College van burgemeester en schepenen van 22 januari 2019
BEKNOPTE BESLUITENLIJST

1.

Secretariaat - goedkeuring notulen

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om de notulen van 8 januari 2019 goed
te keuren.
2.

Secretariaat - erediensten - Kerkraad Sint-Petrus Meerbeke - Notulen 6 november
2018

Goedgekeurd
Notulen Kerkraad Sint-Petrus Meerbeke van 6 november 2018
3.

Personeel - vraag tot het omzetten van een voltijdse overeenkomst naar een
overeenkomst met 4/5de prestaties

Goedgekeurd
Vraag van een personeelslid tot het omzetten van een voltijdse overeenkomst naar een
overeenkomst met 4/5de prestaties
4.

Personeel - schorsing van de arbeidsovereenkomst met onderling akkoord zonder
behoud van loon

Goedgekeurd
De arbeidsovereenkomst van een personeelslid wordt zonder behoud van loon geschorst
5.

Personeel - selectieprogramma en examendata verkorte procedure administratief
medewerker - vaststellen selectieprogramma en examendata

Goedgekeurd
Vaststellen selectieprogramma en examendata verkorte selectieprocedure administratief
medewerker
6.

Personeel - Selectieprocedure noodplanner - vaststellen wervingsreserve

Goedgekeurd
Selectieprocedure noodplanner - vaststellen wervingsreserve
7.

Personeel - functie noodplanner - aanstelling

Goedgekeurd
Personeel - functie noodplanner - aanstelling
8.

Personeel - rustpensioen mandataris

Goedgekeurd
Toekennen rustpensioen gewezen mandataris
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9.

Personeel - rustpensioen

Goedgekeurd
Pensioen personeelslid ingaande op 01 augustus 2019
10.

Burgerzaken - concessie op het urnenveld op de begraafplaats Ninove

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie urnenveld op de begraafplaats Ninove
11.

Burgerzaken - concessie op het urnenveld op de begraafplaats Outer

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie urnenveld op de begraafplaats Outer
12.

Burgerzaken - concessie op het urnenveld op de begraafplaats Ninove

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie urnenveld op de begraafplaats Ninove
13.

Burgerzaken - grafconcessie op de begraafplaats Denderwindeke

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring grafconcessie op de begraafplaats Denderwindeke
14.

Burgerzaken - grafconcessie op de begraafplaats Meerbeke

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring grafconcessie op de begraafplaats Meerbeke
15.

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

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring plaatsing grafzerken op de begraafplaatsen
16.

Sociale zaken - goedkeuring organisatie taalspeelbad krokusvakantie en
zomervakantie 2019

Goedgekeurd
Goedkeuring van de organisatie van een taalspeelbad voor anderstalige kinderen in de
krokusvakantie en in de zomervakantie gedurende twee weken in augustus.
17.

Sociale zaken - IBO - toekenning sociaal tarief ML

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om de aanvraag voor sociaal tarief, zoals
vermeld in het dossier, goed te keuren vanaf 17 februari 2019 voor de periode van 1 jaar.
18.

Sociale zaken - IBO - toekenning sociaal tarief BB

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om de aanvraag voor sociaal tarief, zoals
vermeld in het dossier, goed te keuren vanaf 15 februari 2019 voor de periode van 1 jaar.
19.

Sociale zaken - IBO - toekenning sociaal tarief MF

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om de aanvraag voor sociaal tarief, zoals
vermeld in het dossier, goed te keuren vanaf 22 februari 2019 voor de periode van 1 jaar.
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20.

Patrimonium - uitbreiding school Windekind - perceel 1 - vorderingsstaat 16 goedkeuring

Goedgekeurd
Goedkeuring vorderingsstaat 16 voor perceel 1 voor uitbreiding school Windekind.
21.

Patrimonium - uitbreiding school Windekind - perceel 1 - vorderingsstaat 16 BIS goedkeuring

Goedgekeurd
Goedkeuring vorderingsstaat 16 BIS voor perceel 1 voor uitbreiding school Windekind.
22.

Patrimonium - Uitbreiding school Windekind - perceel 2 - verrekening n° 15 goedkeuring

Goedgekeurd
Goedkeuring verrekening nr. 15 voor perceel 2 voor uitbreiding school Windekind.
23.

Patrimonium - Uitbreiding school Windekind - perceel 2 - verrekening n° 16 goedkeuring

Goedgekeurd
Goedkeuring verrekening nr. 16 voor perceel 2 voor uitbreiding school Windekind.
24.

