College van burgemeester en schepenen van 23 maart 2020
BEKNOPTE BESLUITENLIJST

1.

Secretariaat - goedkeuring notulen

Goedgekeurd
Goedkeuring van de notulen van 16 maart 2020.
2.

Secretariaat - erediensten - Kerkraad O.-L.-Vrouw Presentatie Okegem
10 maart 2020

- Notulen

Goedgekeurd
Notulen van de Kerkraad O.-L.-Vrouw Presentatie Okegem - Notulen 10 maart 2020
3.

Secretariaat - erediensten - Kerkraad Sint-Amandus Aspelare
2020

- Notulen 11 maart

Goedgekeurd
Notulen van de Kerkraad Sint-Amandus Aspelare - Notulen 10 maart 2020
4.

Secretariaat - erediensten - Kerkraad O.-L.-Vrouw Lichtmis Lieferinge - Notulen 10
maart 2020

Goedgekeurd
Notulen van de Kerkraad O.-L.-Vrouw Lichtmis Lieferinge - Notulen 10 maart 2020
5.

Secretariaat - erediensten - Kerkraad Sint-Antonius van Padua - Notulen 10 maart
2020

Goedgekeurd
Notulen van de Kerkraad Sint-Antonius van Padua - Notulen 10 maart 2020
6.

Secretariaat - erediensten - Kerkraad Sint-Gertrudis Appelterre-Eichem - Notulen
17 maart 2020

Goedgekeurd
Notulen van de Kerkraad sint-Gertrudis Appelterre-Eichem - Notulen 17 maart 2020
7.

Onthaal nieuwe inwoners 2020

Verdaagd
8.

Goedkeuring uitgave Ninooofs Zomer(s) Zakboekje 2020

Verdaagd

1

9.

Personeel - technische dienst en poetsdienst - aanstellen jobstudenten zomervakantie

Goedgekeurd
Er worden voor de technische- en poetsdienst jobstudenten aangesteld.
10.

Personeel- Goedkeuring datum indiensttreding van een voltijds administratief
medewerker bij de dienst openbare werken.

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om de datum indiensttreding van een
administratief medewerker goed te keuren.
11.

Personeel - aanstellen jobstudenten - zomervakantie

Goedgekeurd
In de bibliotheek worden jobstudenten aangesteld
12.

Personeel - dienst toerisme - aanstellen jobstudenten- zomervakantie

Goedgekeurd
Bij de dienst toerisme worden jobstudenten aangesteld
13.

Personeel - Vaststelling wervingsreserve van de tijdelijke selectieprocedure voor
de functie van begeleider IBO C1-C3

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om de wervingsreserve voor de functie
van begeleider IBO goed te keuren.
14.

Personeel - aanstellen monitoren sportkampen - zomervakantie

Goedgekeurd
Voor de sportkampen in de zomervakantie worden er monitoren aangesteld.
15.

Personeel - jeugd - aanstellen monitoren zomervakantie

Goedgekeurd
Voor de jeugddienst/speelpleinwerking tijdens de zomervakantie worden er monitoren aangesteld.
16.

Personeel - IBO - aanstellen jobstudenten/monitoren

Goedgekeurd
In het IBO worden jobstudenten/monitoren aangesteld.
17.

Personeel - speelpleinwerking en taalspeelbad - aanstellen monitoren - annulatie

Goedgekeurd
De aanstelling van de monitoren voor de speelpleinwerking en taalspeelbad worden geannuleerd.
18.

Personeel - sport - aanstellen monitoren - annulatie

Goedgekeurd
De aanstellingen van de monitoren tijdens de sportkampen (paasvakantie) worden geschrapt.
19.

Personeel - cultureel centrum - aanstelling monitoren - annulatie

Goedgekeurd
De aanstelling van de monitoren voor het cultuur centrum worden geannuleerd
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20.

Personeel - waarneming hogere functie

Goedgekeurd
Aan een personeelslid wordt een waarneming hogere functie toegekend
21.

Personeel - Goedkeuring verlenging administratief medewerker met prestaties
halftijds financiële dienst/halftijds burgerzaken.

