College van burgemeester en schepenen van 20 januari 2020
BEKNOPTE BESLUITENLIJST

1.

Secretariaat - goedkeuring notulen

Goedgekeurd
Goedkeuring van de notulen van 13 januari 2020.
2.

Secretariaat - erediensten - Sint-Kristoffel Pollare - Notulen
8 januari 2020

Goedgekeurd
Notulen van de vergadering van de kerkraad Sint-Kristoffel Pollare - Notulen 8 januari 2020
3.

Secretariaat - erediensten - Centraal Kerkbestuur Ninove - Notulen
3 december 2019

Goedgekeurd
Notulen van de vergadering van het Centraal Kerkbestuur Ninove - Notulen 3 december 2019
4.

Personeel - wijziging samenstelling selectiecommissie volwaardige
selectieprocedure voor de aanleg van een wervingsreserve van sectorcoördinator
technische uitvoering en ondersteuning

Goedgekeurd
Voorstel aan het college om de samenstelling van de selectiecommissie volwaardige
selectieprocedure voor de aanleg van een wervingsreserve van sectorcoördinator technische
uitvoering en ondersteuning te wijzigen
5.

Personeel - ziekteverloven week 1 en 2

Goedgekeurd
Goedkeuren ziekteverloven van het gemeentepersoneel - week 1 en 2
6.

Personeel - intrekking onwettig afwezig

Goedgekeurd
Het besluit van onwettige afwezigheid van een personeelslid wordt ingetrokken.
7.

Personeel - geschenk ter gelegenheid van pensioen 2017 van gewezen
personeelslid

Goedgekeurd
Geschenk ter gelegenheid van pensioen in 2017 van gewezen personeelslid.
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8.

Personeel - Bekrachtiging consolidatiedatum arbeidsongeval

Goedgekeurd
consolidatie arbeidsongeval
9.

Personeel - diensthoofd informatica - ontslag

Goedgekeurd
Een personeelslid neemt ontslag.
10.

Personeel - bibliothecaris - rustpensioen

Goedgekeurd
De bibliothecaris gaat op pensioen op 1 mei 2020.
11.

Personeel - stafmedewerker personeelsdienst - rustpensioen

Goedgekeurd
Stafmedewerker gaat op pensioen op 1 september 2020.
12.

Personeel - administratief bediende dienst openbare werken - rustpensioen

Goedgekeurd
Een administratief bediende van de dienst openbare werken gaat met pensioen op 1 mei 2020.
13.

Personeel - rustpensioen - helper vakman signalisatiedienst

Goedgekeurd
Een helper vakman signalisatiedienst gaat met pensioen vanaf 01 mei 2020.
14.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister
15.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister
16.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister
17.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister
18.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister
19.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister
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20.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister
21.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister
22.

Burgerzaken - grafconcessie op de begraafplaats Meerbeke

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring grafconcessie op de begraafplaats Meerbeke
23.

Burgerzaken - concessie op het urnenveld op de begraafplaats Denderwindeke

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie urnenveld op de begraafplaats Denderwindeke
24.

Burgerzaken - concessie op het urnenveld op de begraafplaats Denderwindeke

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie urnenveld op de begraafplaats Denderwindeke
25.

Burgerzaken - concessie op het urnenveld op de begraafplaats Voorde

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie urnenveld op de begraafplaats Voorde
26.

Burgerzaken - grafconcessie op de begraafplaats Denderwindeke

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring grafconcessie op de begraafplaats Denderwindeke
27.

Burgerzaken - concessie op het urnenveld op de begraafplaats Outer

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie urnenveld op de begraafplaats Outer
28.

Burgerzaken - concessie op het urnenveld op de begraafplaats Ninove

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie urnenveld op de begraafplaats Ninove
29.

Burgerzaken - concessie op het urnenveld op de begraafplaats Ninove

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie urnenveld op de begraafplaats Ninove
30.