Logistiek/overheidsopdrachten - aankoop en levering sportmateriaal - gunning van
de opdracht

Goedgekeurd
De aankoop en levering van sportmateriaal te gunnen aan de firma die de economisch meest
voordelige offerte heeft ingediend voor de prijs van € 6.347,18 btw inclusief.
25.

Logistiek/overheidsopdrachten - aanstellen van een extern technisch medewerker
voor de dienst openbare werken - goedkeuring - vaststellen wijze van gunnen van
de opdracht - goedkeuren voorwaarden en vaststellen lijst te raadplegen firma's

Goedgekeurd
Aanstellen van een extern technisch medewerker voor de dienst openbare werken, binnendienst
26.

Logistiek/overheidsopdrachten - aankoop van een vaatwasser voor de technische
dienst, Paul De Montplein 10 - gunning van de opdracht

Goedgekeurd
De aankoop van een vaatwasser voor de technische dienst te gunnen aan de firma die als enige
een offerte heeft ingediend voor de prijs van € 580,16 btw inclusief
27.

Politie - aankoop van een autoticket snelheid 2019

Goedgekeurd
28.

Politie - prijsherziening onderhoudscontract schuifdeur Tormax

Goedgekeurd
Prijsherziening onderhoudscontract schuifdeur Tormax
29.

Politie - aankopen via bestelbon

Goedgekeurd
Politie - aankopen via bestelbon
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30.

Gemeentebelastingen - beslechting van fiscale geschillen - belasting op het
weghalen van afstoffen gestort of achtergelaten op daartoe niet geëigende
plaatsen - uitspraak

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om het bezwaarschrift inzake de
belasting op het weghalen van afvalstoffen gestort of achtergelaten op daartoe niet geëigende
plaatsen voor het aanslagjaar 2017 en kohierartikel 000001 te verwerpen.
31.

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 2018 en kohierartikel 001636 in te willigen.
32.

Financiële dienst - kennisneming stadseigendommen te Voorde en voorstel tot
desaffectatie diverse percelen

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om kennis te nemen van de
stadseigendommen te Voorde, om indien nodig via de dienst logistiek een dossier op te starten tot
desaffectatie van diverse percelen en om eventueel contact op te nemen met de aanpalende
eigenaars bij ingebruikname van diverse percelen zoals beschreven in het ontwerpbesluit met het
oog op de verkoping aan betrokkenen.
33.

Financiële dienst - goedkeuren bestelbons in het kader van budgethouderschap

Goedgekeurd
De bestelbonnen 2019/1 t.e.m. 2019/46 in het kader van het budgethouderschap worden
goedgekeurd.
34.

Financiële dienst - betaalbaarstelling uitgaven 2018 in het kader van
budgethouderschap

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen tot het betaalbaarstellen van de
mandatenlijsten 2019/13, 2019/14 en 2019/16.
35.

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 2019/15 en 2019/17.
36.

Dierenwelzijn - toelage Dierenasiel Ninove vzw - dienstjaar 2018 - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college keurt de toelage voor het Dierenasiel Ninove vzw voor dienstjaar 2018 goed.
37.

Omgevingsvergunning - verlenen vergunning voor rooien van bomen te Ninove

Goedgekeurd
Het college verleent de aanvraag omgevingsvergunning (OMV2018147838) voor het rooien van
bomen te Ninove.
38.

Omgeving - OMV_2018141763 - Vergunning met voorwaarden - verbouwen van
een bestaande woning - O/2018/485

Goedgekeurd
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Het college verleent een voorwaardelijke vergunning voor het verbouwen van een bestaande
woning te Ninove.
39.

Omgeving - OMV_2018146176 - Vergunning met voorwaarden - schilderen van
gevels of aanbrengen van gevelbekleding - O/2018/495

Goedgekeurd
Het college verleent een voorwaardelijke vergunning voor het schilderen van gevels en aanbrengen
van gevelbekleding te Ninove.
40.

Omgeving – OMV_2018132274 - Vergunning met voorwaarden - bouwen van een
eengezinswoning - O/2018/461

Goedgekeurd
Het college verleent een voorwaardelijke vergunning voor het bouwen van een eengezinswoning te
Ninove.
41.

Omgeving – OMV_2018145045 - Vergunning met voorwaarden - plaatsen van antiramkraak paaltjes - O/2018/494

Goedgekeurd
Het college verleent een voorwaardelijke vergunning voor het plaatsen van anti-ramkraak paaltjes
te Ninove.
42.

