College van burgemeester en schepenen van 24 februari 2020
BEKNOPTE BESLUITENLIJST

1.

Secretariaat - goedkeuring notulen

Goedgekeurd
Goedkeuring van de notulen van 17 februari 2020.
2.

Stafdienst participatie - verlenging samenwerking voor participatieprojecten

(1 jaar)
Goedgekeurd
Verlengen met 1 jaar van contract voor participatieprojecten.
3.

Personeel - wijziging samenstelling selectiecommissie verkorte selectieprocedure
voor de aanleg van een wervingsreserve van begeleider IBO

Goedgekeurd
Voorstel aan het college om de samenstelling van de selectiecommissie verkorte selectieprocedure
voor de aanleg van een wervingsreserve van begeleider IBO te wijzigen
4.

Ziekteverloven week 6 en 7

Goedgekeurd
Ziekteverloven week 6 en 7
5.

Personeel - technisch beambte schoonmaak - vervroegde oppensioenstelling

Goedgekeurd
Een technisch beambte schoonmaak wordt vervroegd op pensioen gesteld.
6.

Personeel - rustpensioen - logistiek assistent maaltijdbedeler

Goedgekeurd
Een personeelslid gaat met rustpensioen.
7.

Personeel - IBO 't Kadeeken - OAO Kind duaal - aanvraag

Goedgekeurd
Personeel - IBO 't Kadeeken - OAO Kind duaal - aanvraag
8.

Integratie - actie internationale dag anti racisme en discriminatie

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om de actie rond de internationale dag
anti racisme en discriminatie goed te keuren.
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GR1. Patrimonium - Energiediensten voor lokale besturen - kaderovereenkomst verlenging - goedkeuring
Goedgekeurd voor de raad
Goedkeuring verlenging kaderovereenkomst .
9.

Patrimonium - Brandweerkazerne - wegnemen en plaatsing nieuwe aansluiting goedkeuring

Goedgekeurd
Goedkeuring offerte voor wegnemen en plaatsing nieuwe aansluiting voor brandweerkazerne te
Ninove.
10.

Patrimonium - Stadhuis - offerte vernieuwing verlichting toiletten gelijkvloers goedkeuring

Goedgekeurd
Goedkeuring offerte voor het vernieuwen van de verlichting van de toiletten van het gelijkvloers in
het stadhuis.
11.

Patrimonium - SBS Windekind - gedeeltelijke vrijgave borgtochten - goedkeuring

Goedgekeurd
Goedkeuring gedeeltelijke vrijgave borgtochten na voorlopige oplevering SBS Windekind.
12.

Logistiek/overheidsopdrachten - onderhoud van voetwegen in groot Ninove goedkeuring - goedkeuring voorwaarden - vaststellen wijze van gunnen van de
opdracht - vaststellen lijst te raadplegen firma's

Goedgekeurd
De opdracht voor onderhoud van voetwegen in groot Ninove goed te keuren, de wijze van gunnen
van de opdracht en de lijst te raadplegen firma's vast te stellen
13.

Logistiek/overheidsopdrachten - veegwerken carnaval 2020 - gunning van de
opdracht

Goedgekeurd
De opdracht voor veegwerken carnaval 2020 te gunnen aan de firma die de meest economisch
offerte indiende tegen de prijs van
€ 16.174,68 btw inclusief
14.

Logistiek/overheidsopdrachten - aanleg van de parking van WZC Klateringen, goedkeuring voorwaarden - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht vaststellen lijst te raadplegen firma's

Goedgekeurd
De opdracht voor de aanleg van de parking van WZC Klateringen, goed te keuren, vaststelling van
de wijze van gunnen van de opdracht en lijst te raadplegen firma's
15.

Logistiek/overheidopdrachten - vaststellen nieuwe lijst te raadplegen ontwerpers

Goedgekeurd
De vaststelling van een nieuwe lijst van te raadplegen ontwerpers aangezien bij de vorige oproep
niemand een offerte heeft ingediend
16.

Installatie van een GSM antenne

Goedgekeurd
Installatie van een GSM antenne
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17.

Politie - Aankoop accessoires voor radioposten

Goedgekeurd
18.

Politie - Aankopen via bestelbon 2020

Goedgekeurd
Aankopen via bestelbon
19.

