College van burgemeester en schepenen van 25 mei 2020
BEKNOPTE BESLUITENLIJST

1.

Secretariaat - goedkeuring notulen

Goedgekeurd
Goedkeuring van de notulen van 18 mei 2020 en 20 mei 2020.
2.

Personeel - innemen standpunt

Goedgekeurd
Personeel - innemen standpunt
3.

Burgerzaken - verlenging grafconcessie op de begraafplaats Okegem

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring verlenging grafconcessie op de begraafplaats Okegem
4.

Burgerzaken - verlenging grafconcessie op de begraafplaats Neigem

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring verlenging grafconcessie op de begraafplaats Neigem
5.

Burgerzaken - concessie op het urnenveld op de begraafplaats Outer

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie urnenveld op de begraafplaats Outer
6.

Burgerzaken - concessie op het urnenveld op de begraafplaats Ninove

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie urnenveld op de begraafplaats Ninove
7.

Burgerzaken - grafconcessie op de begraafplaats Appelterre-Eichem

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring grafconcessie op de begraafplaats Appelterre-Eichem
8.

Burgerzaken - concessie op het urnenveld op de begraafplaats Okegem

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie urnenveld op de begraafplaats Okegem
9.

Burgerzaken - concessie op het urnenveld op de begraafplaats Meerbeke

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie urnenveld op de begraafplaats Meerbeke
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10.

Burgerzaken - grafconcessie op de begraafplaats Outer

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring grafconcessie op de begraafplaats Outer
11.

Burgerzaken - grafconcessie op de begraafplaats Aspelare

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring grafconcessie op de begraafplaats Aspelare
12.

Burgerzaken - grafconcessie op de begraafplaats Outer

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring grafconcessie op de begraafplaats Outer
GR1. Logistiek/overheidsopdrachten - aanbrengen fietssuggestiestroken - goedkeuring goedkeuring voorwaarden - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht
Goedgekeurd
De opdracht voor het aanbrengen van fietssuggestiestroken en de voorwaarden goed te keuren en
de wijze van gunnen van de opdracht vast te stellen
13.

Logistiek/overheidsopdrachten - dienst informatica - standaardisatie van de
hardware van het contactcenter en de uitbreiding en personalisatie van het aantal
gelijktijdige agenten op het telefoniesysteem van de stad via raamovereenkomsten
- gunnen van de opdracht

Goedgekeurd
De standaardisatie en uitbreiding van telefoniesysteem voor het contactcenter wordt gegund via
raamovereenkomsten voor de respectievelijke prijs van € 9.669,60 btw inclusief (hardware) €
2.697,76 (headsets en licenties), € 600,21 (onderhoud) en € 379,12 (laptopstandaards)
14.

Logistiek/overheidsopdrachten - aanstellen van een ontwerpbureau voor de
opmaak van het RUP Inghelantsite - gunnen van de opdracht

Goedgekeurd
De opdracht voor de aanstelling van een ontwerpbureau voor de opmaak van het RUP Inghelantsite
te gunnen aan het bureau dat de economisch meest voordelige offerte heeft ingediend
15.

Logistiek/overheidsopdrachten - instappen in de raamovereenkomst
"Studiebureau-stabiliteit" volgens de resultaten van de marktconsultatie en de
opdracht voor het nazicht van de dakstructuur van de sporthal, Parklaan te Ninove
goed te keuren

Verdaagd
16.

Logistiek/overheidsopdrachten - SBS De Flapuit - aankoop van een
verzorgingstafel - gunning van de opdracht

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen de aankoop van een verzorgingstafel
voor de SBS De Flapuit te gunnen aan de firma die de voor de stad economisch meest voordelige
offerte heeft ingediend ten bedrage van € 555,87, btw inclusief.
17.

Logistiek/overheidsopdrachten - reis Blijf-fit-week voor senioren naar Bulgarije goedkeuren aangepast gunningsbedrag

Goedgekeurd
De groepsreis naar Bulgarije voor senioren in het kader van de Blijf-Fit -week wordt verschoven
naar 6 juni 2021 mits de meerprijs van € 38,00 per persoon voor de herboeking.
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18.

