College van burgemeester en schepenen van 20 juli 2020
BEKNOPTE BESLUITENLIJST

GR1. Secretariaat - gemeenteraadscommissies - aanpassing samenstelling
Goedgekeurd
GR2. Secretariaat - goedkeuring actieve participatie aan de SOLVA regiowerking ter
vervanging van de participatie aan het Samenwerkingsverband 'Streekbeleid ZuidOost-Vlaanderen'.
Goedgekeurd
1.

Secretariaat - goedkeuring notulen

Goedgekeurd
Goedkeuring van de notulen van 6 juli 2020 en 13 juli 2020.
2.

Secretariaat - Ninove Welzijn - verslag algemene vergadering - kennisname

Goedgekeurd
Voorstel om akte te nemen van het verslag van de algemene vergadering van 2 juli 2020.
3.

Klacht ABB - kennisname brief + voorstel van antwoord - klacht tegen besluit GR
28 mei 2020 - vervanging lid RvB Ninove Welzijn

Goedgekeurd
4.

Secretariaat - PWWA- huishoudelijk reglement - goedkeuring

Goedgekeurd
Voorstel om het huishoudelijk reglement van PWWA goed te keuren.
5.

Secretariaat - erediensten - Kerkraad Sint-Petrus Meerbeke Notulen 22 juni 2020

Goedgekeurd
Notulen van de Kerkraad Sint-Petrus Meerbeke- Notulen 22 juni 2020.
6.

Secretariaat - erediensten - Kerkraad O.-L.-Vrouw Presentatie Okegem - Notulen 24
juni 2020

Goedgekeurd
Notulen van de Kerkraad O.-L.-Vrouw Presentatie Okegem - Notulen 24 juni 2020.
7.

Secretariaat - erediensten - Kerkraad O.-L.-Vrouw Presentatie Okegem - Notulen 18
april 2020

Goedgekeurd
Notulen van de Kerkraad O.-L.-Vrouw Presentatie Okegem - Notulen 18 april 2020.

8.

Goedkeuring van het participatiecharter voor Ninove 2020-2025 en van de
participatiekalender 2020-2021.

Goedgekeurd
Ninove trekt de kaart van interactieve democratie. Daar speelt participatie een belangrijke rol in.
Het goedkeuren van een referentiekader (charter) en een jaarlijkse concrete planningsuitvoering
(kalender) legt hiervoor een mooie basis.
9.

Selectieprocedure deskundige jeugd - vaststellen wervingsreserve

Goedgekeurd
De wervingsreserve voor de functie van deskundige jeugd wordt vastgesteld.
10.

Personeel - Vaststelling wervingsreserve van de volwaardige selectieprocedure
voor de functie van manager lokale economie niveau A1a-A3a

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om de wervingsreserve voor de functie
van manager lokale economie goed te keuren.
11.

Personeel - aanstellen jobstudenten - aanvulling

Goedgekeurd
Er wordt een jobstudent aangesteld.
12.

Personeel - speelpleinwerking - aanstellen monitoren - wijziging

Goedgekeurd
Tijdens de zomervakantie worden monitoren aangesteld
13.

Personeel - administratie - aanstellen jobstudent

Goedgekeurd
Er wordt een jobstudent aangesteld
14.

Personeel - onwettig afwezig

Goedgekeurd
Een afwezigheid van een personeelslid wordt onwettig verklaard.
15.

Personeel - onwettig afwezig

Goedgekeurd
Een afwezigheid van een personeelslid wordt onwettig verklaard.
16.

samenwerkingsovereenkomst voor externe managementondersteuning voor
personeel, ICT en patrimonium

Goedgekeurd
samenwerkingsovereenkomst voor externe managementondersteuning voor personeel, ICT en
patrimonium
17.

Verplichting dragen mondmaskers in publiek toegankelijke gebouwen

Goedgekeurd
Verplichting dragen mondmaskers in publiek toegankelijke gebouwen

18.

Burgerzaken - hernummering Graanmarkt

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring hernummering Graanmarkt
19.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister
20.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister
21.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister
22.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister
23.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister
24.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister
25.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister
26.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister
27.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister - intrekking

Goedgekeurd
Aanvraag intrekking ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister
28.

Burgerzaken - Uitreiking 16 geschenkbonnen geboorte - goedkeuring

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring geschenkbonnen geboorte maart
29.

Burgerzaken - Uitreiking 2 geschenkbonnen geboorte - goedkeuring

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring geschenkbonnen geboorte april

30.