Omgeving – OMV_2018138700 - Vergunning met voorwaarden - aanleggen van 25
bijkomende parkeerplaatsen WZC Klateringen Ninove - O/2018/468

Goedgekeurd
Het college verleent een voorwaardelijke vergunning voor het aanleggen van 25 bijkomende
parkeerplaatsen te Ninove.
43.

Omgeving – OMV_2018136854 - Vergunning met voorwaarden - plaatsen van
tuinschermen en draadafsluiting - O/2018/464

Goedgekeurd
Het college verleent een vergunning voor het plaatsen van tuinschermen en draadafsluiting te
Ninove.
44.

Omgeving - OMV_2018125557 - Weigering - regulariseren van een paardenstal met
buitenpiste - O/2018/457
Inrichtingsnummer: 20181024-0003

Verdaagd
Het college weigert de aanvraag voor het regulariseren van een paardenstal met buitenpiste te
Ninove.
45.

Omgeving – OMV_2018118698 - Weigering - slopen en bouwen van een open
landbouwloods - O/2018/414

Verdaagd
Het college verleent een weigering voor het slopen en bouwen van een open landbouwloods te
Ninove.
46.

Omgeving – OMV_2018146930 - Vergunning met voorwaarden - plaatsen van
gevelbekleding - O/2018/497

Goedgekeurd
Het college verleent een voorwaardelijk vergunning voor het plaatsen van gevelbekleding te
Ninove.
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GR1. Mobiliteit - Denderwindeke - Kerkveld - plaatsen verkeersbord F45a voor het
kruispunt Kerkveld/Varenberg - stadswegen
Goedgekeurd
In Kerkveld te Denderwindeke zal voor het kruispunt Kerkveld/Varenberg ter hoogte van
perceelnummer, kadastraal gekend Denderwindeke 7de Afdeling, sectie B nr. 0541C het
aanwijzingsbord F45a (doodlopende weg, uitgezonderd voetgangers en fietsers) geplaatst worden.
GR2. Mobiliteit - Denderwindeke - Krepelstraat 1A - aanleg oversteekplaats stadswegen
Goedgekeurd
In de Krepelstraat te Denderwindeke zal ter hoogte van huisnummer 1A een oversteekplaats voor
voetgangers aangelegd worden.
GR3. Mobiliteit - Denderwindeke - Krepelstraat/Peyenbeek - buurtweg 47 - aanbrengen
signalisatie - stadswegen
Goedgekeurd
In de Krepelstraat en Peyenbeek te Denderwindeke wordt volgende signalisatie geplaatst: F99c
(weg voorbehouden voor het verkeer van landbouwvoertuigen, voetgangers, fietsers en ruiters) en
aanwijzingsbord F101c (einde van weg voorbehouden voor het verkeer van landbouwvoertuigen,
voetgangers, fietsers en ruiters) en dit op volgende locaties: Denderwindeke (kruispunt
Krepelstraat buurtweg 47, tussen perceelnummers 688A en 743D en kruispunt Peyenbeek,
buurtweg 47 tussen perceelnummers 704A en 656E.
GR4. Mobiliteit - Outer - Lijsterlaan - Zwaluwlaan - verkeersbord F45b - stadswegen
Goedgekeurd
In Outer zal er in de Lijsterlaan ter hoogte van perceelnummer 0484E5, en de Zwaluwlaan ter
hoogte van perceelnummer 0484Y3, beiden kadastraal gekend Ninove 13de Afdeling het
verkeersbord F45b (doodlopende weg, uitgezonderd voetgangers en fietsers) geplaatst worden.
GR5. Mobiliteit - Pollare - Pollarebaan - plaatsing verkeersbord E9f met onderbord type
Xc 14 meter voorbij de woning huisnummer 132 tot net voor de verkeersplateau stadswegen
Goedgekeurd
In de Pollarebaan te Pollare wordt voorbij de woning huisnummer 132 tot net voor de
verkeersplateau parkeren verplicht deels op de berm en op het trottoir.
47.

Mobiliteit - Autoluw centrum Ninove - inname standpunt verderzetting dossier

Goedgekeurd
Het college van gaat akkoord om het dossier autoluw centrum verder te zetten en het studiebureau
opdracht te geven om het dossier verder uit te werken.
48.

Ruimtelijke ordening - splitsing van eigendom nr. 65

Goedgekeurd
Het college keurt de splitsing nr. 65 goed.
49.