Financiële dienst - Politie - betaalbaarstelling uitgaven 2020

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen tot het betaalbaar stellen van de
mandatenlijst 2020/7
20.

Gemeentebelastingen - belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde
drukwerken met handelskarakter en van gelijkgestelde producten - ambtshalve
vaststellen en uitvoerbaar verklaren belastingkohier

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om het belastingkohier inzake de
belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met handelskarakter en van
gelijkgestelde producten voor het aanslagjaar 2018 ambtshalve vast te stellen en uitvoerbaar te
verklaren ten bedrage van €1.530,10.
21.

Gemeentebelastingen - beslechting 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 00682 in te willigen.
22.

Belasting op leegstaande commerciële panden - verzoek tot nietigverklaring Raad
van State - stopzetting rechtspleging

Goedgekeurd
Verzoek aan het college van burgemeester en schepenen om de stopzetting van rechtspleging
m.b.t. de vernietiging van het belastingreglement op leegstaande commerciële panden stop te
zetten.
23.

Financiële dienst - vermindering invorderingsstaten dienstjaar 2014

Goedgekeurd
Vraag aan het college van burgemeester en schepenen om de vorderingen m.b.t. dienst 100 in
onwaarde te plaatsen te plaatsen voor de maanden juli tot december.
24.

Financiële dienst - goedkeuren bestelbons in het kader van budgethouderschap

Goedgekeurd
De lijst van de bestelaanvragen in het kader van het budgethouderschap worden goedgekeurd.
25.

Financiële dienst - betaalbaarstelling uitgaven 2019 in het kader van
budgethouderschap

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen tot de betaalbaarstelling van de
mandatenlijst 2020/99
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26.

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 2020/94, 2020/95, 2020/97 en 2020/98
27.

Leefmilieu - invoeren gewichtsdiftar - brief ILvA 13 februari 2020 - kennisname bijkomende vragen - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brief van 13 februari 2020 van
de ILvA met een stand van zaken met betrekking tot de invoering van gewichtsdiftar in haar
werkingsgebied.
28.

Omgeving - OMV_2020003098 - melding motorcrosswedstrijd op 23 en 24 mei
2020 - O/2020/11 inrichtingsnummer 20200106-0025 - geen aktename

Verdaagd
29.

Omgeving - bestuurlijke maatregel opgelegd aan een afvalverwerkend bedrijf beroep - bezorgen stukken - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de lijst van de te bezorgen stukken
inzake het beroep ingesteld tegen het opleggen van een bestuurlijke maatregel aan een
afvalverwerkend bedrijf.
30.

Omgeving - OMV_2019163502 - Vergunning met voorwaarden SH - uitbreiden van
een keuken in een bestaande eengezinswoning - O/2019/510

Goedgekeurd
Het college verleent een voorwaardelijke vergunning voor het uitbreiden van een keuken in een
bestaande ééngezinswoning te Ninove.
31.

Omgeving - OMV_2019163130 - Vergunning met voorwaarden SH - slopen van een
gesloten bebouwing met achterliggende berging en bouwen van een
ééngezinswoning - O/2019 / 508

Goedgekeurd
Het college verleent een voorwaardelijke vergunning voor het slopen van een gesloten bebouwing
met achterliggende berging en bouwen van een eengezinswoning te Ninove.
32.

Omgeving - OMV_2019161162 - Vergunning met voorwaarden SH - verbouwen van
een eengezinswoning - O/2019 / 497

Goedgekeurd
Het college verleent een voorwaardelijke vergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning
te Ninove.
33.

Omgeving - OMV_2020000500 - Vergunning met voorwaarden SH - regulariseren
van de bestemmingswijziging naar 2 appartementen - O/2020 / 6

Goedgekeurd
Het college verleent een voorwaardelijke vergunning voor het regulariseren van de
bestemmingswijziging naar 2 appartementen te Ninove.
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34.

Omgeving - OMV_2019158385 - Vergunning met voorwaarden SH - bouwen van
een halfopen eengezinswoning - O/2019 / 499

Goedgekeurd
Het college verleent een voorwaardelijke vergunning voor het bouwen van een halfopen
eengezinswoning te Ninove.
35.