Burgerzaken - concessie op het urnenveld op de begraafplaats Outer

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie urnenveld op de begraafplaats Outer
31.

Burgerzaken - concessie op het urnenveld op de begraafplaats Ninove

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie urnenveld op de begraafplaats Ninove
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32.

Burgerzaken - verlenging grafconcessie op de begraafplaats Denderwindeke

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring verlenging grafconcessie op de begraafplaats Denderwindeke
33.

Burgerzaken - verlenging grafconcessie op de begraafplaats Outer

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring verlenging grafconcessie op de begraafplaats Outer
34.

Burgerzaken - goedkeuring aanvraag tot plaatsing van een grafzerk op de
dierenbegraafplaats Ninove

Goedgekeurd
Goedkeuring aanvraag tot plaatsing grafzerk op de dierenbegraafplaats Ninove
35.

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

Goedgekeurd
Goedkeuring aanvragen tot plaatsing grafzerken op de begraafplaatsen
36.

Sociale zaken - geschenkbonnen jubilarissen juli 2019 tot en met december 2019

Goedgekeurd
Goedkeuren van geschenkbonnen voor jubilariskoppels die niet konden deelnemen aan het etentje
op 6 december 2019.
37.

Patrimonium - Herstel techn. installaties - deel 4 - gunning

Goedgekeurd
Goedkeuring offerte voor vervangen gasleiding BH Berdam
38.

Patrimonium - Brandweerkazerne - vernieuwing elektriciteit - VS 1 -goedkeuring

Goedgekeurd
Goedkeuring van de eerste vorderingsstaat voor de vernieuwing van elektriciteit in de
brandweerkazerne.
39.

Patrimonium - Brandweerkazerne - vernieuwing elektriciteit - verrekening n° 2 goedkeuring

Goedgekeurd
Goedkeuring van de 2e verrekening voor de vernieuwing van elektriciteit in de brandweerkazerne.
40.

Bevestiging burgemeestersbesluit tijdelijk plaatsverbod

Goedgekeurd
Bevestiging burgemeestersbesluit
GR1. Logistiek/overheidsopdrachten - onderhandse verkoop van een perceel grond in de
uitbreiding ambachtelijke zone Kapittelstraat te Appelterre-Voorde - deel 3 goedkeuring - goedkeuring ontwerp-akten
Verdaagd

4

GR2. Logistiek/overheidsopdrachten - aanleg publieke ruimte doorsteek BeverstraatKaardeloodstraat - fase 1: afbraakwerken Beverstraat 8-10 - goedkeuring
aanbestedingsdossier - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht
Goedgekeurd
De afbraakwerken voor de doorsteek Beverstraat-Kaardeloodstraat goed te keuren en de wijze van
gunnen van de opdracht vast te stellen
41.

Logistiek/overheidsopdrachten - vernieuwing Microsoft licenties voor 2020

Goedgekeurd
Het vernieuwen van de Microsoftlicenties wordt gegund via de raamovereenkomst van de
opdrachtencentrale van de Vlaamse ICT organisatie voor het bedrag van € 100.251,70 inclusief
btw
42.

Logistiek/overheidsopdrachten - goedkeuren minnelijke schaderegeling voor de
schade door overspanning in het stadhuis Centrumlaan 100 van 22 augustus 2019

Goedgekeurd
De minnelijke schaderegeling mbt de schade door overspanning in het stadhuis Centrumlaan 100
wordt goedgekeurd.
43.

Logistiek/overheidsopdrachten - begeleiding, ter ondersteuning en/of
adviesverlening bij grondgebonden, lokaal economische zaken en bouw ven aan
sociaal huis - gunnen van de opdracht

Goedgekeurd
De opdracht voor de begeleiding, ter ondersteuning en/of adviesverlening bij grondgebonden,
lokaal economische zaken en bouw ven aan sociaal huis wordt gegund aan de firma die als enige
een offerte heeft ingediend voor het bedrag van € 111,93/per uur, btw inclusief
44.