Ruimtelijke ordening - splitsing van eigendom nr. 66

Goedgekeurd
Het college keurt splitsing nr. 66 goed
50.

Ruimtelijke ordening - splitsing van eigendom nr. 1

Goedgekeurd
Het college keurt de splitsing nr. 1 goed.
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51.

Ruimtelijke ordening - verkoopbaarheidsattest V 2017/30

Goedgekeurd
Het college keurt het verkoopbaarheidsattest V 2017/30 goed.
52.

Ruimtelijke ordening - verkoopbaarheidsattest V 2016/2

Goedgekeurd
Het college keurt het verkoopbaarheidsattest goed.
53.

Ruimtelijke ordening - A/2018/17 Positief attest met voorwaarden- bouwen van
een open bebouwing

Goedgekeurd
Het college verleent een voorwaardelijk positief stedenbouwkundige attest voor het bouwen van
een open bebouwing te Appelterre.
54.

Huisvesting - schrapping uit het leegstandsregister van een pand in Ninove

Goedgekeurd
Het college schrapt een pand in Ninove uit het leegstandsregister
55.

Lokale economie - Handicap International - fondsenwerving 2019 - goedkeuring

Goedgekeurd
De aanvraag voor fondsenwerving in 2019 voor Handicap International wordt goedgekeurd.
56.

Lokale economie - organisatie bloemen-, tuin- en biomarkt 2019 - goedkeuring

Goedgekeurd
De organisatie van de bloemen-, tuin- en biomarkt 2019 op 5 mei 2019 van 8u tot 12u30 op de
Graanmarkt wordt goedgekeurd.
57.

Lokale economie - wekelijkse dinsdagmarkt - vermeerdering aantal meters
abonnement vaste marktkramer

Goedgekeurd
De vermeerdering van het aantal meters binnen een abonnement van een vaste marktkramer op
de dinsdagmarkt wordt goedgekeurd.
58.

Lokale economie - inname openbaar domein van een hamburgerkraam aan de kuip
op 9 februari 2019 - goedkeuring

Goedgekeurd
De inname van het openbaar domein met een hamburgerkraam, aan de kuip op 9 februari 2019
wordt toegestaan.
59.

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

Goedgekeurd
Op 29 sept. 2018 werd in een adm. akte vastgesteld dat het betreffende handelspand leegstond
waardoor het pand werd opgenomen in het leegstandsregister. De zakelijk gerechtigden werden
hiervan in kennis gesteld. Zij dienden beroep in tegen de definitieve opname. Het CBS beslist dat
dit beroep ontvankelijk maar ongegrond is. Het pand wordt bijgevolg definitief opgenomen in het
leegstandsregister op datum van de adm. akte.
60.

Lokale economie - Detailhandel - Belasting op leegstaande commerciële panden Verzoek tot schrapping uit leegstandsregister - Inwilliging
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Goedgekeurd
Op 24 april 2018 nam het CBS het betreffende handelspand definitief op in het leegstandsregister.
De zakelijk gerechtigde diende op 13 sept. 2018 een verzoek tot schrapping uit het
leegstandsregister in. Op 14 jan. 2019 werd in een adm. akte vastgesteld dat het pand zes
opeenvolgende maanden werd ingevuld conform art. 7 § 3 lid 2 van het betrokken
belastingreglement. Het CBS beslist het pand te schrappen sinds de eerste dag van de aanwending
overeenkomstig haar functie.
61.

Openbare werken - heraanleg van een deel van het kerkplein in Lieferinge goedkeuring nihilstaat 2 en vorderingsstaat 3

Goedgekeurd
Naar aanleiding van de heraanleg van een deel van het kerkplein in Lieferinge werden gedurende
de periode van 29 augustus 2018 tot en met 30/11/2018 geen werken uitgevoerd. Daarom werd
door de aannemer een nihilstaat ingediend. Voor de uitgevoerde werken gedurende de maand
december 2018 werd een derde vorderingsstaat ingediend door aannemer Dawini ten bedrage van
€ 9.699,76.
62.

Openbare werken - heraanleg van het kerkplein in de deelgemeente Outer goedkeuring wijzigingen ontwerp

Goedgekeurd
Wijziging ontwerp voor de heraanleg van het kerkplein te Outer
63.