Burgerzaken - Uitreiking 9 geschenkbonnen geboorte - goedkeuring

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring geschenkbonnen geboorte mei
31.

Burgerzaken - concessie op het urnenveld op de begraafplaats Meerbeke

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie urnenveld op de begraafplaats Meerbeke
32.

Burgerzaken - concessie op het urnenveld op de begraafplaats Ninove

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie urnenveld op de begraafplaats Ninove
33.

Burgerzaken - grafconcessie op de begraafplaats Outer

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring grafconcessie op de begraafplaats Outer
34.

Burgerzaken - grafconcessie op de begraafplaats Ninove

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring grafconcessie op de begraafplaats Ninove
35.

Burgerzaken - verlenging grafconcessie op de begraafplaats Outer

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring verlenging grafconcessie op de begraafplaats Outer
36.

Burgerzaken - concessie op het urnenveld op de begraafplaats Outer

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie urnenveld op de begraafplaats Outer
37.

Burgerzaken - concessie op het urnenveld op de begraafplaats Ninove

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie urnenveld op de begraafplaats Ninove
38.

Burgerzaken - concessie op het urnenveld op de begraafplaats Appelterre-Eichem

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie urnenveld op de begraafplaats Appelterre-Eichem
39.

Burgerzaken - concessie op het urnenveld op de begraafplaats Voorde

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie urnenveld op de begraafplaats Voorde
40.

Burgerzaken - grafconcessie op de begraafplaats Ninove

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring grafconcessie op de begraafplaats Ninove
41.

Burgerzaken - concessie op het urnenveld op de begraafplaats Meerbeke

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie urnenveld op de begraafplaats Meerbeke

42.

Burgerzaken - concessie op het urnenveld op de begraafplaats Meerbeke

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie urnenveld op de begraafplaats Meerbeke
43.

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

Goedgekeurd
Goedkeuring aanvragen tot plaatsing grafzerken op de begraafplaatsen
44.

Dienst logistiek: Imago-onderzoek en nieuwe huisstijl Ninove - goedkeuring
lastenboek

Goedgekeurd
Goedkeuren lastenboek, aan te schrijven firma's en wijze van gunnen voor imago-onderzoek en
ontwikkelen nieuwe huisstijl (incl. stramien infoblad) voor stad Ninove
45.

Logistiek/overheidsopdrachten - verkoop perceel stadsgrond Nederhasseltstraat innemen standpunt

Afgevoerd
46.

Logistiek/overheidsopdrachten - hernieuwing van de verzekeringsportefeuille afsluiten van diverse polissen voor rekening van de stad, het ocmw en het AGB
Ninove - goedkeuring - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht goedkeuring voorwaarden

Goedgekeurd
De opdracht voor de hernieuwing van de verzekeringsportefeuille goed te keuren, de opdracht te
gunnen bij wijze mededingingsprocedure met onderhandeling en de voorwaarden vervat in het
bestek goed te keuren
47.

Logistiek/overheidsopdrachten: onderhoud en herstel KWS-verharding diverse
wegen - verlenging opdracht voor het dienstjaar 2020

Goedgekeurd
De verlenging van de opdracht voor het onderhoud van de KWS-verharding van diverse wegen
tijdens het dienstjaar 2020 goed te keuren.
48.

Logistiek/overheidsopdrachten - levering en plaatsing van een omheining rond de
stadsloodsen te Pollare - goedkeuring - goedkeuring voorwaarden - vaststellen
wijze van gunnen van de opdracht - vaststellen lijst te raadplegen firma's

Verdaagd
49.

Logistiek/overheidsopdrachten - SBS De Lettertuin - huur bijkomende
klascontainers - gunning van de opdracht

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen de levering en plaatsing van een
bijkomende klascontainer en een zorgcontainer voor de SBS De Lettertuin, te gunnen aan de
eigenaar van de bestaande klascontainer waarop de nieuwe zal worden geplaatst
50.

Logistiek/overheidsopdrachten - scholengemeenschap GeNi - leerlingenvervoer
schooljaar 2020 - 2021 - gunning van de opdracht

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen het leerlingenvervoer van de stedelijke
scholen, schooljaar 2020 – 2021, te gunnen aan de firma’s, die de voor de stad economisch meest
voordelige offertes hebben ingediend ten bedrage van € 324.134,86, inclusief btw

51.