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om de verlenging van een voltijdse
administratief medewerker met prestaties halftijds financiële dienst/halftijds burgerzaken goed te
keuren.
22.

Personeel - Goedkeuren kandidaten van de volwaardige selectieprocedure voor de
aanleg van een wervings- en bevorderingsreserve voor de contractuele functie van
planoloog

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om de kandidaturen voor de functie van
planoloog goed te keuren.
23.

Personeel - ziekteverloven week 11 en 12

Goedgekeurd
Goedkeuring ziekteverloven van het gemeentepersoneel.
24.

Personeel - arbeidsongeval - vaststellen jaarrente

Goedgekeurd
Aan een personeelslid wordt een percentage wegens blijvende arbeidsongeschiktheid toegekend.
Betrokkene ontvangt van Ethias jaarlijks een rente.
25.

Personeel - beëindiging contract - dading

Goedgekeurd
Een voltijds contractuele functie wordt beëindigd met kennisname van de afgesloten dading.
26.

Burgerzaken - verlenging grafconcessie op de begraafplaats Nederhasselt

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring verlenging grafconcessie op de begraafplaats Nederhasselt
27.

Burgerzaken - grafconcessie op de begraafplaats Aspelare

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring grafconcessie op de begraafplaats Aspelare
28.

Burgerzaken - grafconcessie op de begraafplaats Neigem

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring grafconcessie op de begraafplaats Neigem
29.

Burgerzaken - concessie op het urnenveld op de begraafplaats Outer

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie urnenveld op de begraafplaats Outer
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30.

Burgerzaken - concessie op het urnenveld op de begraafplaats Ninove

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie urnenveld op de begraafplaats Ninove
31.

Burgerzaken - concessie op het urnenveld op de begraafplaats Ninove

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie urnenveld op de begraafplaats Ninove
32.

Burgerzaken - grafconcessie op de begraafplaats Nederhasselt

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring grafconcessie op de begraafplaats Nederhasselt
33.

Patrimonium - Liberale Kring- uitbreiding contract Initial - goedkeuring

Verdaagd
34.

Verzending Ninoofs Zomer(s) Zakboekje 2020

Verdaagd
35.

Logistiek - raadsledenloket - schriftelijke vraag

Goedgekeurd
Een schriftelijk vraag van een gemeenteraadslid beantwoorden.
36.

Logistiek/overheidsopdrachten - verkoop gedeelte perceel stadsgrond
Vuurkruisersstraat en vestiging erfdienstbaarheid - bepalen vergoeding

Verdaagd
37.

Logistiek/overheidsopdrachten - aankoop van een beamer met toebehoren en
staander voor de Liberale Kring via raamovereenkomst met opdrachtencentrale
Cipal - gunnen van de opdracht

Goedgekeurd
De aankoop van een beamer met toebehoren voor de inrichting van de balzaal Dreefstraat 16 te
Ninove wordt gegund voor het bedrag van € 1.811,67 inclusief btw
38.

Mobile office

Goedgekeurd
Mobile office
39.

Prijsherziening van huur van twee gebruikslicenties 3P

Goedgekeurd
Prijsherziening van huur van twee gebruikslicenties 3P
40.

Huur van een betaalterminal

Goedgekeurd
Huur van een betaalterminal
41.

Politie - Prijsherziening van maandelijkse kosten voor afdrukken

Goedgekeurd
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42.

Politie - Aankopen via bestelbon 2020

Goedgekeurd
Aankopen via bestelbon
43.

Financiële dienst - Politie - betaalbaarstelling uitgaven 2020

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen tot het betaalbaar stellen van de
mandatenlijst 2020/11
44.

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.
45.

Financiële dienst - goedkeuren bestelbons in het kader van budgethouderschap

Goedgekeurd
De lijst van de bestelaanvragen in het kader van het budgethouderschap worden goedgekeurd.
46.

Financiële dienst - betaalbaarstelling uitgaven 2020 in het kader van
budgethouderschap

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen tot het betaalbaarstellen van de
mandatenlijsten 2020/121 en 2020/122
47.