Logistiek/overheidsopdrachten - uitbreiding 3P gebruikslicenties voor de diensten
openbare werken en mobiliteit - goedkeuring

Goedgekeurd
Het huren van 5 bijkomende 3P gebruikslicenties voor de diensten openbare werken en mobiliteit
goed te keuren voor een bedrag van van € 3.658,31, btw inclusief, voor de duur van 6 maanden
19.

Logistiek/overheidsopdrachten - levering en plaatsing van een omheining rond de
stadsloodsen te Pollare - goedkeuring - goedkeuring voorwaarden - vaststellen
wijze van gunnen van de opdracht - vaststellen lijst te raadplegen firma's

Verdaagd
20.

Politie - Aankopen via bestelbon 2020

Goedgekeurd
Aankopen via bestelbon
21.

Financiële dienst - Politie - betaalbaarstelling uitgaven 2020

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen tot het betaalbaar stellen van de
mandatenlijst 2020/20
22.

Financiële dienst - goedkeuren bestelbons in het kader van budgethouderschap

Goedgekeurd
De lijst van de bestelaanvragen in het kader van het budgethouderschap worden goedgekeurd.
23.

Financiële dienst - betaalbaarstelling uitgaven 2020 in het kader van
budgethouderschap

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen tot de betaalbaarstelling van de
mandatenlijsten 2020/194, 2020/195 en 2020/196.
24.

Financiële dienst - uitoefenen voorkeurrecht cafetaria Cultureel Centrum

Verdaagd
25.

Financiële dienst - kwartaalrapportering 1e kwartaal 2020 Ninove - kennisname

Goedgekeurd
26.

Leefmilieu - schrapping van de gemeentelijke inventaris risicogronden goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen schrapt 2 percelen van de inventaris van
risicogronden.
27.

Leefmilieu - selectieve inzameling - inzamelen landbouwfolies op de technische
dienst van Ninove - goedkeuring principe

Goedgekeurd
Het college keurt de inzameling van landbouwfolie op de technische dienst goed.
28.

Leefmilieu - klimaat - groepsaankoop zonnepanelen - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de deelname goed aan de groepsaankoop
zonnepanelen.
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29.

Dierenwelzijn - aanvraag subsidie voor het chippen, registeren en onvruchtbaar
maken van huiskatten - niet verlenen subsidie - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college keurt de aanvraag voor een subsidie voor het chippen, registreren en onvruchtbaar
maken van huiskatten niet goed.
30.

Dierenwelzijn - aanvraag subsidie voor het chippen, registeren en onvruchtbaar
maken van huiskatten - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college keurt de aanvraag voor een subsidie voor het chippen, registreren en onvruchtbaar
maken van huiskatten goed.
31.

Dierenwelzijn - aanvraag subsidie voor het chippen, registeren en onvruchtbaar
maken van huiskatten - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college keurt de aanvraag voor een subsidie voor het chippen, registreren en onvruchtbaar
maken van huiskatten goed.
32.

Dierenwelzijn - aanvraag subsidie voor het chippen, registeren en onvruchtbaar
maken van huiskatten - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college keurt de aanvraag voor een subsidie voor het chippen, registreren en onvruchtbaar
maken van huiskatten goed.
33.

Dierenwelzijn - aanvraag subsidie voor het chippen, registeren en onvruchtbaar
maken van huiskatten - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college keurt de aanvraag voor een subsidie voor het chippen, registreren en onvruchtbaar
maken van huiskatten goed.
34.

Dierenwelzijn - aanvraag subsidie voor het chippen, registeren en onvruchtbaar
maken van huiskatten - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college keurt de aanvraag voor een subsidie voor het chippen, registreren en onvruchtbaar
maken van huiskatten goed.
35.

Dierenwelzijn - aanvraag subsidie voor het chippen, registeren en onvruchtbaar
maken van huiskatten - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college keurt de aanvraag voor een subsidie voor het chippen, registreren en onvruchtbaar
maken van huiskatten goed.
36.