Logistiek - aanleg parking WZC Klateringen, Centrumlaan te 9400 Ninove gunning van de opdracht

Goedgekeurd
De opdracht van de aanleg van de parking WZC Klateringen, Centrumlaan te 9400 Ninove te
gunnen aan de economisch meest voordelige offerte ten bedrage van € 57.498,35 btw incl
52.

Logistiek/overheidsopdrachten - onderhoud van de archeologische site van de
Norbertijnerabdij - goedkeuring vorderingsstaat nr. 21

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen vorderingsstaat nr. 21, ten bedrage van
€ 900, btw exclusief (btw medecontractant), goed te keuren.
53.

Logistiek/overheidsopdrachten - aankoop van elektra voor de begraafplaatsen gunning van de opdracht

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen de aankoop van elektra voor de
begraafplaatsen te gunnen aan de firma die als enige een offerte heeft ingediend ten bedrage van
€ 6.493,80, btw inclusief.
54.

Logistiek/overheidsopdrachten - vernieuwen bakgoten en kroonlijsten van het
buurthuis van Okegem - gunnen van de opdracht

Verdaagd
55.

Logistiek/overheidsopdrachten - reinigen van de atletiekpiste - gunning van de
opdracht

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen de opdracht voor het reinigen van de
atletiekpiste te gunnen aan de firma die als enige een offerte heeft ingediend ten bedrage van €
17.431,26, btw inclusief.
56.

Logistiek/overheidsopdrachten - aankoop van een geluidsinstallatie voor het CC De
Plomblom - gunning van de opdracht

Verdaagd
57.

Logistiek/overheidsopdrachten - schriftelijke vragen raadsledenloket

Verdaagd
58.

Aankoop van zonnewering - Mededinging

Goedgekeurd
Aankoop van zonnewering - Mededinging
59.

Politie - Aankoop personenwagen voor de functionaliteit wijk

Goedgekeurd
60.

Politie - Aankoop één defibrillator

Goedgekeurd
61.

Politie - prijsherziening onderhouds- en servicecontract typedocumenten ISLP

Goedgekeurd
62.

Politie - Aankoop twee picknicktafels

Goedgekeurd

63.

Politie - Aankopen via bestelbon 2020

Goedgekeurd
Aankopen via bestelbon
64.

Politie - Luisterkamer nieuwbouw

Verdaagd
65.

Financiële dienst - Politie - betaalbaarstelling uitgaven 2020

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen tot het betaalbaar stellen van de
mandatenlijst 2020/28
66.

Gemeentebelastingen - beslechting fiscale geschillen - belasting op het exploiteren
van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder - uitspraak

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om het bezwaarschrift inzake de
belasting op het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder voor
het aanslagjaar 2019 en kohierartikel 000016 in te willigen.
67.

Gemeentebelastingen - beslechting fiscale geschillen - belasting op het exploiteren
van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder - uitspraak

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om het bezwaarschrift inzake de
belasting op het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder voor
het aanslagjaar 2019 en kohierartikel 000017 in te willigen.
68.

Gemeentebelastingen - beslechting van fiscale geschillen - procedure behandeling
bezwaren - vastlegging datum hoorzitting

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om de datum en uur van hoorzitting vast
te stellen op maandag 10 augustus 2020 om 13.30 uur zodat de belastingplichtige of zijn
vertegenwoordiger de mogelijkheid krijgt om gehoord te worden over het ingediende
bezwaarschrift inzake de belasting op de leegstand van gebouwen en woningen voor het
aanslagjaar 2019 en kohierartikel 000020.
69.

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

Goedgekeurd
Verzoek aan het college van burgemeester en schepenen om het bezwaarschrift inzake de
gemeentelijke heffing bedrijven te verwerpen voor het aanslagjaar 2019 en kohierartikel 000590.
70.

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 te verwerpen.
71.

Financiën - betwisting factuur - dienst leefmilieu

Goedgekeurd
Vraag aan het college van Burgemeester en Schepenen om een beslissing te nemen omtrent de
betwisting van de factuur van de dienst leefmilieu.

72.

Kermissen - Juli 2020 - Annulatie door corona

Goedgekeurd
Vraag aan het college van burgemeester en schepenen om hun goedkeuring te geven aan de
kermissen die niet zijn kunnen doorgaan in de maand juli 2020 door corona.
73.

Financiële dienst - goedkeuren bestelbons in het kader van budgethouderschap

Goedgekeurd
De lijst van de bestelaanvragen in het kader van het budgethouderschap worden goedgekeurd.
74.

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 2020/259, 2020/260, 2020/261, 2020/262, 2020/264 en 2020/266.
75.