Omgevings - scopingsadvies project-Mer 'PRMER-3243-SA)'Ontwikkeling retailpark
langs de Brakelsesteenweg te Ninove - kennisname - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het scopingsadvies project-Mer
'Ontwikkeling retailpark langs de Brakelsesteenweg te Ninove
48.

Omgeving - OMV_2020034640 - geen aktename - organiseren van een unicyclerace
9 mei 2020 - O/2020/107 inrichtingsnummer 20200312-0129

Goedgekeurd
Het college neemt geen akte van de melding voor het organiseren van een unicyclerace te Ninove.
49.

Omgeving - OMV_2020021039 - aktename - bronbemaling - O/2020/78
inrichtingsnummer 20200217-0001

Goedgekeurd
Het college neemt akte van de melding voor een bronbemaling te Ninove.
50.

Omgeving - OMV_2019150156 - vergunning met voorwaarden - bouwen van een
middenspanningscabine - O/2020/9 inrichtingsnummer 20191015-0003

Goedgekeurd
Het college verleent de vergunning voor het bouwen van een middenspanningscabine te Ninove.
51.

Omgeving - OMV_2020000598 - vegetatiewijziging - rooien meidoornhaag O/2020/21

Goedgekeurd
Het college verleent de aanvraag voor het rooien van meidoornhaag te Ninove.
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52.

Omgeving - OMV_2020004123 - vergunning met voorwaarden SH/IIOA- slopen van
bestaande bebouwing en het bouwen van een ééngezinswoning met horeca O/2020/16
Inrichtingsnummer: 20200113-0061

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het slopen van bestaande bebouwing en het bouwen van een eengezinswoning met
horeca te Ninove.

53.

Omgeving - OMV_2019112293 - Weigering SH - bouwen van 21 appartementen en
20 autostaanplaatsen en slopen bestaande bebouwing - O/2019/369

Verdaagd
54.

Omgeving - OMV_2019152551 - Weigering SH - regularisatie reliëfwijziging
rietvijver - O/2019/484

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een weigering af te leveren voor het
regulariseren van een reliëfwijziging aan een rietvijver te Outer.
55.

Omgeving - OMV_2020002147 - Vergunning met voorwaarden SH - verbouwen van
een woning - O/2020 / 28

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het verbouwen van een woning te Appelterre.
56.

Omgeving - OMV_2020008476 - Vergunning met voorwaarden SH - bouwen van
een carport - O/2020/29

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het bouwen van een carport te Ninove.
57.

Omgeving - OMV_2020011032 - Vergunning met voorwaarden SH - verbouwen van
een eengezinswoning - O/2020/41

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het verbouwen van een eengezinswoning te Outer.
58.

Omgeving - OMV_2020000993 - vergunning met voorwaarden SH/IIOA/KHregulariseren van een handelsruimte - O/2020/20
Inrichtingsnummer: 20190515-0087

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

6

59.

Omgeving - OMV_2019162319 - vergunning met voorwaarden SH/IIOA- slopen van
een tuinberging en het uitbreiden van een volière - O/2019/501
Inrichtingsnummer: 20191223-0072

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het slopen van een tuinberging en het uitbreiden van een volière te
Denderwindeke.
60.

Omgeving - OMV_2019162040 - Vergunning met voorwaarden SH - bouwen van
een open eengezinswoning met alleenstaande garage - O/2019/502

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het bouwen van een open eengezinswoning met alleenstaande garage te Voorde.
61.

Omgeving - OMV_2019163529 - Weigering SH - verkavelen van 2 kavels voor
halfopen bebouwingen - O/2019/515

Verdaagd
62.

Mobiliteit - Trage Wegen - subsidiedossier halfverhardingen Meerbeke en Outer

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de subsidieaanvraag voor het
herstel van halfverhardingen in Meerbeke en Outer
63.

Mobiliteit - inname openbaar domein - inname standpunt

Goedgekeurd
goedkeuring aan inname standpunten mbt inname openbaar domein
64.

