieplan goed.
20.

Omgeving - OMV_2020027415 - Vergunning met voorwaarden SH - verbouwen van
een eengezinswoning - O/2020/90

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

Omgeving - OMV_2020035794 - Vergunning SH - plaatsen van een overkapping O/2020/111

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning af te leveren voor het
plaatsen van een overkapping te Meerbeke.
22.

Omgeving - OMV_2020014525 - Weigering SH - bouwen van een muur O/2020/51

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een weigering af te leveren voor het
bouwen van een muur te Ninove.
23.

Omgeving - OMV_2020004004 - Weigering SH - oprichten van een
bedrijfsverzamelgebouw voor 3 units na sloop van de bestaande bedrijfsgebouwen
- O/2020/32

Verdaagd
24.

Omgeving - OMV_2020000859 - Weigering SH - wijzigen van een verkaveling O/2020/31

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een weigering af te leveren voor het
wijzigen van een verkaveling te Nederhasselt.
25.

Mobiliteit - aankoop tablets

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de aankoop van tablets specifiek
voor de dienst.
26.

Mobiliteit - aanvraag via raadsledenloket - parkeerabonnementen.

Goedgekeurd
Aanvraag via raadsledenloket inzake de parkeerabonnementen.
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27.

Ruimtelijke ordening - kennisname van het besluit van de Deputatie voor dossier
DBA_2017006835 voor het afbreken bestaande loods, bouwen loods voor productie
en opslag en bouwen loods technische ruimte

Goedgekeurd
Kennisname besluit Deputatie
28.

Lokale economie - Detailhandel - Belasting op leegstaande commerciële panden Schrapping uit leegstandsregister - Goedkeuring

Goedgekeurd
Het betreffende handelspand werd op 27 dec. 2018 definitief opgenomen in het leegstandsregister.
Op 21 jan. 2020 werd in een administratieve akte vastgesteld dat het pand langer dan zes
opeenvolgende maanden werd ingevuld conform art 7 § 3 lid 2 van het betrokken
belastingreglement. Het CBS beslist het pand te schrappen vanaf de eerste dag van de aanwending
overeenkomstig haar functie.
29.

Lokale economie - Detailhandel - Belasting op leegstaande commerciële panden Beroep tegen opname in het leegstandsregister - Ontvankelijk doch ongegrond

Goedgekeurd
Op 18 dec. 2019 werd er bij rondgang door een administratief medewerker in een adm. akte een
vermoeden van leegstand vastgesteld bij het betreffende handelspand. De zakelijk gerechtigden
werden hiervan in kennis gesteld. Er werd beroep ingediend tegen de definitieve opname. Het CBS
beslist dat dit beroep ontvankelijk doch ongegrond is. Het pand wordt bijgevolg definitief
opgenomen in het leegstandsregister.
30.

Lokale economie - Detailhandel - Belasting op leegstaande commerciële panden Overzicht nieuwe vaststellingen leegstand in adm. akte - Maand jan. en febr. 2020 Opname in leegstandsregister - Kennisname

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 nieuw vermoedelijk leegstaand commerciële panden, vastgelegd door de
onderzoeker van de stad in een adm. akte bij vaststelling ter plaatse in jan. en febr. 2020.
Conform art. 7 § 1 worden de betreffende panden door deze adm. aktes opgenomen in het
leegstandsregister.
31.

Lokale economie - Detailhandel - Belasting op leegstaande commerciële panden Schrapping uit leegstandsregister - Goedkeuring

Goedgekeurd
Het betreffende handelspand werd op 22 jan. 2019 definitief opgenomen in het leegstandsregister.
Op 21 jan. 2020 werd in een administratieve akte vastgesteld dat het pand langer dan zes
opeenvolgende maanden werd ingevuld conform art 7 § 3 lid 2 van het betrokken
belastingreglement. Het CBS beslist het pand te schrappen vanaf de eerste dag van de aanwending
overeenkomstig haar functie.
32.

Lokale economie - Coronacrisis - Coördinatie en opstart noodloket lokale economie
- Plan van aanpak - Goedkeuring

Goedgekeurd
Het CBS stelde op 30 maart 2020 Mondea bvba aan voor de coördinatie en opstart van het
noodloket lokale economie. Er werd hiervoor een plan van aanpak opgemaakt dat het CBS
goedkeurt.
33.

OW - prioriteiten 2020 - 2026

Verdaagd
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34.

Openbare werken – Pollarestraat NIV 3005 - Covid-19 crisis – kennisname van het
aangetekend schrijven i.v.m. de heropstart van de werken

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het aangetekend schrijven in
verband met de heropstart van de werken
35.

Wateroverlast door verstopte grachten in Heghestraat

Goedgekeurd
Het antwoord op de vraag via het raadsledenloket wordt goedgekeurd.

36.

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

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling bij wijze van reaffectatie vanaf 2 maart 2020 van een personeelslid in het
ambt van kinderverzorger aan de Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen met een deeltijdse
opdracht van 1/32 in een vacante betrekking.
37.

Cultuur - 'Feest in de Spiegeltent' + Lentedrink (+ Personeelsfeest) - uitstel goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen annuleert de derde editie van ‘Feest in de Spiegeltent’
van 29 mei t/m 7 juni 2020, alsook de Lentedrink op 31 mei en het personeelsfeest van de Stad
Ninove op 6 juni.
38.

Evenementen - vaderlandslievende plechtigheden in 2020 - data - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de data en het programma van de
vaderlandslievende plechtigheden in 2020 goed.
39.

Cultuur - Kunstateljee +3 - stopzetting huidig werkjaar - goedkeuring

Verdaagd

40.

Jeugd - Streetart "graffiti tegen corona"

Goedgekeurd
Goedkeuring om afspraken te maken met kunstenaar over het graffitiproject 'Streetart tegen
corona'.
Goedgekeurd
41.

Logistiek/overheidsopdrachten - jeugdopbouwwerk in Ninove - goedkeuring goedkeuring voorwaarden - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht vaststellen lijst te raadplegen firma's

Goedgekeurd
De opdracht voor jeugdopbouwwerk in Ninove goed te keuren, de wijze van gunnen van de
opdracht en het vaststellen van de lijst te raadplegen firma's vast te stellen
42.

Financiële dienst - goedkeuren bestelbons in het kader van budgethouderschap

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

5

43.

Gevaarlijke situatie voor voetgangers - vraag tot herstel van het wegdek achteraan
de Paternostergang

Goedgekeurd
Het antwoord op de vraag via het raadsledenloket wordt goedgekeurd

6