Financiële dienst - kwartaalrapportering 2e kwartaal 2020 Ninove - kennisname

Goedgekeurd
Het college neemt kennis van het tweede kwartaalrapport van 2020
76.

Financiële dienst - forensische audit jaarverslag OPC - aanstelling

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan het uitvoeren van een
forensische audit voor Q&A BVBA.
77.

Leefmilieu - schriftelijke vraag raadslid - maaien bermen - voorstel antwoord goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt het antwoord goed op de schriftelijke vraag van
een raadslid over het maaien van de bermen.
78.

Omgeving - OMV_2019114399 - Lindendreef zn, 9400 Ninove -afwijkingsaanvraag
sectorale voorwaarde 5.30.0.2§1.1° en 5.30.0.2§1.2° -belissing van de minister
van 9 juli 2020 -O/2020/70 - kennisname - inname standpunt - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de beslissing van Vlaams minister
waarbij een vraag tot wijzigen van de sectorale voorwaarden van Vlarem II voor de uitbating van
een steenbakkerij, niet wordt ingewilligd.
79.

Omgeving - omgevinsgvergunning SH+VW OMV_2020053317 - rooien van 7
knotwilgen te Denderwindeke, Varenberg zn- verlenen omgevingsvergunning goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen verleent een omgevingsvergunning voor het rooien
van 7 knotwilgen te Denderwindeke.
80.

Omgeving - OMV_2018150058 - advies in laatste administratieve aanleg Kwadestraat-Noord zn, 9402 Ninove - bouwen van serviceflats en wegenis O/2019/375

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om het ongunstig advies in laatste
administratieve aanleg goed te keuren

81.

Omgeving - OMV_2020048611 - advies aan departement Omgeving - herinrichting
N8 - Agentschap Wegen en Verkeer - O/2020/233

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om het voorwaardelijk gunstig advies aan
departement Omgeving goed te keuren
82.

Omgeving - O_2020080569 - aktename juiste melding - uitbreiden van een woning
- O/2020/298

Goedgekeurd
Het college neemt akte van de melding voor het uitbreiden van een woning
83.

Omgeving - OMV_2020047875 - Vergunning met voorwaarden SH - aanleggen van
een tuin - O/2020/206

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het aanleggen van een tuin te Ninove.
84.

Omgeving - OMV_2020066800 - Vergunning met voorwaarden SH - plaatsen van
een omheining - O/2020/214

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het plaatsen van een omheining te Ninove.
85.

Omgeving - OMV_2020062365 - Vergunning SH - maken van een poortopening in
de voorgevel van een industriegebouw - O/2020/199

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning af te leveren voor het
maken van een poortopening in de voorgevel van een industriegebouw te Ninove.
86.

Omgeving - OMV_2020068453 - Vergunning met voorwaarden SH - bouwen van
een garage of carport - O/2020/223

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het bouwen van een garage of carport te Denderwindeke.
87.

Omgeving - OMV_2020072327 - Vergunning met voorwaarden SH - bouwen van
een garage - O/2020/237

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het bouwen van een garage te Meerbeke.
88.

Mobiliteit - Graanmarkt - aanvraag erfdienstbaarheid - goedkeuring

Goedgekeurd
goedkeuring voor een erfdienstbaarheid voor de aanvraag Graanmarkt
89.

Mobiliteit - Trage Wegen - aanleg halfverhardingen - voorlopige oplevering

Goedgekeurd
Vraag aan het college voor kennisname en goedkeuring van de opleveringsverslagen van de aanleg
van de halfverhardingen in het project trage wegen.

90.

Mobiliteit - Ninove - Denderhoutembaan - aanvraag afwijking - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de afwijking goed voor het project
Denderhoutembaan
91.

Mobiliteit - Ninove - Langemuren - aanvraag afwijking - weigering

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag van afwijking voor Langemuren
niet goed.
92.

Mobiliteit - Okegem - Kattestraat - aanvraag afwijking - weigering

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag afwijking voor Kattestraat niet
goed.
93.

Mobiliteit - Terrasstraat Geraardsbergsestraat - parkeerkaart - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt een tijdelijke parkeerkaart voor de bewoners
van de Geraardsbergsestraat tussen Kaardeloodstraat en Savooistraat goed.
94.

Mobiliteit - Nederhasselt - Van Der Schuerenstraat - variabele zone 30 omvormen
tot vaste zone 30 en deze uitbreiden - parkeerplaatsen voorzien - voetpad
Geraardsbergsesteenweg (N460) laten doorlopen tot aan de school - stadswegen:
inname standpunt

Goedgekeurd
Inname standpunt mbt de vraagstellingen voor de Van Der Schuerenstraat te Nederhasselt.
95.