Omgeving - OMV_2019162609 - Vergunning met voorwaarden SH - bouwen van 4
woningen - O/2019/503

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het bouwen van 4 woningen te Aspelare.
36.

Omgeving - OMV_2019105226 - Vergunning met voorwaarden SH - bouwen van
een ééngezinswoning - O/2019 / 440

Goedgekeurd
Het college verleent een voorwaardelijke vergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in
Ninove.
37.

Mobiliteit - Appelterre - Breeweg - plaatsen D1 en gele koker thv wegversmallingen

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de plaatsing van een gele koker en
D1-verkeersbord ter hoogte van de wegversmallingen gelegen aan de Breeweg
38.

Mobiliteit - aanvraag via raadsledenloket - Ninove - Denderstraat

Goedgekeurd
Goedkeuring aanvraag via raadsledenloket
39.

Mobiliteit - aanvraag via raadsledenloket - Nederhasselt - Vogelzangstraat

Goedgekeurd
Aanvraag via raadsledenloket gemeenteraadslid inzake de Vogelzangstraat te Nederhasselt.
40.

Mobiliteit - Denderwindeke - Heirebaan - veiligheid

Goedgekeurd
Verkeersveiligheid Heirebaan te Denderwindeke.
41.

Mobiliteit - Denderwindeke - Roost - snelheid - gevaar om te wandelen
(afwezigheid voetpad)

Goedgekeurd
Vraagstelling omtrent de snelheid en het ontbreken van een voetpad in Roost te Denderwindeke.
42.

Mobiliteit - Denderwindeke - Heirebaan - verkeersspiegel

Goedgekeurd
Locatie verkeersspiegel Heirebaan kruispunt met Neuringen te Denderwindeke.
43.

Mobiliteit - Meerbeke - Nieuwstraat - problemen inrijden garage - stadswegen

Goedgekeurd
In de Nieuwstraat te Meerbeke is er een probleem bij het inrijden van de garage ingevolge
geparkeerde wagens.
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44.

Ruimtelijke ordening - RUP Paarse Vlekjes - Leopoldstraat - inname standpunt ivm
boekhoudkantoor

Afgevoerd
45.

Ruimtelijke ordening - Minnenhofstraat - goedkeuren aanvraag projectvergadering
ivm uitbreiden parkeerterrein

Verdaagd
46.

Huisvesting - aanstelling personeelslid ivm opsporing leegstand in het kader van
het grond en pandenbeleid- goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanstelling van een personeelslid voor het
opsporen van leegstaande woningen en gebouwen goed
47.

lokale economie - aanvraag terras horecazaak te Ninove - vergunning 2020

Goedgekeurd
De aanvraag voor een terras voor een horecazaak te Ninove wordt goedgekeurd
48.

Lokale economie - aanvraag terras horecazaak te Ninove - vergunning 2020

Goedgekeurd
De aanvraag voor een terras voor een horecazaak te Ninove wordt goedgekeurd.
49.

Lokale economie - aanvraag terras horecazaak te Okegem - vergunning 2020

Goedgekeurd
De aanvraag voor een terras voor een horecazaak te Okegem wordt goedgekeurd.
50.

Lokale economie - inname openbaar domein met een hamburgerkraam op de hoek
van Centrumlaan met de Vuurkruisersstraat op 15 maart, 13 december, 20
december en 27 december 2020 - goedkeuring

Goedgekeurd
De inname van het openbaar domein met een hamburgerkraam in Ninove wordt goedgekeurd.
51.

Lokale economie - organisatie bloemen-, tuin- en biomarkt 2020 - goedkeuring

Goedgekeurd
De organisatie van de bloemen-, tuin- en biomarkt 2019 op 17 mei 2020 van 8u tot 12u30 op de
Graanmarkt wordt goedgekeurd.
52.

Lokale economie - Detailhandel - Belasting op leegstaande commerciële panden Aanvraag vrijstelling van heffing periode 30 januari 2019 tot 30 januari 2020 - Ter
beschikking stelling aan derden - Schrapping - Goedkeuring

Goedgekeurd
Het betreffende handelspand werd door het CBS op 20 maart 2018 definitief opgenomen in het
leegstandsregister. De zakelijk gerechtigde vraagt een vrijstelling van heffing wegens het ter
beschikking stellen aan derden, conform artikel 6 § 10 van het belastingreglement. Daar in een
adm. akte werd vastgesteld dat het betreffende pand langer dan zes opeenvolgende maanden werd
ingevuld met een handelszaak, beslist het CBS om het pand, conform artikel 7 § 3, te schrappen
vanaf de eerste dag van opening.
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53.