Ruimtelijke ordening - splitsing van eigendom nr. 13

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

Ruimtelijke ordening - splitsing van eigendom nr. 14

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

Ruimtelijke ordening - splitsing van eigendom nr. 15

Goedgekeurd
voorstel aan het college om op de vraag tot splitsing geen opmerkingen te geven.
67.

Ruimtelijke ordening - splitsing van eigendom nr. 16

Goedgekeurd
voorstel aan het college om op de vraag tot splitsing geen opmerkingen te geven
68.

Ruimtelijke ordening - splitsing van eigendom nr. 17

Goedgekeurd
voorstel aan het college om op de vraag tot splitsing geen opmerkingen te geven
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69.

Ruimtelijke ordening - verkoopbaarheidsattest V 2017/43

Goedgekeurd
voorstel aan het college tot het afleveren van het verkoopbaarheidsattest V 2017/43
70.

Ruimtelijke ordening - A/2019/17 Negatief stedenbouwkundig attest - slopen van
een pastorijgebouw en bouwen van 3 woningen

Verdaagd
71.

Ruimtelijke ordening - A/2019/16 Negatief stedenbouwkundig attest - slopen van
een woning en bouwen van een meergezinswoning

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een negatief stedenbouwkundig
attest af te leveren voor het slopen van een woning en bouwen van een meergezinswoning te
Ninove.
72.

Inbraakbeveiligingspremie - goedkeuring

Verdaagd
73.

Inbraakbeveiligingspremie - goedkeuring

Verdaagd
74.

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

Goedgekeurd
Het betreffende handelspand werd op 20 maart 2018 definitief opgenomen in het
leegstandsregister. Op 10 febr. 2020 werd een verzoek tot schrapping aangevraagd wegens
bestemmingswijziging naar woning. Het CBS beslist het verzoek tot schrapping uit het
leegstandsregister in te willigen vanaf de eerst dag van opname in het leegstandsregister.
75.

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

Goedgekeurd
Het betreffende handelspand werd op 20 maart 2018 definitief opgenomen in het
leegstandsregister. Op 29 jan. 2019 werd in een administratieve akte een vermoeden van
functiewijziging naar woning vastgesteld. Na onderzoek beslist het CBS het betreffende pand uit
het leegstandsregister te schrappen vanaf de goedkeuring tot functiewijziging naar woonfunctie.
76.

Openbare werken - VMSW - omgevingswerken Berkenhof Ninove - goedkeuring
verrekening nummer 2

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de verrekening nummer 2 goed waarin
wijzigingswerken worden verantwoord voor een totaalbedrag van €71.981,22 excl btw, waarvan
€1.157,10 ten laste van de Stad Ninove.

77.

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
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78.

Langsgracht in Chemin nr 2 in Pollare - ligt deze gracht op openbaar domein of
privaat terrein - indien op openbaar domein kan deze geruimd worden?

Goedgekeurd
79.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Denderwindeke - personeel lager onderwijs tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling van een onderwijzeres aan de Stedelijke Basisschool Denderwindeke op 6
maart 2020 met een deeltijdse opdracht van 12/24 in een niet-vacante betrekking i.v.v. de titularis
die afwezig is wegens ziekte.
80.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen - personeel lager onderwijs tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling van een onderwijzeres vanaf 9 maart 2020 aan de Stedelijke Basisschool
Parklaan-Seringen met een deeltijdse opdracht van 12/24 in een niet-vacante betrekking in
vervanging van de titularis die afwezig is wegens ziekte.
81.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Denderwindeke - personeel lager onderwijs tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling van een personeelslid in het ambt van onderwijzer aan de Stedelijke
Basisschool Denderwindeke vanaf 5 maart 2020 met een deeltijdse opdracht van 16/24 in een nietvacante betrekking i.v.v. de titularis die afwezig is wegens ziekte.
82.

