College van burgemeester en schepenen van 23 december 2019
BEKNOPTE BESLUITENLIJST

1.

Secretariaat - goedkeuring notulen

Goedgekeurd
Goedkeuring van de notulen van 16 december 2019.
2.

Personeel - aanstellen jobstudenten

Goedgekeurd
Er wordt een jobstudent aangesteld.
3.

Personeel - technisch beambte schoonmaak - contract bepaalde duur

Goedgekeurd
Een technisch beambte schoonmaak wordt aangesteld in de contractuele functie van bepaalde
duur.
4.

Personeel - administratief medewerker UIT-pas - intrekking verlenging

Goedgekeurd
Het besluit van 4 november 2019 tot verlenging van de tijdelijke contractuele functie van
administratief medewerker UIT-pas wordt ingetrokken.
5.

Personeel - diensthoofd openbare werken - indiensttreding

Goedgekeurd
Het op proef aangesteld diensthoofd openbare werken treedt in dienst op 1 februari 2020.
6.

Personeel - tijdelijk halftijds administratief medewerker dienst onderwijs uitbreiding contract

Goedgekeurd
Het tijdelijk halftijds contract van een administratief medewerker dienst onderwijs wordt uitgebreid
met 10:00 uur.
7.

Personeel - technisch beambte schoonmaak - verlenging halftijdse aanstelling

Goedgekeurd
De halftijdse aanstelling van een technisch beambte schoonmaak wordt verlengd tot 30 juni 2020.
8.

Personeel - ziekteverloven week 51

Goedgekeurd
Goedkeuren ziekteverloven van het gemeentepersoneel - week 51
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9.

Personeel - re-integratietraject - motivatie geen re-integratie

Goedgekeurd
Motivatie tot geen re-integratie wordt goedgekeurd.
10.

Personeel - re-integratietraject - motivatie geen re-integratie

Goedgekeurd
Motivatie tot geen re-integratie wordt goedgekeurd.
11.

Personeel - administratief medewerker dienst onderwijs - ontslag wegens
medische overmacht

Goedgekeurd
Een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd.
12.

Personeel - werkman signalisatie - ontslag wegens medische overmacht

Goedgekeurd
Een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd.
13.

Personeel - administratief medewerker dienst burgerzaken - ontslag wegens
medische overmacht

Goedgekeurd
Een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd.
14.

Personeel - technisch beambte schoonmaak - ontslag wegens medische overmacht

Goedgekeurd
Een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd.
15.

Personeel - administratief medewerker UIT-pas - beëindiging contract bepaalde
duur met opzegperiode

Goedgekeurd
Een contract van bepaalde duur wordt beëindigd met vrijstelling arbeidsprestaties gedurende de
opzegperiode.
16.

Personeel - statutaire functie diensthoofd sociale zaken - definitieve
ambtsneerlegging

Goedgekeurd
Een statutair personeelslid dient vrijwillig ontslag in.
17.

Personeel - administratief medewerker dienst burgerzaken - beëindiging contract
bepaalde duur met opzegperiode

Goedgekeurd
Het contract van bepaalde duur van een administratief medewerker dienst burgerzaken wordt
beëindigd met prestaties gedurende de opzegperiode.
18.

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

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie urnenveld op de begraafplaats Appelterre-Eichem
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19.

Burgerzaken - concessie op het urnenveld op de begraafplaats Meerbeke

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie urnenveld op de begraafplaats Meerbeke
20.

Burgerzaken - concessie op het urnenveld op de begraafplaats Outer

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie urnenveld op de begraafplaats Outer
21.

Burgerzaken - grafconcessie op de begraafplaats Appelterre-Eichem

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring grafconcessie op de begraafplaats Appelterre-Eichem
22.

Burgerzaken - concessie in het columbarium op de begraafplaats Ninove

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie in het columbarium op de begraafplaats Ninove
23.

Burgerzaken - concessie op het urnenveld op de begraafplaats Meerbeke

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie urnenveld op de begraafplaats Meerbeke
24.

Sociale zaken - integratie taalspeelbad in speelpleinwerking

Goedgekeurd
Integratie van het taalspeelbad in de speelpleinwerking.
25.

Patrimonium - NINSTA - Herstel techn. installaties - deel 3 - gunning

Goedgekeurd
Goedkeuring offerte voor vervangen compressor warmtepomp zaal De Kuip.
26.

