College van burgemeester en schepenen van 24 juni 2019
BEKNOPTE BESLUITENLIJST

1.

Secretariaat - goedkeuring notulen

Goedgekeurd
Goedkeuring van de notulen van 17 juni 2019.
2.

Secretariaat - erediensten - Verenigde Protestantse Kerk België - Notulen 28 mei
2019

Goedgekeurd
De notulen van de vergadering van de Verenigde Protestantse Kerk België van 28 mei 2019.
3.

Secretariaat - dossiers gemeenteraad

Goedgekeurd
Te agenderen agendapunten voor de gemeenteraad.
4.

Personeel - aanstellen monitoren - wijziging

Goedgekeurd
Tijdens de speelpleinwerking worden er aanstellingen van monitoren gewijzigd
5.

Personeel - aanstellen monitoren

Goedgekeurd
Tijdens de streetaction worden monitoren aangesteld.
6.

Personeel - aanstellen monitoren

Goedgekeurd
Tijdens het BMX-kamp worden de volgende monitoren aangesteld
7.

Personeel - raadsledenloketvraag van 25 mei 2019 - jobstudenten

Goedgekeurd
Een raadsledenloketvraag wordt beantwoord.
8.

Personeel - bekrachtigen consolidatiedatum arbeidsongeval

Goedgekeurd
Vaststellen en bekrachtigen van de consolidatiedatum en het percentage van blijvende
arbeidsongeschiktheid betreffende een arbeidsongeval van een contractueel personeelslid

9.

Personeel - bekrachtiging consolidatiedatum arbeidsongeval

Goedgekeurd
Bekrachtiging consolidatiedatum van een arbeidsongeval overkomen aan een statutair
personeelslid. Er wordt geen blijvende arbeidsongeschiktheid toegekend
10.

Personeel - erkenning relevante beroepservaring

Goedgekeurd
Een personeelslid wordt relevante beroepservaring toegekend.
11.

Personeel - erkenning relevante beroepservaring

Goedgekeurd
Een personeelslid wordt relevante beroepservaring toegekend.
12.

Personeel - erkenning relevante beroepservaring

Goedgekeurd
Een personeelslid wordt relevante beroepservaring toegekend.
13.

Personeel - erkenning relevante beroepservaring

Goedgekeurd
Een personeelslid wordt relevante beroepservaring toegekend.
14.

Informatica - aanleg van glasvezelverbindingen tussen de gebouwen van de stad
Ninove en de gebouwen van het OCMW Ninove - goedkeuring proces-verbaal van
definitieve aanvaarding - volledige vrijgave van de borgtocht

Goedgekeurd
Aanleg van glasvezelverbindingen tussen de gebouwen van de stad Ninove en de gebouwen van
het OCMW Ninove - goedkeuring proces-verbaal van definitieve aanvaarding - volledige vrijgave
van de borgtocht
15.

Burgerzaken - ontruimingen begraafplaats Appelterre-Eichem

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ontruimingen begraafplaats Appelterre-Eichem
16.

Burgerzaken - ontruimingen begraafplaats Okegem

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ontruimingen begraafplaats Okegem
17.

Burgerzaken - concessie op het urnenveld op de begraafplaats Nederhasselt

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie urnenveld op de begraafplaats Nederhasselt
18.

Burgerzaken - concessie in het columbarium op de begraafplaats Ninove

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie in het columbarium op de begraafplaats Ninove
19.

Burgerzaken - grafconcessie op de begraafplaats Denderwindeke

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring grafconcessie op de begraafplaats Denderwindeke

20.

Burgerzaken - concessie op het urnenveld op de begraafplaats Denderwindeke

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie urnenveld op de begraafplaats Denderwindeke
21.

Burgerzaken - concessie in het columbarium op de begraafplaats Ninove

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie in het columbarium op de begraafplaats Ninove
22.

Burgerzaken - grafconcessie op de begraafplaats Aspelare

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring grafconcessie op de begraafplaats Aspelare
23.

Burgerzaken - concessie op het urnenveld op de begraafplaats Ninove

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie urnenveld op de begraafplaats Ninove
24.