Openbare werken - machtigingsaanvragen van nutsmaatschappijen voor het
uitvoeren van werken op openbaar domein - kennisneming aanvragen - verlenen
machtiging

Goedgekeurd
Volgende machtigingen voor werken van nutsmaatschappijen worden goedgekeurd:
Telenet:
Brakelsesteenweg te Outer
Geraardsbergsesteenweg te Voorde
Seringenstraat te Ninove
Dwarsstraat te Ninove
Herremansstraat te Meerbeke
Edingsesteenweg te Denderwindeke
Eandis:
Brakelsesteenweg te Voorde
Wilderstraat te Appelterre
Proximus:
Paardeveldstraat te Appelterre
Bultkets te Meerbeke
64.

Onderwijs - Stedelijke Basisscholen Nederhasselt-Voorde en Denderwindeke personeel kleuter- en lager onderwijs - tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling vanaf 11 januari 2019 van een leermeesteres lichamelijke opvoeding aan de
Stedelijke Basisscholen Denderwindeke en Nederhasselt-Voorde met een voltijdse opdracht van
24/24 in een niet-vacante betrekking in vervanging van een titularis die afwezig is wegens ziekte.
.
65.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen - schooljaar 2018/2019 personeel kleuteronderwijs - tijdelijke aanstelling van doorlopende duur

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur vanaf 15 januari 2019 tot en met 28 juni 2019 van een
kleuteronderwijzeres aan de Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen met een deeltijdse opdracht
van 21/24 in een niet-vacante betrekking in vervanging van een kleuteronderwijzeres aan wie een
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ouderschapsverlof in het kader van loopbaanonderbreking en aansluitend een onbezoldigd
ouderschapsverlof werd toegekend.
66.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen - schooljaar 2018/2019 personeel kleuteronderwijs - tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling vanaf 15 januari 2019 tot en met 28 juni 2019 van een kleuteronderwijzeres
aan de Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen met een deeltijdse opdracht van 1/24 in een nietvacante betrekking in vervanging van een kleuteronderwijzeres aan wie een ouderschapsverlof in
het kader van loopbaanonderbreking en aansluitend een onbezoldigd ouderschapsverlof werd
toegekend.
67.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen - schooljaar 2018-2019 personeel kleuteronderwijs - tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling vanaf 15 januari 2019 tot en met 28 juni 2019 van een kleuteronderwijzeres
aan de Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen met een deeltijdse opdracht van 21/24 in een
niet-vacante betrekking in vervanging van een kleuteronderwijzeres aan wie een ouderschapsverlof
in het kader van loopbaanonderbreking en aansluitend een onbezoldigd ouderschapsverlof werd
toegekend.
68.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde - personeel lager
onderwijs - tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling en opnieuw in actieve dienst treden van een gepensioneerde onderwijzeres op
15 januari 2019 aan de Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde met een voltijdse opdracht van
24/24 in een niet-vacante betrekking in vervanging van een titularis die afwezig is wegens
nascholing.
69.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde - personeel lager
onderwijs - beleids- en ondersteunend personeel - tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling van een personeelslid vanaf 14 januari 2019 aan de Stedelijke Basisschool
Nederhasselt-Voorde met een deeltijdse opdracht van 10/24 in het ambt van onderwijzer en met
een deeltijdse opdracht van 21/36 in het ambt van zorgcoördinator in een niet-vacante betrekking
in vervanging van de titularis die afwezig is wegens ziekte.
70.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - ambtshalve toekenning verlof tijdelijk
andere opdracht - tijdelijk belasten met andere opdracht

Goedgekeurd
Toekennen van een ambtshalve verlof tijdelijk andere opdracht aan een voltijds vastbenoemde
kleuteronderwijzeres voor een deeltijdse vastbenoemde opdracht van 2/24 in het ambt van
kleuteronderwijzer aan de Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen en tijdelijk belasten met een
deeltijdse andere opdracht van 2/24 in het ambt van kleuteronderwijzer aan de Stedelijke
Basisschool Denderwindeke vanaf 1 januari 2019 en uiterlijk tot en met 31 augustus 2019.
71.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - ambtshalve toekenning verlof tijdelijk
andere opdracht - tijdelijk belasten met andere opdracht

Goedgekeurd
Toekennen van een ambtshalve verlof tijdelijk andere opdracht aan een voltijds vastbenoemde
kleuteronderwijzeres voor een deeltijdse vastbenoemde opdracht van 2/24 in het ambt van
kleuteronderwijzer aan de Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen en tijdelijk belasten met een
deeltijdse andere opdracht van 2/24 in het ambt van kleuteronderwijzer aan de Stedelijke
Basisschool Appelterre vanaf 1 januari 2019 en uiterlijk tot en met 31 augustus 2019.
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72.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - ambtshalve toekenning verlof tijdelijk
andere opdracht - tijdelijk belasten met andere opdracht