Logistiek/overheidsopdrachten - veegwerken carnaval 2020- goedkeuring goedkeuring voorwaarden - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht - lijst te
raadplegen firma's

Goedgekeurd
De veegwerken voor carnaval Ninove 2020 goed te keuren, de wijze van gunnen van de opdracht
en de lijst te raadplegen firma's vast te stellen
45.

Dienst logistiek/overheidsopdrachten - raamovereenkomst aankoop banners 2020

Verdaagd
46.

Politie - raadsledenloket - schriftelijke vraag

Goedgekeurd
47.

Politie - Aankopen via bestelbon

Goedgekeurd
GR3. Gemeentebelastingen - retributiereglement voor het gebruik van de gebouwen en
de accommodatie van de buurthuizen - aanpassing
Goedgekeurd voor de raad
Verzoek aan de raad om het retributiereglement voor het gebruik van de gebouwen en de
accommodatie van de buurthuizen aan te passen.
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48.

Financiële dienst - Politie - betaalbaarstelling uitgaven 2019

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen tot het betaalbaarstellen van de
mandatenlijst 2020/1
49.

Financiële dienst - Politie - betaalbaarstelling uitgaven 2020

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen tot het betaalbaarstellen van de
mandatenlijst 2020/1
50.

Gemeentebelastingen - belasting op het exploiteren van een dienst voor het
verhuren van voertuigen met bestuurder - vaststellen en uitvoerbaar verklaren
belastingkohier

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om het belastingkohier inzake de
belasting op het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder voor
het aanslagjaar 2019 vast te stellen en uitvoerbaar te verklaren ten bedrage van € 1.774,75.
51.

Gemeentebelastingen - belasting op het exploiteren van een taxidienst vaststellen en uitvoerbaar verklaren belastingkohier

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om het belastingkohier inzake de
belasting op het exploiteren van een taxidienst voor het aanslagjaar 2019 vast te stellen en
uitvoerbaar te verklaren ten bedrage van € 709,90.
52.

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 € 104.569,96.
53.

Gemeentebelastingen - beslechting van fiscale geschillen - gemeentelijke heffing
bedrijven - uitspraak

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om het bezwaarschrift inzake de
gemeentelijke heffing bedrijven voor het aanslagjaar 2019 en kohierartikel 0002467 in te willigen.
54.

Gemeentebelastingen - beslechting van fiscale geschillen - gemeentelijke heffing
bedrijven - uitspraak

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om het bezwaarschrift inzake de
gemeentelijke heffing bedrijven voor het aanslagjaar 2019 en kohierartikel 001016 in te willigen.
55.

Financiële dienst - goedkeuren bestelbons in het kader van budgethouderschap

Goedgekeurd
De lijst van de bestelaanvragen in het kader van het budgethouderschap worden goedgekeurd.
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56.

Financiële dienst - betaalbaarstelling uitgaven 2019 in het kader van
budgethouderschap

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen tot de betaalbaarstelling van de
mandatenlijsten 2020/26 en 2020/27
57.

Financiële dienst - betaalbaarstelling uitgaven 2020 in het kader van
budgethouderschap

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen tot het betaalbaarstellen van de
mandatenlijst 2020/28
GR4. Leefmilieu - afsluiten Omgevingscontract tussen de provincie Oost-Vlaanderen en
de stad - goedkeuring
Goedgekeurd voor de raad
De gemeenteraad neemt akte van het afsluiten van een Omgevingscontract tussen de provincie
Oost-Vlaanderen en de stad.
58.

Omgeving - scopingadvies voor het opstellen van een project-Mer voor de
ontwikkeling van een retailpark langs de Brakelsesteenweg - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt het advies goed met betrekking tot het
scopingsadvies voor de opmaak van een project-mer voor de ontwikkeling van een winkelpark
langs de Brakelsesteenweg
59.