Deelname aan het project Warme Steden en Gemeenten

Goedgekeurd
Vanuit het Huis van het Kind Ninove willen wij ons kandidaat stellen om een Warme Stad te worden
en aldus deel te nemen aan deze projectoproep.
GR1. Logistiek/overheidsopdrachten - onderhoud grachten - goedkeuring - goedkeuring
voorwaarden - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht
Goedgekeurd
De opdracht voor het onderhoud van grachten goed te keuren en de wijze van gunnen van de
opdracht vast te stellen.
25.

Logistiek/overheidsopdrachten - afsluiten van een raamovereenkomst sociale
economie voor de plaatsing van randinfrastuctuur trage wegen - gunning van de
opdracht

Goedgekeurd
De raamovereenkomst sociale economie voor de plaatsing van randinfrastructuur trage wegen in
Ninove wordt afgesloten voor de prijs van € 36.478,80 per jaar en is 3 maal verlengbaar.
26.

Wijziging begrotingsartikel voor de aankoop van een verlicht uithangbord

Goedgekeurd
Wijzinging begrotingsartikel voor de aankoop van een verlicht uithangbord
27.

Politie - Aankoop van tablets en beschermhoezen

Goedgekeurd
Aankoop van tablets en beschermhoezen
28.

Politie - Aankoop bureaustoelen interventiedienst

Goedgekeurd
29.

Politie - Aankopen via bestelbon

Goedgekeurd
Aankopen via bestelbon

30.

Politie - betaalbaarstelling

Goedgekeurd
Betaalbaarstelling
31.

Gemeentebelastingen - vaststellen en uitvoerbaar verklaren belastingkohier belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële
vestigingen, solidariteitsbijdrage

Niet goedgekeurd
Het kohier inzake de belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële
vestigingen, solidariteitsbijdrage voor het aanslagjaar 2018 wordt vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard ten bedrage van € 79.362,50.
32.

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 € 448.372,50
33.

Gemeentebelastingen - vaststellen en uitvoerbaar verklaren belastingkohier belasting op wedkantoren

Goedgekeurd
Het kohier inzake de belasting op wedkantoren voor het aanslagjaar 2019 wordt vastgesteld en
uitvoerbaar verklaard ten bedrage van 720 euro.
34.

Gemeentebelastingen - beslechting van fiscale geschillen - gemeentebelasting op
de leegstand van gebouwen en woningen - uitspraak

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepen om het bezwaarschrift inzake de
gemeentebelasting op de leegstand van gebouwen en woningen voor het aanslagjaar 2018 en
kohierartikel 000010 in te willigen.
35.

Gemeentebelastingen - beslechting van fiscale geschillen - gemeentebelasting op
de leegstand van gebouwen en woningen - uitspraak

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om het bezwaarschrift inzake de
gemeentebelasting op de leegstand van gebouwen en woningen voor het aanslagjaar 2018 en
kohierartikel 000001 in te willigen.
36.

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

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepen om het bezwaarschrift inzake de
gemeentelijke heffing bedrijven voor de aanslagjaren 2016, 2017 en 2018 onontvankelijk te
verklaren.
37.

Financiën - uitleendienst - uitspraak betwisting

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een uitspraak te doen in verband met
de betwisting van een factuur van de uitleendienst

38.

Financiële dienst - niet fiscale ontvangsten - boete bibliotheek - invorderingen in
onwaarde plaatsen

Goedgekeurd
Vraag aan het college van burgemeester en schepenen om de niet fiscale invorderingen van de
bibliotheek in onwaarde te plaatsen
39.

Financiële dienst - kennisneming stadseigendommen - plaatsbezoek aan diverse
percelen

Verdaagd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om kennis te nemen van het
plaatsbezoek aan diverse percelen door de technische dienst en om indien nodig via de dienst
logistiek een dossier op te starten 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
verkoop aan betrokkenen of ten minste de vestiging van een zakelijk recht.
40.

Financiële dienst - conversie boekhouding naar BBC 2020 - goedkeuring

Goedgekeurd
Voorstel aan het college om de conversie van de boekhouding naar BBC 2020 goed te keuren
41.