Patrimonium - uitbreiding SBS Windekind - perceel 2 - vorderingsstaat 21
(eindstaat) - goedkeuring

Goedgekeurd
Goedkeuring vorderingsstaat 21 (eindstaat) voor perceel 2 voor uitbreiding SBS Windekind.
27.

Patrimonium - Uitbreiding school Windekind - perceel 1 - vorderingsstaat n° 21 en
21 BIS eindstaat - goedkeuring

Goedgekeurd
Vorderingsstaat 21 en 21 BIS (eindstaat) van perceel 1 voor uitbreiding school Windekind.
28.

Integrale veiligheid - raadsledenloket - schriftelijke vraag

Goedgekeurd
Antwoord op de schriftelijke vraag via het raadsledenloket
GR1. Logistiek/overheidsopdrachten - bruikleen perceel stadsgrond langs de
Terrasstraat te Outer - goedkeuring
Verdaagd
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29.

Logistiek/overheidsopdrachten - vaststellen huurprijs voor de tijdelijke
ingebruikname van het perceel stadsgrond langs de Albertlaan te Ninove goedkeuring

Goedgekeurd
De huurprijs voor de tijdelijke ingebruikname van een perceel stadsgrond langs de Albertlaan te
Ninove wordt vastgesteld op basis van de retributie voor inname van het openbaar domein zijnde
€ 0,75 per m²/per dag
30.

Logistiek/overheidsopdrachten - Blijf-fit-week voor senioren in Bulgarije - gunning
van de opdracht

Goedgekeurd
De organisatie van de reis naar Bulgarije in het kader van de Blijf-fit-week voor senioren wordt
gegund voor het bedrag van € 785 per persoon voor een 2-persoonskamer, met een supplement
van € 275 voor een eenpersoonskamer en een annulatieverzekering van € 39,25 per persoon
31.

Logistiek/overheidsopdrachten - SBS Ikke - aankoop beamer via de
raamovereenkomst IT van de Provincie Oost-Vlaanderen - goedkeuren meerprijs

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen de meerprijs van € 340,19, btw inclusief,
op de oorspronkelijke opdracht aankoop van een beamer voor de stedelijke kleuterschool Ikke,
gegund via de raamovereenkomst van de Provincie Oost-Vlaanderen voor de prijs van € 1.352,60
btw inclusief, goed te keuren.
32.

Aankoop Burger@verhuizen

Goedgekeurd
Aankoop Burger@verhuizen
33.

Politie - Aankoop interventiebroeken

Goedgekeurd
34.

Politie - Aankoop mini koelkast

Goedgekeurd
35.

Politie - Aankopen via bestelbon

Goedgekeurd
36.

Politie - betaalbaarstelling

Goedgekeurd
Betaalbaarstelling
37.

Gemeentebelastingen - vaststellen en uitvoerbaar verklaren belastingkohier gemeentelijke heffing bedrijven

Goedgekeurd
Het kohier inzake de gemeentelijke heffing bedrijven voor het aanslagjaar 2019 wordt vastgesteld
en uitvoerbaar verklaard ten bedrage van € 30.288,50
38.

Gemeentebelastingen - vaststellen en uitvoerbaar verklaren belastingkohier belasting op leegstand van gebouwen en woningen

Goedgekeurd
Het kohier inzake de belasting op leegstand van gebouwen en woningen voor het aanslagjaar 2019
wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard
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39.

Gemeentebelastingen - beslechting van fiscale geschillen - belasting op de
verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met handelskarakter en van
gelijkgestelde producten - uitspraak

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepen om het bezwaarschrift inzake de belasting
op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met handelskarakter en van gelijkgestelde
producten voor het aanslagjaar 2018 en kohierartikel 000415 in te willigen.
40.

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 0001274 te verwerpen.
41.

Financiële dienst - goedkeuren bestelbons in het kader van budgethouderschap

Goedgekeurd
De bestelbonnen 2019/2560 t.e.m. 2019/2646 in het kader van het budgethouderschap worden
goedgekeurd.
42.

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 2019/320, 2019/321, 2019/322 en 2019/325.
43.

Leefmilieu - subsidie onderhoud van lijnvormige landschapselementen goedkeuring

Goedgekeurd
Het college keurt de subsidieaanvragen voor het onderhoud van lijnvormige landschapselementen
goed.
44.

Leefmilieu - aanvraag subsidie aanplanting lijnvormige landschapselementen goedkeuring aanvraag

Goedgekeurd
Het college keurt de aanvraag voor een subsidie voor aanplanting van lijnvormige
landschapselementen te Ninove goed.
45.