Omgeving - O_2019160681 - aktename juiste melding - verbouwen van een
woning intern - O/2020/10

Goedgekeurd
Het college neemt akte van de melding voor het verbouwen van een woning intern
60.

Omgeving - OMV_2019116252 - Weigering SH - bouwen van 11 appartementen en
commerciële ruimte met bijhorende garages - O/2019/405

Verdaagd
61.

Omgeving - OMV_2019129569 - Vergunning met voorwaarden SH - uitbreiden van
een woning - O/2019/407

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het uitbreiden van een woning te Denderwindeke.
62.

Omgeving - OMV_2019112815 - Vergunning met voorwaarden SH - bouwen van 11
garages achter een bestaande meergezinswoning - O/2019/388

Goedgekeurd
Omgeving - OMV_2019112815 - Vergunning met voorwaarden SH - bouwen van 11 garages achter
een bestaande meergezinswoning - O/2019/388
63.

Omgeving - OMV_2019132611 - Vergunning met voorwaarden SH - verbouwen van
een bestaande woning - O/2019/422

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het verbouwen van een bestaande woning te Appelterre.
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64.

Omgeving - OMV_2019121234 - Vergunning met voorwaarden SH - slopen van een
eengezinswoning en herbouwen van een alleenstaande eengezinswoning en het
verbouwen van een bijgebouw - O/2019/387

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het slopen van een eengezinswoning en herbouwen van een alleenstaande
eengezinswoning en het verbouwen van een bijgebouw te Aspelare.
65.

Omgeving - OMV_2019153644 - Vergunning SH - aanleggen van een parking O/2019/479

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning af te leveren voor het
aanleggen van een parking te Ninove.
66.

Omgeving - OMV_2019141009 - Vergunning met voorwaarden SH - slopen van een
woning - O/2019/466

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het slopen van een woning te Meerbeke.
67.

Omgeving - OMV_2019127953 - Vergunning SH - bouwen van een tuinhuis en
plaatsen keerwand - O/2019/412

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning af te leveren voor
het bouwen van een tuinhuis en plaatsen van een keerwand te Aspelare.
68.

Omgeving - OMV_2019113841 - Vergunning met voorwaarden SH - bouwen van
een ééngezinswoning - O/2019/411

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het bouwen van een eengezinswoning te Aspelare.
GR5. Mobiliteit - Ninove - Mansborreveld - stilstaan en parkeerverbod - stadswegen
Goedgekeurd voor de raad
Invoeren van een stilstaan en parkeerverbod in de Mansborreveld te Ninove.
GR6. Mobiliteit - Ninove - nieuwe wijk Populierenhof (Abtenstraat - Witkapstraat,
Patersweg, Kleemputstraat) - aanbrengen signalisatie - stadswegen
Goedgekeurd voor de raad
Aanbrengen signalisatie voor de Abtenstraat, Witkapstraat, Patersweg en Kleemputstraat te
Ninove.
69.

Mobiliteit - retributiereglement inname openbaar domein - vraag Ninove Welzijn inname standpunt

Goedgekeurd
goedkeuring standpunt vraag van Ninove Welzijn ivm retributiereglement inname openbaar
domein.
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70.

Mobiliteit - Provinciale Commissie voor Verkeersveiligheid - Verkeersveiligheid
kruispunt N28 met N405 - inname standpunt

Goedgekeurd
Er wordt een standpunt ingenomen voor de herinrichting van het kruispunt N28 met N405 naar
aanleiding van de Provinciale Commissie voor Verkeersveiligheid.
71.

Mobiliteit - aanvraag via raadsledenloket - voetweg nummer 59 tussen
Herlinckhovestraat en Hinnewinkelbaan te Outer - verzoek plaatsing verbodsbord
C3 met onderbord M2.