Financiële dienst - Organisatie julikermis 2019 - oprijden - openingsuren kermis

Goedgekeurd
Openingsuren van de julikermis en richtlijnen voor de foorreigers i.v.m. het oprijden
42.

Financiële dienst - goedkeuren bestelbons in het kader van budgethouderschap

Goedgekeurd
De bestelbonnen 2019/1329 t.e.m. 2019/1416 in het kader van het budgethouderschap worden
goedgekeurd.
43.

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 2019/106, 2019/107, 2019/108 en 2019/109
44.

Leefmilieu - verlengen uitvoerend beslag op onroerend goed naar aanleiding van
het innen van dwangsommen bij een afvalverwerkend bedrijf in Ninove goedkeuring

Goedgekeurd
Akkoord gaan om het uitvoerend beslag op onroerend goed te verlengen naar aanleiding van het
innen van dwangsommen bij een afvalverwerkend bedrijf in Ninove
45.

Leefmilieu - schrapping percelen van de gemeentelijke inventaris risicogronden goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om 3 percelen in Ninove te schrappen
van de gemeentelijke inventaris risicogronden.
46.

Leefmilieu - subsidie aanvraag hemelwaterput - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college keurt de aanvraag voor een subsidie voor het plaatsen van een hemelwaterput te
Ninove goed.

47.

Leefmilieu - openbaar groen - snoei bomen Madeliefjesweg - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de begeleidingssnoei goed van de bomen in de
Madeliefjesweg.
48.

Omgeving - OMV_2019052233 - vergunning met voorwaarden - rooien van 4
bomen - O/2019/157

Goedgekeurd
Het college verleent de aanvraag voor het rooien van 4 bomen te Ninove.
49.

Omgeving - OMV_2019038687 - Vergunning met voorwaarden SH - verbouwen van
een ééngezinswoning - O/2019/162

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het verbouwen van een eengezinswoning te Pollare.
50.

Omgeving - OMV_2019047433 - Vergunning met voorwaarden SH - uitbreiden van
een bestaande woning na afbraak van de bestaande aanbouw - O/2019/173

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het uitbreiden van een bestaande woning na afbraak van de bestaande aanbouw te
Voorde.
51.

Omgeving - OMV_2019062912 - Vergunning SH - plaatsen van een omheining O/2019/193

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning af te leveren voor het
plaatsen van een omheining te Aspelare.
52.

Omgeving - OMV_2019058695 - Vergunning met voorwaarden SH - bouwen van
een halfopen eengezinswoning na afbraak bestaande woning - O/2019/184

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het bouwen van een halfopen eengezinswoning na afbraak bestaande woning te
Voorde.
53.

Omgeving - OMV_2019060863 - Vergunning SH - verbouwen van een rijwoning O/2019/182

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning af te leveren voor het
verbouwen van een rijwoning te Meerbeke.
54.

Omgeving - OMV_2019046399 - Vergunning met voorwaarden SH - aanleggen van
een verharding bij een bestaand gebouw - O/2019/176

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het aanleggen van een verharding bij een bestaand gebouw te Ninove.

55.

Omgeving - OMV_2019041602 - vergunning met voorwaarden SH - slopen en
heropbouwen van een loods - O/2019/132
Inrichtingsnummer: 20190328-0019

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het slopen en heropbouwen van een loods te Meerbeke.

56.

Omgeving - OMV_2019022200 - Vergunning met voorwaarden SH - bouwen van
een vrijstaande garage na sloop van een tuinberging - O/2019/123

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het bouwen van een vrijstaande garage na sloop van een tuinberging te Ninove.
57.

Omgeving - OMV_2019063846 - Vergunning SH - bouwen van een garage O/2019/196

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning af te leveren voor het
bouwen van een garage te Aspelare.
58.

Omgeving - OMV_2019062901 - Vergunning SH - bouwen van een tuinhuis O/2019/192

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning af te leveren voor het
bouwen van een tuinhuis te Aspelare.
59.

Omgeving - OMV_2019064987 – Vergunning met voorwaarden SH - bouwen van
een fietsenstalling - O/2019/203

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het bouwen van een fietsenstalling te Aspelare.
60.