Omgeving - O_2019155952 - aktename juiste melding - aanbouwen van een
veranda met overkapping - O/2019/486

Goedgekeurd
Het college neemt akte van de melding voor het plaatsen van een dakraam
46.

Omgeving - O_2019155984 - aktename juiste melding - plaatsen van een
overkapping - O/2019/485

Goedgekeurd
Het college neemt akte van de melding voor het plaatsen van een dakraam
47.

Omgeving - O_2019159434 - aktename juiste melding - omvormen tot zorgwonen O/2019/491

Goedgekeurd
Het college neemt akte van de melding voor het omvormen tot zorgwonen
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48.

Omgeving - OMV_2019119435 - Weigering SH - IIOA - KH - verbouwen van een
handelsruimte en het heraanleggen van bijhorende parking - O/2019/394
Inrichtingsnummer: 20190925-0051

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een weigering af te leveren voor het
verbouwen van een handelsruimte en het heraanleggen van bijhorende parking te Ninove.
49.

Omgeving - OMV_2019084179 - weigering - regulariseren van een winkelruimte O/2019/357
Inrichtingsnummer: 20190515-0087

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een weigering af te leveren voor het
regulariseren van een winkelruimte te Ninove.
50.

Omgeving - OMV_2019131401 - Vergunning met voorwaarden SH - verbouwen van
een vrijstaande ééngezinswoning - O/2019/418

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het verbouwen van een vrijstaande eengezinswoning te Pollare.
51.

Omgeving - OMV_2019126756 - Vergunning met voorwaarden SH - uitbreiden van
een woning - O/2019/426

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het uitbreiden van een woning te Okegem.
52.

Omgeving - OMV_2019128440 - Vergunning met voorwaarden SH - verbouwen van
een ééngezinswoning - O/2019/410

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het verbouwen van een eengezinswoning te Lieferinge.
53.

Omgeving - OMV_2019131579 - Vergunning met voorwaarden SH - regulariseren
van een terras op de eerste verdieping - O/2019/424

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het regulariseren van een terras op de eerste verdieping te Ninove.
54.

Omgeving - OMV_2019133367 - Vergunning met voorwaarden SH - bouwen van
een halfopen ééngezinswoning met garage - O/2019/436

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het bouwen van een halfopen eengezinswoning met garage te Neigem.
55.

Omgeving - OMV_2019135853 - Vergunning met voorwaarden SH - plaatsen van
een houten tuinscherm - O/2019/433

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het plaatsen van een houten tuinscherm te Meerbeke.
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56.

Omgeving - OMV_2019129169 - Vergunning met voorwaarden SH - bouwen van
een gesloten ééngezinswoning na het slopen van een bestaande woning O/2019/415

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen voor het afleveren van een vergunning
met voorwaarden voor het bouwen van een gesloten eengezinswoning na het slopen van een
bestaande woning te Ninove.
57.

Omgeving - OMV_2019137154 - vergunning met voorwaarden SH- slopen
bestaande torencabine in metselwerk en bouwen HS-cabine in metselwerk met
buitenbekleding in sidings - O/2019/443
Inrichtingsnummer: 20191031-0036

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het slopen van een bestaande torencabine in metselwerk en bouwen HS-cabine in
metselwerk met buitenbekleding in sidings te Ninove.
58.

Mobiliteit - aanleg fietssuggestiestroken - goedkeuring vorderingsstaten 1.1 en 1.2
- goedkeuring proces-verbaal van vooruitgang van de werken

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de vorderingsstaten 1.1 en 1.2 en het procesverbaal van vooruitgang van de werken voor de aanleg van de fietssuggestiestroken goed
59.

Mobiliteit - Trage wegen - opening wandellus Nederhasselt - goedkeuring extra
kosten

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de extra kost verbonden aan de
opening van de tragewegenwandeling in Nederhasselt
60.

Ruimtelijke ordening - inname standpunt zonegrens Kasseide in Lieferinge

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen neemt een standpunt in over de zonegrens gelegen
langs Kasseide
61.

Ruimtelijke ordening - splitsing van eigendom nr. 50

Goedgekeurd
voorstel aan het college om op de vraag tot splitsing geen opmerkingen te geven
62.

Ruimtelijke ordening - splitsing van eigendom nr. 51

Goedgekeurd
voorstel aan het college om op de vraag tot splitsing geen opmerkingen te geven
63.