Goedgekeurd
Het antwoord op de vraag van een gemeenteraadslid voor het aanbrengen van signalisatie op de
voetweg nummer 50 tussen Herlinckhovestraat en Hinnewinkelbaan te Outer wordt goedgekeurd.
72.

Mobiliteit - aanvraag via raadsledenloket - Ninove - Lucifersweg - stadswegen

Goedgekeurd
Het antwoord op de vraag van een gemeenteraadslid voor de Lucifersweg te Ninove wordt
goedgekeurd.
73.

Ruimtelijke ordening - splitsing van eigendom nr. 55

Verdaagd
voorstel aan het college om op de vraag tot splitsing geen opmerkingen te geven
74.

Ruimtelijke ordening - splitsing van eigendom nr. 1

Verdaagd
75.

Ruimtelijke ordening - splitsing van eigendom nr. 2

Goedgekeurd
voorstel aan het college om op de vraag tot splitsing geen opmerkingen te geven
76.

Ruimtelijke ordening - splitsing van eigendom nr. 3

Goedgekeurd
voorstel aan het college om op de vraag tot splitsing geen opmerkingen te geven
77.

Ruimtelijke ordening - splitsing van eigendom nr. 4

Goedgekeurd
voorstel aan het college om op de vraag tot splitsing geen opmerkingen te geven
78.

Ruimtelijke ordening - verkoopbaarheidsattest V 2018/250

Goedgekeurd
voorstel aan het college tot het afleveren van het verkoopbaarheidsattest
79.

Ruimtelijke ordening - A/2019/15 Positief stedenbouwkundig attest met
voorwaarden - bouwen van een eengezinswoning

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een positief stedenbouwkundig attest
met voorwaarden af te leveren voor het bouwen van een eengezinswoning te Meerbeke.
80.

Huisvesting - gemeentelijke huisvestingspremies - goedkeuring

Goedgekeurd
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Voorstel aan het college om een gemeentelijke huisvestigingspremie toe te kennen
81.

Lokale economie - Pauwelviering 2020 - fondsenwerving 2020 Ninove

Goedgekeurd
De fondsenwerving georganiseerd door en voor de pauwelviering 2020 wordt goedgekeurd.
82.

Lokale economie - fondsenwerving 2020

Goedgekeurd
De aanvraag voor fondsenwerving in onze stad in het dienstjaar 202 wordt goedgekeurd.
83.

Lokale economie - inname openbaar domein - kippenkraam op dorpsplein
Denderwindeke - dienstjaar 2020 - goedkeuring

Goedgekeurd
De inname van het openbaar domein van een kippenkraam, elke zondag op het dorpsplein te
Denderwindeke voor dienstjaar 2020 wordt goedgekeurd.
84.

Lokale economie - het leuren met een voertuig met het oog op de verkoop van
frietjes en gefrituurde snacks - dienstjaar 2020 - goedkeuring

Goedgekeurd
De aanvraag voor het leuren met een voertuig met het oog op de verkoop van frietjes en
gefrituurde snacks voor dienstjaar 2020 wordt goedgekeurd.
85.

Lokale economie - Detailhandel - Belasting op leegstaande commerciële panden Verzoek tot schrapping uit leegstandsregister - Inwilliging

Goedgekeurd
Het betreffende handelspand werd op 29 mei 2018 definitief opgenomen in het leegstandsregister.
Op 15 januari 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 verzoek tot schrapping uit het leegstandsregister in te
willigen vanaf de eerst dag van de aanwending overeenkomstig haar functie.
86.

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

Goedgekeurd
Op 9 dec. 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.
GR7. Openbare werken - verkaveling Kleine-Roe te Pollare - kosteloze overname van de
wegeninfrastructuur om reden van openbaar nut - goedkeuring akte van
overdracht
Goedgekeurd voor de raad
87.

Openbare Werken - Ontwikkeling en uitbreiding ambachtelijke zone AppelterreEichem - Kapittelstraat - goedkeuring proces-verbaal van definitieve aanvaarding

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de processen-verbaal van definitieve oplevering
voor werken ambachtelijke zone Kapittelstraat Ninove.
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88.