Mobiliteit - Outer - Aardeweg - geparkeerde wagens tussen de meeneem-Chinees
en Boutique - stadswegen: goedkeuring advies verkeerscommissie

Goedgekeurd
Er wordt goedkeuring gegeven aan het advies van de verkeerscommissie mbt Aardeweg te Outer
96.

Mobiliteit - Meerbeke - Tenbergkets - snelheid - sluipverkeer - stadswegen:
goedkeuring advies verkeerscommissie

Goedgekeurd
Er wordt goedkeuring gegeven aan het advies van de verkeerscommissie Tenbergkets te Meerbeke
97.

Mobiliteit - Ninove - Denderkaai - aanvraag plaatsing verkeersspiegel stadswegen - weigering

Goedgekeurd
Plaatsen verkeersspiegel ter hoogte van het Denderkaai te Ninove wordt niet toegestaan op
openbaar domein
98.

Mobiliteit - aanvraag bestuurderspas - goedkeuring

Goedgekeurd
Goedkeuring aan het afleveren van een bestuurderspas.

99.

Mobiliteit - aanvraag via raadsledenloket - Trage Wegen - aanvraag
gemeenteraadslid

Goedgekeurd
Aanvraag via raadsledenloket inzake het trage wegen project in Ninove
100. Mobiliteit - Trage Wegen - Outer - heropenen voetweg 31-79-28
Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de heropening van voetwegen 31,
79 en 28 dewelke ook onderdeel uitmaakt van de menroute van de provincie Oost-Vlaanderen
101. Ruimtelijke ordening - splitsing van eigendom nr. 28
Goedgekeurd
voorstel aan het college om op de vraag tot splitsing geen opmerkingen te geven
102. Ruimtelijke ordening - splitsing van eigendom nr. 29
Goedgekeurd
voorstel aan het college om op de vraag tot splitsing geen opmerkingen te geven
103. Ruimtelijke ordening - verkoopbaarheidsattest V 2018/509
Goedgekeurd
voorstel aan het college tot het afleveren van het verkoopbaarheidsattest V 2018/509
104. Ruimtelijke ordening - verkoopbaarheidsattest V 2018/491
Goedgekeurd
voorstel aan het college tot het afleveren van het verkoopbaarheidsattest V 2018/491
105. lokale economie - Kapittelstraat - afstand voorkeurrecht/toelating verhuur goedkeuring
Goedgekeurd
De aanvraag voor afstand van voorkeurrecht en toelating tot verhuur
106. Lokale economie - ambulante handelaars, marktkramers dinsdagmarkt en
leurhandelaars - afwijking retributiegelden - goedkeuring
Goedgekeurd
Het CBS geeft goedkeuring aan de afwijking van retributiegelden voor ambulante handelaars,
marktkramers dinsdagmarkt en leurhandelaars
107. Lokale economie - Coronacrisis - horeca - tijdelijke terrassen Gemeentehuisstraat wijziging einddatum van 31 augustus 2020 naar 24 augustus 2020
Goedgekeurd
De wijziging van de einddatum voor de tijdelijke terrassen in de Gemeentehuisstraat wordt
goedgekeurd.
108. Lokale economie - aanvraag terras horecazaak te Ninove- vergunning van 15 juli
2020 tem 31 december 2020
Goedgekeurd
De aanvraag voor een terras voor een horecazaak te Ninove wordt goedgekeurd.