Ruimtelijke ordening - splitsing van eigendom nr. 52

Goedgekeurd
voorstel aan het college om op de vraag tot splitsing geen opmerkingen te geven
64.

Ruimtelijke ordening - splitsing van eigendom nr. 53

Goedgekeurd
voorstel aan het college om op de vraag tot splitsing geen opmerkingen te geven
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65.

Ruimtelijke ordening - splitsing van eigendom nr. 54

Goedgekeurd
voorstel aan het college om op de vraag tot splitsing geen opmerkingen te geven
66.

Ruimtelijke ordening - A/2019/14 Negatief stedenbouwkundig attest - bouwen van
9 entiteiten na sloop van woning en aanhorigheden

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een negatief stedenbouwkundig
attest af te leveren voor het bouwen van 9 entiteiten na sloop van woning en aanhorigheden te
Meerbeke.
67.

Ruimtelijke ordening - kennisname arrest Raad voor vergunningenbetwistingen
voor het dossier B 2017/257, regulariseren van een bestaande dakuitbouw en
uitbreiden van bestaande dakkapellen

Goedgekeurd
Kennisname arrest Raad voor vergunningenbetwistingen
68.

Ruimtelijke ordening - kennisname van het besluit van de Deputatie voor dossier
O/2018/510 voor het bouwen van een winkelpark met parking

Goedgekeurd
Kennisname besluit van de Deputatie
69.

Huisvesting - gemeentelijke huisvestigingspremies - intrekken beslissing college
van 4 november 2019 + goedkeuring

Goedgekeurd
Voorstel aan het college om de beslissing van het college van 4 november 2019 in te te trekken en
een gemeentelijke huisvestigingpremie toe te kennen
70.

Lokale economie - inname openbaar domein door een viskraam thv
Edingsesteenweg te Denderwindeke - wekelijks op woensdag in 2020

Goedgekeurd
De inname van openbaar domein door een viskraam te Denderwindeke, wekelijks op woensdag
2020 wordt goedgekeurd.
71.

Lokale economie - aanvraag terras horecazaak te Ninove - vergunning 2020

Goedgekeurd
De aanvraag van een terras voor een horecazaak te Ninove wordt goedgekeurd.
72.

Lokale economie - inname openbaar domein - gebakkraam - Aspelare - 15, 22 en
29 jan, 12 en 26 febr, 11, 18 en 25 maart 2020 - goedkeuring

Goedgekeurd
De inname van openbaar domein door een gebakkraam te Aspelare, op 15, 22 , 29 januari, 12 en
26 februari, 18 en 25 maart 2020 wordt goedgekeurd.
73.

Lokale economie - Detailhandel - Doorsteek Bever- en Kaardeloodstraat ontwerpplan - goedkeuring

Goedgekeurd
lokale economie: het ontwerpplan voor de doorsteek Beverstraat- Kaardeloodstraat wordt
goedgekeurd
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74.

Lokale economie - wekelijkse dinsdagmarkt - toewijzing nieuwe vaste
standplaatsen november 2019 - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college keurt de toewijzing van nieuwe vaste standplaatsen op de wekelijkse dinsdagmarkt
goed.
75.

Lokale economie - Detailhandel - Belasting op leegstaande commerciële panden Overdracht zakelijk recht - Kennisname

Goedgekeurd
Het betreffende handelspand werd op 20 maart 2018 definitief opgenomen in het
leegstandsregister. Het pand werd op 24 oktober 2019 verkocht. Het CBS neemt kennis van deze
overdracht van zakelijk recht.
76.

Lokale economie - Raadsledenloket - Vraag betreffende auto- en parkeervrije
Beverstraat op 14/12 - Goedkeuring antwoord

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt het antwoord op de schriftelijke vraag aan het
raadsledenloket betreffende auto- en parkeervrije Beverstraat op 14/12 goed.
77.

Openbare werken - project aansluiting Kerkweg NIV 3046 - kennisname verslag
startvergadering van 10 april 2019

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de startvergadering
van 10 april 2019 omtrent het project aansluiting kerkweg NIV 3046
78.

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
79.

Aanleg voetpad langsheen de Brusselseheerweg in de deelgemeente Neigem goedkeuring vorderingsstaat 2bis (eindstaat) - goedkeuring proces-verbaal van
vooruitgang van de werken

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de vorderingsstaat 2bis en het proces-verbaal
van vooruitgang van de werken voor de aanleg van een voetpad langsheen de Brusselseheerweg in
de deelgemeente Neigem, goed voor het bedrag ten laste van de stad van €3.535,72 btw verlegd
80.