Omgeving - OMV_2019058029 - Vergunning met voorwaarden SH - plaatsen van
een reclamepaneel - O/2019/168

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om ene vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het plaatsen van een reclamepaneel te Outer.
GR2. Mobiliteit - Ninove - Mallaardstraat - zonaal stilstaan en parkeerverbod E3 stadswegen
Verdaagd
Invoeren van een zonaal stilstaan en parkeerverbod E3 in de Mallaardstraat te Ninove.
GR3. Mobiliteit - Ninove - Tulpenlaan - verkeersbord F45 - stadswegen
Goedgekeurd
In de Tulpenlaan zal een verkeersbord F45(doodlopende weg) geplaatst worden.

61.

Mobiliteit - fietssuggestiestroken - goedkeuring optionele prijzen

Goedgekeurd
Goedkeuring op de optionele prijzen betreffende de aanleg en het herstel van de
fietssuggestiestroken
62.

Mobiliteit - Mitiska - kennisname conclusie eiser

Goedgekeurd
Het college neemt kennis van de eerste conclusie van de eiser
63.

Mobiliteit - signalisatie - goedkeuring offerte aankoop rijbaankussens

Goedgekeurd
Het college geeft goedkeuring op de offerte voor de aankoop van rijbaankussens
64.

Mobiliteit - Ninove - Pamelstraat - inrichten parkeerplaats voor personen met
beperking - stadswegen

Goedgekeurd
Inrichten parkeerplaats voor personen met beperking in de Pamelstraat te Ninove.
65.

Ruimtelijke ordening - verkoopbaarheidsattest V 2018/442

Goedgekeurd
66.

Huisvesting - aanvraag vrijstelling dossier leegstand

Goedgekeurd
Voorstel aan het college om akkoord te gaan met het verlenen van een vrijstelling bij een dossier
leegstand
67.

Huisvesting - opname in het leegstandsregister van het pand in Ninove,
Graanmarkt - goedkeuring

Goedgekeurd
Voorstel aan het college om het pand in Ninove, Graanmarkt op te nemen in het leegstandsregister
68.

Lokale economie - jobbeurs 03/10/2019 - goedkeuring

Goedgekeurd
lokale economie - jobbeurs 03/10/2019
69.

Lokale economie - Intentieverklaring EFRO-project: delen ambtenaar economie &
digitale dienstverlening ondernemers - goedkeuring

Goedgekeurd
De intentieverklaring van de provincie Oost-Vlaanderen om een subsidieproject in te dienen voor
het delen van ambtenaren lokale economie en/of digitalisering van de gemeentelijke processen
wordt goedgekeurd.
70.

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

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

71.

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

Goedgekeurd
Openbare Werken - Het college van burgemeester en schepenen keurt de machtigingsaanvragen
van nutsmaatschappijen op openbaar domein goed
72.

Openbare werken - wegen- en rioleringswerken in de Weggevoerdenstraat en de
Dreefstraat te Ninove - goedkeuring vorderingsstaat 14 - goedkeuring procesverbaal van vooruitgang de werken

Goedgekeurd
het college van burgemeester en schepenen keurt de vorderingsstaat 14 en het proces-verbaal van
vooruitgang van de werken voor de wegen- en rioleringswerken in de Weggevoerdenstraat en de
Dreefstraat te Ninove goed voor het bedrag ten laste van de stad van € 2.560,69, btw verlegd en
voor het bedrag ten laste van Riopact van € 17.687,67, exclusief btw
73.

Openbare werken - project aquafin NIV 3005 - aanleg van riolering in de
Pollarestraat te Ninove - goedkeuring vorderingsstaat 1 - goedkeuring procesverbaal van vooruitgang van de werken

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de vorderingsstaat 1 en het proces-verbaal van
vooruitgang van de werken voor de aanleg van een riolering in de Pollarestraat te Ninove goed
voor het bedrag ten laste van de stad van € 49,76, btw verlegd en voor het bedrag ten laste van
Riopact van
€ 25.613,96, exclusief btw
74.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Denderwindeke - personeel kleuteronderwijs tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling van een kleuteronderwijzeres aan de Stedelijke Basisschool Denderwindeke
van 12 juni 2019 tot en met 14 juni 2019 met een deeltijdse opdracht van 20/24 in een nietvacante betrekking in vervanging van de titularis die afwezig is wegens ziekte en van 17 juni 2019
tot en met 20 juni 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.
75.