Openbare werken – studieopdracht plein Abdijsite Ninove – kennisname
schetsontwerp van 26 november 2019

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het schetsontwerp van 26
november 2019 van het plein Abdijsite te Ninove
89.

Openbare Werken - project NIV3005 - aanleg riolering in de Pollarestraat te Ninove
- goedkeuring vorderingsstaat 9 - goedkeuring proces-verbaal vaststelling
vordering der werken

Goedgekeurd
Openbare Werken - Het college van burgemeester en schepenen keurt de vorderingsstaat 9 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 € 8.806,09

90.

OW - Machtigingsaanvragen van nutsmaatschappijen voor het uitvoeren van
werken op openbaar domein - kennisneming aanvragen - verlenen machtiging

Goedgekeurd
OW - Het college van burgemeester en schepenen keurt de machtigingsaanvragen voor het
uitvoeren van werken op het openbaar domein goed
91.

OW - Kennisname VVSG netwerk openbaar domein- FAQ openbare verlichting

Goedgekeurd
VVSG netwerk openbaar domein- FAQ openbare verlichting
92.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Denderwindeke - personeel lager onderwijs schooljaar 2019/2020 - mededeling opname zorgkrediet

Goedgekeurd
Kennisneming van de mededeling van opname van zorgkrediet door een onderwijzeres van de
Stedelijke Basisschool Denderwindeke voor een deeltijdse opdracht van 4/24 voor de periode vanaf
1 maart 2020 tot en met 26 juni 2020.
93.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Denderwindeke - personeel lager onderwijs tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling van een onderwijzeres vanaf 1 maart 2020 aan de Stedelijke Basisschool
Denderwindeke met een deeltijdse opdracht van 4/24 in een niet-vacante betrekking in vervanging
van de titularis die zorgkrediet opneemt.
94.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Appelterre - personeel kleuteronderwijs nascholing

Goedgekeurd
Verlenen van toestemming aan kleuteronderwijzeres van de Stedelijke Basisschool Appelterre om
deel te nemen aan een nascholing.
95.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Appelterre - Stedelijke Basisschool
Nederhasselt-Voorde - directeurs - nascholing

Goedgekeurd
Verlenen van toestemming aan de directeurs van de Stedelijke Basisscholen Appelterre en
Nederhasselt-Voorde om deel te nemen aan een nascholing.
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96.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen - personeel kleuter- en lager
onderwijs - nascholing

Goedgekeurd
Verlenen van toestemming aan kleuteronderwijzeressen en aan een onderwijzeres van de
Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen om deel te nemen aan een nascholing.
97.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Appelterre - personeel kleuter- en lager lager
onderwijs - netwerkdag

Goedgekeurd
Verlenen van toestemming aan een kleuteronderwijzeres en aan een onderwijzeres van de
Stedelijke Basisschool Appelterre om deel te nemen aan een netwerkdag.
98.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - directeurs en zorgteam - 2de Regionaal
Overlegplatform Ondersteuningsnetwerk Centrum

Goedgekeurd
Verlenen van toestemming aan de directeurs en aan de leden van de zorgteams van de
scholengemeenschap GeNi om deel te nemen aan een overlegplatform.
99.

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - domein muziek deeltijdse vaste benoeming

Goedgekeurd
Deeltijdse vaste benoeming op 1 januari 2020 van een leraar DKO, domein muziek, met een
deeltijdse opdracht van 2/22 aan de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans.

100. Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - domein dans deeltijdse vaste benoeming
Goedgekeurd
Deeltijdse vaste benoeming op 1 januari 2020 van een lerares DKO, domein dans, met een
deeltijdse opdracht van 10,5/22 en 3/20 aan de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans.

101. Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - domein muziek uitbreiding deeltijdse vaste benoeming
Goedgekeurd
Uitbreiding van de deeltijdse vaste benoeming op 1 januari 2020 van een leraar DKO, domein
muziek, met een deeltijdse opdracht van 1/22 aan de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en
Dans.

102. Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - domein muziek uitbreiding deeltijdse vaste benoeming
Goedgekeurd
Uitbreiding van de deeltijdse vaste benoeming op 1 januari 2020 van een lerares DKO, domein
muziek, met een deeltijdse opdracht van 3/22 aan de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en
Dans.

GR8. Cultuur - buurthuizen - huishoudelijk reglement - aanpassingen - goedkeuring
Verdaagd
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103. Evenementen - carnaval 2020 - gebruik duurzame drankbekers - standpunt goedkeuring
Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt goed om de horecazaken van Ninove-centrum te
verplichten om tijdens carnaval, van 1 tot en met 3 maart 2020, enkel drank te schenken in
herbruikbare drankbekers.

104. Evenementen-Carnaval Top 100 fuif zaal Cloë-08-02-2020-goedkeuring
Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor het organiseren van een
Carnaval Top 100 fuif in zaal Cloë door NKKV Nie Geweun op zaterdag 08 februari 2020.

105. Evenementen - medewerking en materiële steun voor de organisaties t.g.v.
carnaval 2020 door vzw Karnavalraad, de Ridders in de Wortelorde en de stedelijke
feestcommissie - goedkeuring
Goedgekeurd
Het college keurt de medewerking en materiële steun voor de organisaties naar aanleiding van
carnaval 2020 door vzw Karnavalraad, de Ridders in de Wortelorde en de stedelijke feestcommissie
goed.
106. Evenementen - carnaval 2020 - aankopen koffiekoeken en benodigdheden voor
sluiting carnaval op dinsdag 2 maart 2020 - goedkeuring
Goedgekeurd
De aankoop van koffiekoeken en benodigdheden voor de sluiting van carnaval op dinsdag 2 maart
2020 wordt goedgekeurd.
107. Evenementen - carnaval 2020 - aanbieden receptie na machtsoverdracht op 22
februari 2020, aanbieden receptie opening carnavalskermis 28 februari 2020 en
aanbieden receptie na zondagstoet op 1 maart 2020 aan genodigden - goedkeuring
Goedgekeurd
Het aanbieden van de volgende recepties in het kader van carnaval 2020 wordt goedgekeurd:
receptie na machtsoverdracht op 22 februari 2020, receptie bij opening carnavalskermis op 28
februari 2020 en receptie na zondagstoet op 1 maart 2020.
108. Evenementen - carnaval 2020 - gunnen sanitaire voorzieningen
Goedgekeurd
De opdracht voor het huren van sanitaire voorzieningen tijdens carnaval 2020 wordt gegund.
109. Evenementen - gunnen zittribune t.g.v. carnaval 2020 voor de zondagstoet op 1
maart 2020 op de Centrumlaan
Goedgekeurd
De opdracht tot het huren van een zittribune naar aanleiding van de zondagstoet op
carnavalszondag 1 maart 2020 wordt gegund.
110. Evenementen - gunnen van de opdracht huren wiblocs als extra
beveiligingsmaatregel met carnaval 2020
Goedgekeurd
De opdracht voor het huren van wiblocs als extra beveiligingsmaatregel tijdens de carnavalsdagen
2020 wordt gegund .
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111. Evenementen - carnaval 2020 - reiswegen carnaval - goedkeuring
Goedgekeurd
Goedkeuring van de reiswegen met carnaval 2020
112. BIB : goedkeuring organisatie activiteit tgv poëzieweek, op 29.1.2020
Goedgekeurd
Een activiteit die door de bib wordt georganiseerd in kader van de Poëzieweek en die zich
voornamelijk richt op jongeren.
113. Secretariaat - dossiers gemeenteraad
Goedgekeurd
Te agenderen agendapunten voor de gemeenteraad.
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