Openbare werken - Aanleggen voetpad langsheen de Vogelzangstraat - verslag en
toepassing boete - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt, voor de aanleg van een voetpad langsheen de
Vogelzangstraat, het verslag en de toepassing van de boete met betrekking tot het proces verbaal,
goed
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81.

Openbare werken - aanleg nieuwe parking te Mallaardstraat - goedkeuring
vorderingsstaat 3 en goedkeuring proces-verbaal van vooruitgang van de werken

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de vorderingsstaat 3 en het proces-verbaal van
vooruitgang van de werken voor de aanleg van een nieuwe parking in de Mallaardstraat te Ninove
goed. Dit voor het bedrag ten laste van de stad van € 143.385,58, btw verlegd.
82.

Openbare Werken - Proces verbaal van vaststelling nr. 2 - de uit te voeren werken
werden besproken en bezocht op 17 december 2019.

Goedgekeurd
Openbare Werken - De uit te voeren werken ter plaatse van Roost voor het weggedeelte tussen de
grens met Zandbergen worden besproken. De werken werden niet uitgevoerd zoals beslist in het
collegebesluit, ook is de opvulling met beton onzorgvuldig uitgevoerd.

83.

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans aanvangsbegeleiding - vaststelling algemene afspraken

Goedgekeurd
Vaststelling van algemene afspraken over de aanvangsbegeleiding in de Stedelijke Academie voor
Muziek, Woord en Dans.
84.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Denderwindeke - personeel kleuteronderwijs tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling van een personeelslid in het ambt van kleuteronderwijzer vanaf 9 december
2019 tot en met 12 december 2019 met een deeltijdse opdracht van 12/24 in een niet-vacante
betrekking in vervanging van de titularis die afwezig is wegens verlof voor verminderde prestaties.
85.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Appelterre - personeel lager onderwijs tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling van een personeelslid in het ambt van kleuteronderwijzer aan de Stedelijke
Basisschool Appelterre op 12 december 2019 en op 13 december 2019 met een deeltijdse opdracht
van 4/24 in een niet-vacante betrekking in vervanging van de titularis die afwezig is wegens ziekte.

86.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - personeel lager onderwijs - deeltijdse
vaste benoeming

Goedgekeurd
Vaste benoeming van een leermeesteres islamitische godsdienst op 1 januari 2020 met een
deeltijdse opdracht van 12/24 waarvoor zij geaffecteerd wordt aan de Stedelijke Basisschool
Parklaan-Seringen met een deeltijdse opdracht van 6/24 en aan de Stedelijke Basisschool
Nederhasselt-Voorde met een deeltijdse opdracht van 6/24.
87.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Appelterre - directeur - seminarie

Goedgekeurd
Verlenen van toestemming aan directeur van de Stedelijke Basisschool Appelterre om deel te
nemen aan een seminarie.
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88.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - algemene afspraken aanvangsbegeleiding
- vaststelling

Goedgekeurd
Vaststelling van algemene afspraken over de aanvangsbegeleiding in de Scholengemeenschap
GeNi.
89.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - beleidscontract met centrum voor
leerlingenbegeleiding - evaluatie samenwerking 2018/2019

Goedgekeurd
Kennisneming van het evaluatieverslag over de samenwerking tussen het Vrij Centrum voor
Leerlingenbegeleiding Ninove en de scholen van de scholengemeenschap GeNi tijdens het
schooljaar 2018/2019.
GR2. Cultuur - projectvereniging UiTPAS Dender - ontwerp van statuten - goedkeuring
Goedgekeurd
De gemeenteraad keurt de statuten ter oprichting van de projectvereniging UiTPAS Dender goed.
GR3. Cultuur - projectvereniging UiTPAS Dender - afvaardiging beheerders - goedkeuring
Goedgekeurd
De gemeenteraad duidt vertegenwoordigers aan voor de Raad van Bestuur van projectvereniging
UiTPAS Dender.
90.

Cultuur - projectsubsidie Klapstraatcomité - betaalbaarstelling

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de uitbetaling van het tweede deel van een
projectsubsidie aan een erkende vereniging goed.
91.

Cultuur - projectsubsidie Teledienst Ninove - betaalbaarstelling

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt goed om het tweede deel van de projectsubsidie
uit te betalen aan Teledienst Ninove voor de activiteiten ter gelegenheid van haar 35-jarige
bestaan
92.