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

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling van een kleuteronderwijzeres aan de Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen
vanaf 13 maart 2020 met een voltijdse opdracht van 24/24 in een niet-vacante betrekking in
vervanging van de titularis die afwezig is wegens ziekte.
83.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde - personeel lager
onderwijs - beleids- en ondersteunend personeel - tijdelijke aanstelling - wijziging
collegebesluit 9 maart 2020

Goedgekeurd
Wijziging van artikel 3 van het collegebesluit van 9 maart 2020 in die zin dat de ingangsdatum van
de tijdelijke aanstelling in het ambt van onderwijzer en zorgcoördinator 3 maart 2020 (in plaats
van 2 maart 2020) is.
84.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Appelterre - personeel kleuteronderwijs tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling van een personeelslid in het ambt van kleuteronderwijzer aan de Stedelijke
Basisschool Appelterre vanaf 10 maart 2020 met een deeltijdse opdracht van 20/24 in een nietvacante betrekking in vervanging van de titularis die afwezig is wegens ziekte.
85.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - schooljaar 2019/2020 - beleids- en
ondersteunend personeel - toekenning verlof tijdelijk andere opdracht - tijdelijk
belasten met andere opdracht

Afgevoerd
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86.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Denderwindeke - personeel lager onderwijs schooljaar 2019/2020 - mededeling opname zorgkrediet - wijziging collegebesluit
20 januari 2020

Goedgekeurd
Wijziging van artikel 1 van het collegebesluit van 20 januari 2020 in die zin dat de opname
zorgkrediet door een onderwijzeres aan de SBS Denderwindeke voor een deeltijdse opdracht van
4/24 ingaat vanaf 1 maart 2020 en geldt tot en met 31 mei 2020 (in plaats van 26 juni 2020).
87.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - personeel lager onderwijs - aanvaarding
ontslag

Goedgekeurd
Aanvaarding van het ontslag met het oog op het bekomen van een rustpensioen van een voltijds
vastbenoemde onderwijzeres vanaf 1 april 2020.
88.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - beleids- en ondersteunend personeel gedeeltelijke loopbaanonderbreking medische bijstand - toekenning

Afgevoerd
89.

Onderwijs - nieuwbouwproject Stedelijke Basisschool De Oogappel - AppelterreDorp 48 - DBFM-programma - bijvoegsel nummer 7 aan individueel DBFM-contract goedkeuring - ondertekeningsbevoegdheid - goedkeuring volmacht

Goedgekeurd
Goedkeuring van bijvoegsel nummer 7 aan het individueel DBFM-contract dat voorgelegd wordt
naar aanleiding van een aanpassing van de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding ten gevolge van de
wijziging van de verzekeringspolis.
90.

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - domein
woordkunst-drama - tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling vanaf 10 maart 2020 van een lerares DKO, domein woordkunst-drama, aan
de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans met een deeltijdse opdracht van 12/22 en
2/20 in een niet-vacante betrekking in vervanging van de titularis die afwezig is wegens ziekte.
91.

Cultuur - oude postkaarten op doek - bruikleen café oud stadhuis

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een 3-tal postkaarten op doek in
bruikleen te geven aan café oud stadhuis
GR1. sport - subsidiereglement voor organisatoren van wielerwedstrijden en andere
organisaties van een sportcompetitieseizoen - goedkeuring aanpassingen
Verdaagd
92.

Sport - opschorting betalend parkeren 2020 - goedkeuring

Verdaagd
93.

Sport en jeugd - Annulatie van de speelpleinwerking en alle kampen in de
paasvakantie, naar aanleiding van de Covid-19 pandemie

Goedgekeurd
Alle kampen en speelpleinwerking worden geannuleerd omwille van Covid-19.
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94.

Deelname aan DUO-day op 14/05/2020

Goedgekeurd
Duo-day is een onbezoldigde werkbelevingsdag voor mensen met een lange afstand tot de
arbeidsmarkt
95.

Personeel - Financiële ondersteuning bij loonverlies

Goedgekeurd
Covid 19 - financiële ondersteuning bij loonverlies
96.

Informatica - Project LB365/Mid-office - meerwerken vergaderapp, change
requests en terugstoring

Goedgekeurd
97.

integrale veiligheid - bevestiging burgemeestersbesluit maatregelen OPC retributies

Goedgekeurd
Bevestiging van het burgemeestersbesluit van 19/03/2020 betreffende de maatregelen omtrent
OPC-retributies
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