Goedgekeurd
Toekenning vanaf 1 januari 2019 en uiterlijk tot en met 31 augustus 2019 van een ambtshalve
verlof tijdelijk andere opdracht voor een deeltijdse vastbenoemde opdracht van 7/36 in het ambt
van zorgcoördinator aan een deeltijds vastbenoemde onderwijzeres en deeltijds vastbeoemde
zorgcoördinator aan de aan de Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen en tijdelijk belasten met
een deeltijdse andere opdracht van 4/24 in het ambt van onderwijzer.
73.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - ambtshalve toekenning verlof tijdelijk
andere opdracht - tijdelijk belasten met andere opdracht

Goedgekeurd
Toekenen van een ambtshalve verlof tijdelijk andere opdracht aan een deeltijds vastbenoemde
onderwijzeres voor een deeltijdse vastbenoemde opdracht van 16/24 in het ambt van onderwijzer
aan de Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen en tijdelijk belasten met een deeltijdse andere
opdracht van 16/24 in het ambt van onderwijzer aan de Stedelijke Basisschool Denderwindeke
vanaf 1 januari 2019 en uiterlijk tot en met 31 augustus 2019.
74.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde - personeel lager
onderwijs - introductiesessie 'Co-teaching voor inclusie'

Goedgekeurd
Verlenen van toestemming aan personeelsleden van het lager onderwijs van de Stedelijke
Basisschool Nederhasselt-Voorde om deel te nemen aan een introductiesessie.
75.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - schoolteams - vormingsavond CLB

Goedgekeurd
Verlenen van toestemming aan de schoolteams van Scholengemeenschap GeNi om deel te nemen
aan een vormingsavond.
76.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - directeur coördinatie - directeurs symposium 'Startkracht'

Goedgekeurd
Verlenen van toestemming aan de directeur coördinatie en aan de directeurs van
Scholengemeenschap GeNi om deel te nemen aan een symposium.
77.

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - schooljaar
2018/2019 - domein muziek - tijdelijke aanstelling - tijdelijk andere opdracht

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling van een leraar deeltijds kunstonderwijs, domein muziek, vanaf 1 januari 2019
en uiterlijk tot en met 30 juni 2019 met een deeltijdse opdracht van 4/22 in een niet-vacante
betrekking in vervanging van de titularis aan wie een afwezigheid voor verminderde prestaties is
toegekend.

78.

cultuur - suppoosten tentoonstelling ' Killed, Wounded, Missing' uitbetaling

Goedgekeurd
Tien suppoosten ontvangen een vrijwilligersvergoeding voor hun medewerking aan de
tentoonstelling 'Killed, Wounded, Missing' in het oud stadhuis van Ninove, december 2018 - januari
2019.
79.

Bibliotheek : goedkeuring gebruik adreslijst 2-jarigen

Verdaagd
Aanvraag lijst 2-jarigen, voor de actie "mmm...boekjes" van de bib (BibArt)
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80.

Voorstel om een delegatie uit Deszk Hongarije te nodigen (8 maart t/m 12 maart
2019) t.g.v. carnaval Ninove

Goedgekeurd
Sinds 2003 zijn er bevriende relaties tussen Ninove en de gemeente Deszk in Hongarije, sinds
2014 zijn beide gemeenten officieel verbroederd. Regelmatig vinden er wederzijdse culturele en
andere uitwisselingen plaats. Het stadsbestuur besliste om een delegatie van ongeveer 20
personen uit te nodigen om in Ninove het carnavalsweekend 2019 mee te vieren.
81.

Secretariaat - dossiers gemeenteraad

Goedgekeurd
Te agenderen agendapunten voor de gemeenteraad
GR6. Kennisname van de benoeming van de burgemeester
Goedgekeurd
Kennisname van de benoemding van de burgemeester
GR7. Secretariaat - aanpassing huishoudelijk reglement gemeenteraad - kennisname
Goedgekeurd
Aanpassing van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad in afwachting van de
goedkeuring van een nieuwe versie voor de komende legislatuur. Bekrachtiging van het politieke
akkoord rond de samenstelling van de gemeenteraadscommissies.
GR8. Secretariaat - gemeenteraads- en commissiezittingen 2019 - vaststellen data en
uren - kennisname
Goedgekeurd
De data van de vergaderingen van de gemeenteraad voor het dienstjaar 2019 worden vastgesteld.
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