109. Lokale economie - dinsdagmarkt - afstand van abonnement
Goedgekeurd
De afstand van abonnement van een marktkramer op de dinsdagmarkt wordt goedgekeurd.
110. Lokale economie - dinsdagmarkt - aanpassing meters abonnement goedkeuring
Goedgekeurd
De aanpassing van het meters binnen een abonnement van een vaste marktkramer op de
dinsdagmarkt wordt goedgekeurd.
111. Lokale economie - Coronacrisis - organisatie wekelijkse volledige dinsdagmarkt
vanaf 07/07/2020 - goedkeuring
Goedgekeurd
Het CBS geeft, op advies van het taskforce team lokale economie, goedkeuring aan het
organiseren van een wekelijkse volledige markt en dit vanaf dinsdag 7 juli 2020.
112. De afstand van abonnement van een marktkramer op de dinsdagmarkt wordt
goedgekeurd.
Goedgekeurd
De afstand van abonnement van een marktkramer op de dinsdagmarkt wordt goedgekeurd.
113. Lokale economie - Coronacrisis - horeca - tijdelijke terrassen - periode 19 juni - 31
aug. 2020 - vergunningen - bekrachtiging
Goedgekeurd
Het CBS bekrachtigt de afgeleverde tijdelijke terrasvergunning.
114. Lokale economie - Detailhandel - Premie invulling van leegstaande commerciële
panden - Aanvraag - Ontvankelijk en gegrond
Goedgekeurd
Het CBS verklaart een aanvraag tot het bekomen van een premie voor de invulling van een
leegstaand commercieel pand ontvankelijk en gegrond.
115. Lokale economie - Detailhandel - Premie invulling van leegstaande commerciële
panden - Betaalbaarstelling - Goedkeuring
Goedgekeurd
Op 20 juli 2020 verklaarde het CBS een aanvraag tot het bekomen van een premie voor de
invulling van een leegstaand commercieel pand ontvankelijk en gegrond. Het CBS keurt in deze
zitting ook de betaalbaarstelling van de premie goed.
116. Openbare Werken - project NIV3005 - aanleg riolering in de Pollarestraat te Ninove
- goedkeuring vorderingsstaat 15 - goedkeuring proces-verbaal vaststelling
vordering der werken
Goedgekeurd
Openbare Werken - Het college van burgemeester en schepenen keurt de vorderingsstaat 15 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 € 6.760,74, btw verlegd.

117. Openbare werken - vzw De Kassei Lieferinge vraagt oude zitbanken voor inrichting
Ravotweide ter hoogte van Muntstraat te Lieferinge - weigering
Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de weigering goed om oude zitbanken te leveren
aan vzw De Kassei Lieferinge voor inrichting van een Ravotweide ter hoogte van Muntstraat te
Lieferinge.
118. Openbare werken - goedkeuring infobrief voor bewoners van Krepelstraat te
Denderwindeke voor het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel
Verdaagd
119. Openbare werken - goedkeuring plaatsbeschrijving van het openbaar domein voor
aanvang van de werken ter hoogte van de Gentsestraat te Ninove
Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de plaatsbeschrijving van het openbaar domein
voor aanvang van de werken ter hoogte van Gentsestraat te Ninove, goed.
120. OW - herstellen schade aan bitumineuze verhardingen met gietasfalt - bevel van
aanvang dienstjaar 2020 en uitvoeringslijst eerste fase
Goedgekeurd
Openbare werken - het college van burgemeester en schepenen keurt het bevel van aanvang van
de herstelwerken aan bitumineuze verharding met gietasfalt voor het dienstjaar 2020, alsook de
uitvoeringslijst van de eerste fase, goed.
121. 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.
122. Openbare werken - Wegen-, riolerings- en omgevingswerken Berkenhof te Ninove goedkeuring vorderingsstaat 12 - goedkeuring proces verbaal van vordering der
werken
Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de vorderingsstaat 12 en het proces verbaal van
vooruitgang der werken voor de wegen-, riolerings- en omgevingswerken in de wijk Berkenhof te
Ninove goed voor een bedrag ten laste van de stad van € 2.347,86 BTW verlegd.
GR3. Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - schoolreglement - goedkeuring
Goedgekeurd
Voorstel aan de raad om het bestaande schoolreglement van 20 juni 2019 op te heffen en het
geactualiseerde schoolreglement goed te keuren.
GR4. Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - project Kunstkuur lokaal samenwerkingsinitiatief met de Vrije Basisschool voor Buitengewoon
Onderwijs Sint-Franciscus Roosdaal - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst
Goedgekeurd
Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst in het kader van het project Kunstkuur tussen
de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans en de Vrije Basisschool voor Buitengewoon
Onderwijs Sint-Franciscus Roosdaal vanaf 1 september 2020 en voor de duur van 3 schooljaren.

123. Onderwijs - Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde - personeel lager
onderwijs - tijdelijke aanstelling
Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling vanaf 1 september 2020 van een personeelslid in het ambt van leermeester
rooms-katholieke godsdienst met een deeltijdse opdracht van 4/24 aan de Stedelijke Basisschool
Nederhasselt-Voorde, bestaande uit een deeltijdse opdracht van 2/24 in een vacante betrekking en
een deeltijdse opdracht van 2/24 in een niet-vacante betrekking.
124. Onderwijs - Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen - beleids- en ondersteunend
personeel - administratief medewerker - tijdelijke aanstelling
Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling vanaf 1 september 2020 van een administratief medewerker met een
deeltijdse opdracht van 7/36 in een niet-vacante betrekking aan de Stedelijke Basisschool
Parklaan-Seringen.

125. Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - bestuurspersoneel en personeel lager
onderwijs - ambtshalve toekenning verlof tijdelijk andere opdracht - tijdelijk
belasten met andere opdracht
Goedgekeurd
Toekennen van een ambtshalve verlof tijdelijk andere opdracht aan een halftijds vastbenoemde
onderwijzeres/zorgcoördinator voor een deeltijdse vastbenoemde opdracht van 4/24 in het ambt
van onderwijzer aan de Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen en tijdelijk belasten met een
deeltijdse andere opdracht van 4/24 in het ambt van directeur basisonderwijs aan de Stedelijke
Basisschool Appelterre vanaf 1 september 2020 en uiterlijk tot en met 31 augustus 2021.
126. Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - schooljaar 2020/2021 bestuurspersoneel en personeel kleuteronderwijs - tijdelijk belasten met andere
opdracht - toekenning ambtshalve verlof tijdelijk andere opdracht
Goedgekeurd
Toekennen van een ambtshalve verlof tijdelijk andere opdracht aan een voltijds vastbenoemde
kleuteronderwijzeres voor een deeltijdse opdracht van 10/24 aan de SBS Denderwindeke en 2/24
aan de SBS Nederhasselt-Voorde vanaf 01.09.2020 t.e.m. 30.06.2021 en tijdelijk belasten met een
deeltijds andere opdracht van 12/24 in het ambt van directeur basisonderwijs aan de SBS
Nederhasselt-Voorde vanaf 01.09.2020 t.e.m. 30.06.2020 in een niet-vacante betrekking in
vervanging van de titularis die zorgkrediet opneemt.
127. Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - bestuurspersoneel - schooljaar
2020/2021 - tijdelijk belasten met een andere opdracht - ambtshalve toekenning
verlof tijdelijk andere opdracht
Goedgekeurd
Toekennen van een ambtshalve verlof tijdelijk andere opdracht aan een voltijds vastbenoemde
directeur voor een deeltijdse vastbenoemde opdracht van 12/24 aan de SBS Nederhasselt-Voorde
vanaf 1 september 2020 t.e.m. 31 augustus 2021 en tijdelijk belasten met een deeltijdse andere
opdracht van 12/24 in de functie van directeur coördinatie Scholengemeenschap GeNi in een
vacante betrekking aan de SBS Denderwindeke (contactschool van de Scholengemeenschap GeNi)
vanaf 1 september 2020 t.e.m. 31 augustus 2021.
128. Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - schooljaar 2020/2021 bestuurspersoneel en personeel kleuteronderwijs - tijdelijk belasten met andere
opdracht - toekenning ambtshalve verlof tijdelijk andere opdracht
Goedgekeurd
Toekennen van een ambtshalve verlof tijdelijk andere opdracht aan een voltijds vastbenoemde
kleuteronderwijzeres voor een deeltijdse opdracht van 12/24 aan de SBS Denderwindeke vanaf
01.09.2020 t.e.m. 31.08.2021 en tijdelijk belasten met een deeltijds andere opdracht van 12/24 in

het ambt van directeur basisonderwijs aan de SBS Nederhasselt-Voorde vanaf 1.09.2020 t.e.m.
31.08.2021 in een niet-vacante betrekking in vervanging van de titularis die tijdelijk belast is met
een andere opdracht.
129. Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - schooljaar 2020/2021 - beleids- en
ondersteunend personeel - toekenning verlof tijdelijk andere opdracht - tijdelijk
belasten met andere opdracht
Goedgekeurd
Toekenning van een verlof tijdelijk andere opdracht aan een administratieve medewerker voor een
deeltijdse opdracht van 7/36 aan de SBS Parklaan-Seringen en tijdelijk belasten met een deeltijdse
andere opdracht van 7/36 in het ambt van administratief medewerker aan de SBS Denderwindeke
in een niet-vacante betrekking i.v.v. de titularis die afwezig is wegens verlof tijdelijk andere
opdracht vanaf 1 september 2020 tot en met 30 juni 2021.