Openbare werken - aanleggen van rioleringen in de Pollarestraat - goedkeuring
verrekening nummer 2

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de verrekening nummer 2 goed m.b.t. het
aanleggen van rioleringen in de Pollarestraat.

54.

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

Goedgekeurd
OW - Het college van burgemeester en schepen keurt de machtigingsaanvragen voor het uitvoeren
van werken op openbaar domein goed
55.

Openbare werken - aanleggen van rioleringen in de Pollarestraat - goedkeuring
verrekening nummer 3

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de verrekening nummer 3 goed m.b.t. het
aanleggen van rioleringen in de Pollarestraat.

56.

Openbare werken - Herstel overwelving Molenbeek langs Carrefour te Ninove goedkeuring vorderingsstaat 2 en goedkeuring proces-verbaal van de vordering der
werken.

Goedgekeurd
Openbare Werken - Het college van burgemeester en schepenen keurt de vorderingsstaat 2 en het
proces-verbaal van vooruitgang van de werken goed voor het herstel van de overwelving
Molenbeek langs de Carrefour te Ninove voor het bedrag ten laste van de stad van €15.004,18.

57.

OW - Realiseren van rioolaansluitingen door de Watergroep (RioPact) tussenkomst in de kostprijs door de stad Ninove bij afgifte van een kopie van de
betaalde factuur en betalingsbewijs - goedkeuring terugbetaling

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de terugbetaling van de meerkost (bedrag
boven € 1.750) goed voor de aansluiting van een bestaande woning/nieuwbouw op de openbare
riolering
58.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen - personeel kleuteronderwijs
- intrekking collegebesluit 4 november 2019 en tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
Intrekking van het collegebesluit van 4 november 2019 waarbij een kleuteronderwijzeres tijdelijk
werd aangesteld aan de Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen op 2 oktober 2019 en nieuwe
tijdelijke aanstelling van de kleuteronderwijzeres vanaf 2 september 2019 tot en met 2 oktober
2019.
59.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen - personeel kleuteronderwijs
- intrekking collegebesluiten 25 november 2019, 9 december 2019 en 27 januari
2020 - tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
Intrekking van de collegebesluiten van 25-11-2019, 9-12-2019 en 27-01-2020 waarbij een
kleuteronderwijzeres tijdelijk werd aangesteld aan de SBS Parklaan-Seringen op 15-11-2019, op
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22-11-2019, 29-11-2019 en 17-01-2020 en nieuwe tijdelijke aanstelling van de
kleuteronderwijzeres aan de SBS Parklaan-Seringen vanaf 3-10-2019 tot en met 19-04-2020.
60.

Onderwijs - Stedelijke basisschool Denderwindeke - personeel kleuteronderwijs schooljaar 2019-2020 - gedeeltelijke loopbaanonderbreking medische bijstand toekenning

Goedgekeurd
Toekenning van een gedeeltelijke loopbaanonderbreking voor 1/5e (4/24) voor het verstrekken van
medische bijstand aan een kleuteronderwijzeres van de Stedelijke Basisschool Denderwindeke
vanaf 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020.
61.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen - personeel kleuteronderwijs
- infodag

Goedgekeurd
Verlenen van toestemming aan kleuteronderwijzeressen van de Stedelijke Basisschool ParklaanSeringen om deel te nemen aan een infodag.
62.

Evenementen - Visclub 'De Bertjes' - viswedstrijden op de Dender - 15-03-2020
t/m 03-01-2021 - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de organisatie van
viswedstrijden op de Dender in 2020 door visclub ‘De Bertjes’.
63.

Evenementen - Kevertreffen in Ninove-centrum - 15-03-2020 - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan VHN vzw voor het
organiseren van de opendeurdagen Primavera met kevertreffen in de binnenstad van Ninove op 15
maart 2020.
64.