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

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling van een kleuteronderwijzeres aan de Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen
op 13 juni 2019 met een voltijdse opdracht van 24/24 in een niet-vacante betrekking in vervanging
van de titularis die afwezig is wegens ziekte.
76.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Denderwindeke - personeel kleuteronderwijs tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling van een kleuteronderwijzeres aan de Stedelijke Basisschool Denderwindeke
op 6 juni 2019 met een deeltijdse opdracht van 18/24 in een niet-vacante betrekking in vervanging
van de titularis die afwezig is wegens ziekte.
77.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Denderwindeke - beleids- en ondersteunend
personeel - tijdelijke aanstelling - intrekking collegebesluit van 17 juni 2019

Goedgekeurd
Intrekking van het collegebesluit van 17 juni 2019 houdende tijdelijke aanstelling van een
personeelslid in het ambt van zorgcoördinator aan de Stedelijke Basisschool Denderwindeke.

78.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Denderwindeke - personeel kleuteronderwijs tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling op 5 juni 2019 en van 7 juni 2019 tot en met 11 juni 2019 van een
personeelslid in het ambt van kleuteronderwijzer aan de Stedelijke Basisschool Denderwindeke met
een deeltijdse opdracht van 20/24 in een niet-vacante betrekking in vervanging van de titularis die
afwezig is wegens ziekte.
79.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - bestuurspersoneel - opleiding directies
BaO - Traject Topstart tweede jaar BaO - groep 2

Goedgekeurd
Verlenen van toestemming aan directeurs van de scholengemeenschap GeNi om deel te nemen aan
een nascholingstraject.
80.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - bestuurspersoneel - infosessie
basisonderwijs OVSG

Goedgekeurd
Verlenen van toestemming aan directeurs van de scholengemeenschap GeNi om deel te nemen aan
een infosessie.
81.

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - domein muziekschooljaar 2019/2020 - verlof voor verminderde prestaties - toekenning

Goedgekeurd
Toekenning van verlof voor verminderde prestaties voor een deeltijdse opdracht van drie lestijden
aan een leraar DKO, domein muziek, van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans
vanaf 1 september 2019 tot en met 30 juni 2020.
82.

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - schooljaar
2019/2020 - domein muziek - afwezigheid voor verminderde prestaties toekenning

Goedgekeurd
Toekenning van een afwezigheid voor verminderde prestaties voor een deeltijdse opdracht van
twee lestijden aan een personeelslid van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans
vanaf 1 september 2019 en tot en met 31 augustus 2020.
83.

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - domein
woordkunst-drama - schooljaar 2019/2020 - afwezigheid voor verminderde
prestaties - toekenning

Goedgekeurd
Toekenning van een afwezigheid voor verminderde prestaties voor een deeltijdse opdracht van
twee lestijden aan een personeelslid van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans
vanaf 1 september 2019 en tot en met 31 augustus 2020.
84.

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - studierichting
muziek - schooljaar 2019/2020 - verlof tijdelijk andere opdracht - toekenning

Goedgekeurd
Toekenning van verlof tijdleijk andere opdracht voor een deeltijdse opdracht van elf lestijden aan
een lerares DKO, domein muziek, van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans vanaf 1
september 2019 en uiterlijk tot en met 31 augustus 2020.
85.

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - schooljaar 20192020 - afsluiten afsprakenovereenkomst 'leren in alternatieve leercontext' met
harmonie KEVA

Goedgekeurd

Erkennen van de harmonie KEVA vzw van Aspelare vanaf 1 september 2019 als alternatieve
leercontext voor de regelmatig ingeschreven leerlingen voor de kunstvakken groepsmusiceren
instrumentaal: klassiek en groepsmusiceren instrumentaal: jazz pop rock en afsluiten van een
afsprakenovereenkomst.
86.