130. Onderwijs - scholengemeenschap GeNi - schooljaar 2020/2021 - personeel lager
onderwijs - nieuwe affectatie
Goedgekeurd
Nieuwe affectatie vanaf 1 september 2020 van een leermeesteres protestants-evangelische
godsdienst aan de SBS Parklaan-Seringen voor een deeltijdse opdracht van 2/24 waarvoor zij
geaffecteerd was aan de SBS Denderwindeke.
131. Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - schooljaar 2020/2021 - personeel lager
onderwijs - nieuwe affectatie
Goedgekeurd
Nieuwe affectatie vanaf 1 september 2020 van een leermeesteres niet-confessionele zedenleer aan
de SBS Parklaan-Seringen voor een deeltijdse opdracht van 2/24 waarvoor zij geaffecteerd was
aan de SBS Nederhasselt-Voorde.
132. Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - schooljaar 2020/2021 - beleids - en
ondersteunend personeel - nieuwe affectatie
Goedgekeurd
Nieuwe affectatie vanaf 1 september 2020 van een deeltijdse vastbenoemde ICT-coördinator voor
een deeltijdse opdracht van 1/36 van de SBS Denderwindeke naar de SBS Parklaan-Seringen.
133. Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - pedagogische studiedag
Goedgekeurd
Verlenen van toestemming aan de schoolteams van de Schoolgemeenschap GeNi om deel te
nemen aan een pedagogische studiedag.
134. 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 2020 tot en met 30 juni 2021.
135. Onderwijs - scholengemeenschap GeNI - schooljaar 2020-2021 - personeel lager
onderwijs - mutatie
Goedgekeurd
Inwilliging van een verzoek tot mutatie, ingediend door een deeltijds vastbenoemde leermeesteres
Rooms-katholieke godsdienst, voor een deeltijdse opdracht van 8 lestijden vanaf 1 september
2020.

136. Onderwijs - Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen - niet-organisatie
zomerschool in vestigingsplaats Seringen - kennisneming
Goedgekeurd
Kennisneming van de niet-organisatie van de zomerschool in de vestigingsplaats Seringen van de
Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen
137. Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - schooljaar 20202021 - afsluiten afsprakenovereenkomst - 'leren in alternatieve leercontext' met de
Koninklijke fanfare de Verbroedering
Goedgekeurd
Erkennen van de Koninklijke fanfare de Verbroedering van Borchtlombeek vanaf 1 september 2020
als alternatieve leercontext voor de regelmatig ingeschreven leerlingen voor de kunstvakken
groepsmusiceren instrumentaal: klassiek en groepsmusiceren instrumentaal: jazz-pop-rock en
afsluiten van een afsprakenovereenkomst.
138. Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - proclamatie geschenkbonnen
Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om aan de afstuderende leerlingen van
de hoofdschool Ninove en van de vestigingsplaatsen Meerbeke en Denderwindeke van de Stedelijke
Academie voor Muziek, Woord en Dans namens het stadsbestuur een attentie onder de vorm van
geschenkbonnen van de stad uit te reiken tijdens de proclamatie.
139. Cultuur - erfgoedproject #STROOM - erfgoedborden - aanpassing locatie goedkeuring
Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de plaatsing van een erfgoedbord plaatst aan
het parkje aan het kruispunt Fernand Tavernestraat – Doornweg in Ninove goed.

140. Evenementen - autovrije zondag 20-09-2020 - bevestiging deelname vaststelling organisatievoorwaarden - goedkeuring
Verdaagd

141. Evenementen - foodtruckfestivals september 2020 - bepaling aanbod - goedkeuring
Verdaagd
142. sport - rechtszaak zwembad - kennisname synthesebesluiten
Goedgekeurd
Het CBS neemt kennis van de synthesebesluiten in het kader van de rechtszaak van het zwembad.
143. Sport - organisatie regiosportdag voor het personeel van de lokale besturen 2020
Goedgekeurd
Goedkeuring van de deelname van het personeel van de stad Ninove aan de regiosportdag voor het
personeel van de lokale besturen georganiseerd te Aalst
144. Sociale zaken - bloemstuk 104 jarige
Goedgekeurd
Leveren van bloemstuk bij een 104 jarige.

145. Sociale zaken - bloemstuk 100 jarige
Goedgekeurd
Leveren bloemstuk 100 jarige
146. Sociale zaken - uitbetalen premies VKO WJ 2019 -2020 deel 2
Goedgekeurd
De betaalbaarstelling van de ingediende aanvragen voor de locatiepremie voorschoolse
kinderopvang goedkeuren deel 2.
147. Sociale zaken - IBO - terugbetaling, afwijking van het huishoudelijk reglement
Goedgekeurd
Vraag tot afwijking van het huishoudelijk reglement voor terugbetaling van het geld uit de online
portefeuille.
148. Evenementen-Street en Foodfestival The Mauritz zomer 2020-goedkeuring
Verdaagd