Evenementen - Kevertreffen 15-03-2020 - drankstand St-Annakamer - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie goed van een drankenstand
tijdens het Kevertreffen van 15 maart 2020 ter hoogte van café St-Annakamer, Biezenstraat in
Ninove.
65.

Evenementen - Karateclub Kachi - Maitoshi Kachi Trophy - 21-03-2020 goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de organisatie van de Maitoshi
Kachi Trophy op 21 maart 2020 in de Sporthal ’t Sportsteksen in Ninove.
66.

Evenementen - verjaardagsfeest 'De Roos' Ninove - 28-03-2020 - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming voor het organiseren van een
privéfeest op 28 maart 2020 in zaal De Roos in Ninove.
67.

Evenementen - muziekoptredens door lokale harmonieën 2020 - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de kalender met muziekoptredens door lokale
harmonieën voor 2020 goed.
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68.

Evenementen - carnaval 2020 - cafés met buitenterras - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen staat enkele horecazaken toe om een buitenterras te
organiseren ter gelegenheid van carnaval Ninove.
69.

Evenementen - opening 'carnavalkermis' - muzikale act - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor het boeken van een muzikale
act tijdens de opening van de carnavalskermis op vrijdag 28/02/2020.
70.

Evenementen - medewerking en materiële steun voor de organisaties t.g.v.
carnaval 2020 door vzw Karnavalraad, de Ridders in de Wortelorde en de stedelijke
feestcommissie - aanpassing

Goedgekeurd
Het college keurt de medewerking en materiële steun voor de organisaties naar aanleiding van
carnaval 2020 door vzw Karnavalraad, de Ridders in de Wortelorde en de stedelijke feestcommissie
goed.
71.

Jeugd - Stopzetting van de opdracht ontwerper van de speelterreinen

Verdaagd
72.

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst stad Ninove met vzw De Kleine Loire en
de provincie Oost-Vlaanderen dienst Erfgoed inzake erfgoed-toerisme Projectplan
Leven in de Dendervallei in de middeleeuwen

Goedgekeurd
De stad Ninove werkt samen rond het erfgoed-toerismeproject Leven in de Dendervallei in de
middeleeuwen
GR2. Sociale zaken- Reglement voorschoolse kinderopvang
Goedgekeurd voor de raad
herziening reglement betreffende de toekenning van premies aan initiatieven van kinderopvang
van baby's en peuters in Ninove
73.

Sociale zaken - aanstelling lid algemene vergadering ELZ Dender-zuid

Goedgekeurd
De vzw eerstelijnszone Dender-zuid is een ledenvereniging. Om deel uit te maken van de algemene
vergadering, dient men een aanvraagformulier voor lidmaatschap in te dienen. Afvaardiging van
ambtenaar seniorenwerking.
74.

Sociale zaken - goedkeuren vakantiekampen vzw showbeest en gratis ter
beschikking stellen van lokalen

Goedgekeurd
Goedkeuren vakantiekampen vzw Showbeest en het gratis ter beschikking stellen van lokalen.
75.

Sociale Zaken : uitbetaling occasionele kinderopvang november en december 2019
en januari 2020

Goedgekeurd
Uitbetaling open plaatsen occasionele kinderopvang november en december 2019 en januari 2020
Onbeantwoorde vragen van het raadsledenloket.
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76.

Evenementen - carnaval 2020 - doop Nie Geweun in De Mauritz op zaterdag 29
februari 2020 - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan carnavalsgroep Nie Geweun
voor het organiseren van een doop van hun wagen op 29 februari 2020 in The Mauritz.
77.

Personeel - Vacant verklaren en aanstelling voltijdse administratief medewerker in
contractueel dienstverband bij openbare werken.

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om de vacant verklaring en aanstelling
van een voltijdse administratief medewerker dienst openbare werken goed te keuren.
78.

Logistiek/overheidsopdrachten - begeleiding ter ondersteuning bij het dagelijks
beheer van het AGB Ninove en/of adviesverlening bij het uittekenen en realiseren
van een toekomstvisie - gunning van de opdracht

Goedgekeurd
De begeleiding ter ondersteuning bij het dagelijks beheer van het AGB Ninove en/of
adviesverlening bij het uittekenen en realiseren van een toekomstvisie wordt gegund voor de prijs
van € 1.022,45 inclusief btw/dag
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