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - schooljaar 20192020 - afsluiten afsprakenovereenkomst 'leren in alternatieve leercontext' met
harmonie KMM Moed en Volharding

Goedgekeurd
Erkennen van de KMM Moed en Volharding vzw van Denderhoutem vanaf 1 september 2019 als
alternatieve leercontext voor de regelmatig ingeschreven leerlingen voor de kunstvakken
groepsmusiceren instrumentaal: klassiek en groepsmusiceren instrumentaal: jazz pop rock en
afsluiten van een afsprakenovereenkomst.
87.

Evenementen - Vlaamse Filmkens in openlucht 2019 - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring voor het organiseren van vier
openluchtfilms op verschillende locaties.
88.

Cultuur & evenementen – 11 juliviering – huren materiaal en technieker –
goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de huur van technisch materiaal en een
technieker voor het concert van folKK op donderdag 11 juli 2019 goed.
89.

Evenementen - Nieuwjaarsreceptie / Lentedrink 2020 - keuze - goedkeuring

Verdaagd
90.

Cultuur - De Donderdagen 2019 - programmawijzigingen en -aanvullingen goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt enkele aanvullingen op het eerder aanvaarde
programma voor de De Donderdagen goed en organiseert een fotowedstrijd in het kader van De
Donderdagen.
91.

Evenementen - 'Ninoofse' educatieve roofvogeldemonstraties 2019-2020 goedkeuring

Afgevoerd
Het college van burgemeester en schepenen laat twee “educatieve roofvogeldemonstraties“
verzorgen door de twee Ninoofse valkerijen in 2019 en 2020.
92.

Cultuur - project 'nieuwe stadskunstenaars' - goedkeuring

Afgevoerd
Het college van burgemeester en schepenen keurt goed om in december 2019 een pool van
maximum 10 stadskunstenaars samen te stellen, bestaande uit de huidige die nog willen meedoen
en vijf nieuwe stadskunstenaars die worden gezocht en geselecteerd aan de hand van een
kunstwedstrijd ‘ZOEMER’.

93.

Cultuur - De Donderdagen 2019 - verkeersregeling - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen neemt de nodige (verkeers)maatregelen voor een vlot
en veilig verloop van het circus- en straattheaterfestival De Donderdagen.

94.

Evenementen - carnaval 2019 - Rode Kruis - bBetaalbaarstelling

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen stelt de factuur van het Rode Kruis voor de prestaties
tijdens carnaval 2019 betaalbaar.
95.

Jeugd - Goedkeuring opening speelterrein Outer

Goedgekeurd
Goedkeuring van de opening van het speelterrein in Outer
96.

Sport - uitbetaling toelagen wielerwedstrijden - deel 1

Goedgekeurd
Uitbetaling van toelagen wielerwedstrijden
GR4. Bibliotheek : goedkeuring BIBART-jaarverslag en -jaarrekening 2018
Goedgekeurd
Jaarlijks worden het BibArt-jaarverslag en de BibArt-jaarrekening aan de gemeenteraad ter
goedkeuring voorgelegd.
97.

Uitbetaling occasionele kinderopvang mei

Goedgekeurd
Uitbetaling vrije plaatsen occasionele kinderopvang van de maand mei
98.

Sociale zaken-Gebruik stedelijke speelplaats en acedemiezaal door showbeest VZW

Goedgekeurd
De zomerkampen georganiseerd door Showbeest wil de stedelijke speelplaats van Ikke en de
academiezaal gebruiken voor enerzijds de pauzes en anderzijds het toonmoment op de laatste dag
van de kampen.
99.

Klacht betreffende niet reglementair genomen beslissing schending geheim van de
stemming : kennisname antwoord van 5 juni 2019

Goedgekeurd
100. Ziekteverloven week 25
Goedgekeurd
Ziekteverloven week 25
101. Patrimonium - Liberale Kring - trap - variante uitvoering
Goedgekeurd
Goedkeuring nieuwe trap in gebouw Liberale Kring maar een alternatieve uitvoering.
102. Mobiliteit - toestemming nachtwerk en afwijking geluidsoverlast
Afgevoerd