Cultuur - opleiding 'Ticketgang' 14/01/20 + 20/02/20 - sluiting dienst goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt uitzonderlijke sluitingsdagen goed voor dienst
cultuur & evenementen op 14 januari 2020 en 20 februari 2020.
93.

Cultuur - tentoonstelling Prinsencaemere - spandoek aan oud stadhuis goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de Prinsencaemere voor het
hangen van een spandoek aan het balkon van het oud stadhuis van 1 tot en met 8 februari 2020.
94.

Cultuur-aanbod kunstwerken Luc De Decker uit privécollectie - weigering

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen bespreekt het aanbod om verschillende kunstwerken
van Luc De Decker uit een privécollectie aan te kopen
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95.

Cultuur - aanbod kunstwerken Fons Van Wanzeele uit privécollectie - weigering

Verdaagd
Het college van burgemeester en schepenen bespreekt de schenking van een lot kunstwerken van
Fons Van Wanzeele
96.

Evenementen - Oudejaarsavond aan 'Den Blompot' 31/12/2019 - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor het organiseren van
Oudejaarsavond aan 'Den Blompot' op 31 december 2019.
97.

Evenementen-kerstboomverbranding 11/01/2020-goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring tot het organiseren van een
kerstboomverbranding op 11 januari 2020 op het Dr. Hemerijckxplein.
98.

Evenementen - driekoningen Denderwindeke 10/01/2020 - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring voor het organiseren van een
driekoningenfeest in Denderwindeke op vrijdag 10 januari 2020
99.

Evenementen - nieuwjaarsontmoeting wijk Herlinckhove 12/01/2020 goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring tot het organiseren van een
nieuwjaarsontmoeting in wijk Herlinckhove op 12 januari 2020.
100. Evenementen - Oudejaar 't Withof Appelterre 31/12/2019 - goedkeuring
Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor het organiseren van een
oudejaarsavondfeest in privésfeer in 't Withof te Appelterre op 31 december 2019.
101. Bibliotheek : goedkeuring collectieverdeling 2020 +aan te schrijven leveranciers
Goedgekeurd
Voorstel tot verdeling van het budget, voorzien voor aankoop van de bib-collecties, over
verschillende deelcollecties, en aanduiding van de voor levering aan te schrijven leveranciers.
102. Jeugd - Tussenkomst onbetaalde facturen jeugdhuis Het Uur vzw
Verdaagd
103. Jeugd - Goedkeuring en betaalbaarstelling tweede schijf van de subsidie aan LEJO
vzw
Goedgekeurd
Goedkeuring en betaalbaarstelling van de tweede schijf van de subsidie aan LEJO vzw
104. Secretariaat - dossiers gemeenteraad
Goedgekeurd
Te agenderen agendapunten voor de gemeenteraad.
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105. Secretariaat - erediensten - Sint-Amandus Aspelare Ninove - Notulen 18 december
2019
Goedgekeurd
Notulen van de vergadering van de kerkraad Sint-Amandus Aspelare - Notulen 18 december 2019
106. Secretariaat - erediensten - Sint-Gertrudis Appelterre-Eichem Ninove - Notulen 10
december 2019
Goedgekeurd
Notulen van de vergadering van de kerkraad Sint-Gertrudis Appelterre-Eichem –
Notulen 10 december 2019
107. Secretariaat - erediensten - Sint-Petrus Meerbeke Ninove - Notulen 26 november
2019
Goedgekeurd
Notulen van de vergadering van de kerkraad Sint-Petrus Meerbeke - Notulen 26 november 2019
108. Secretariaat - erediensten - Sint-Antonius van Padua - Notulen 30 september 2019
Goedgekeurd
Notulen van de vergadering van de kerkraad Sint-Antonius van Padua - Notulen 30 september
2019
109. Secretariaat - erediensten - Sint-Antonius van Padua - Notulen 30 oktober 2019
Goedgekeurd
Notulen van de vergadering van de kerkraad Sint-Antonius van Padua - Notulen 30 oktober 2019
110. Evenementen - EK Voetbal 2020 / Pop-up Zomerbar - principe - goedkeuring
Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt goed om ter gelegenheid van de eindronde van
het EK Voetbal in 2020 een ‘EK Voetbaldorp / Pop-up Zomerbar’ te organiseren en lanceert een
'open oproep' voor de uitbating ervan.
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