Dierenwelzijn - aanvraag subsidie voor het chippen, registeren en onvruchtbaar
maken van huiskatten - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college keurt de aanvraag voor een subsidie voor het chippen, registreren en onvruchtbaar
maken van huiskatten goed.
37.

Omgeving - OMV_2020037231 - vergunning met vw - rooien van 2 bomen O/2020/118

Goedgekeurd
Het college verleent de vergunning voor het rooien van 2 bomen te Ninove.
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38.

Omgeving - OMV_2017006912 - omgevingsvergunning verleend door de deputatie
voor het veranderen van een vergund bedrijf gespecialiseerd in het poederlakken
van aluminiumprofielen (IIOA) - O/2019/505 inrichtingsnummer 20170919-0009 kennisname - inname standpunt - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college neemt kennis van de beslissing van de deputatie waarbij een omgevingsvergunning
werd verleend voor het veranderen van een vergund bedrijf gespecialiseerd in het poederlakken
van aluminiumprofielen te Ninove.
39.

Omgeving - OMV2019154902 - - aanvraag omgevingsvergunning voor uitbreiden
rundveebedrijf met nieuwbouw melkveestal en hernieuwen vergunning gelegen te
Volckaert in Ninove -verlenen vergunning onder voorwaarden (O/2020/23) goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen verleent een omgevingsvergunning voor het
uitbreiden van een rundveebedrijf met nieuwbouw melkveestal en hernieuwen vergunning gelegen
te Volckaert in Ninove.
40.

Omgeving - OMV_2020012062 - Vergunning met voorwaarden SH - bouwen van 4
halfopen ééngezinswoningen met bijhorende carports - O/2020/66

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het bouwen van 4 halfopen ééngezinswoningen met bijhorende carports te
Aspelare.
41.

Omgeving - OMV_2020032369 - Vergunning met voorwaarden SH - uitbreiden van
een bestaande woning - O/2020/117

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het uitbreiden van een bestaande woning te Meerbeke.
42.

Omgeving - OMV_2020030284 - Vergunning met voorwaarden SH - regulariseren
van een verbouwde woning - O/2020/131

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het regulariseren van een verbouwde woning te Outer.
43.

Omgeving - OMV_2020021001 - Vergunning met voorwaarden SH - aanleggen van
een terras en metselen van een tuinmuur - O/2020/140

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het aanleggen van een terras en metselen van een tuinmuur te Ninove.
44.

Omgeving - OMV_2020029079 - Vergunning met voorwaarden SH - bouwen van
een bijgebouw en zwembad in de tuinzone (poolhouse) - O/2020/123

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het bouwen van een bijgebouw en zwembad in de tuinzone te Aspelare.

5

45.

Omgeving - OMV_2020025708 - Vergunning met voorwaarden SH - bouwen van
een bijgebouw - O/2020/114

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het bouwen van een bijgebouw te Meerbeke.
46.

Omgeving - OMV_2020039169 - Vergunning met voorwaarden SH - bouwen van
een garage of carport - O/2020/124

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het bouwen van een garage of carport te Pollare.
47.

Omgeving - OMV_2020034744 - Vergunning met voorwaarden SH - bouwen van
een ééngezinswoning - O/2020/119

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het bouwen van een ééngezinswoning te Appelterre.
48.

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

Verdaagd
49.

Omgeving - OMV_2020020619 - Vergunning met voorwaarden SH - verkavelen van
een perceel voor gesloten bebouwing - O/2020/76

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het verkavelen van een perceel voor gesloten bebouwing te Pollare.
50.

Mobiliteit - Aspelare - Cyriel Prieelstraat - vangrail - goedkeuren offerte

Afgevoerd
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de aankoop en plaatsing van een
vangrail voor Cyriel Prieelstraat te Aspelare
51.

Mobiliteit - schoolomgevingen - Octopusgemeente schooljaar 2020-2021 goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de verlenging van het lidmaatschap
als Octopusgemeente voor het schooljaar 2020-2021 en ondersteuning van de scholen op het
grondgebied
52.

Mobiliteit - aankoop nadars - goedkeuren offerte bij hoogdringendheid

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de offerte voor de aankoop van
nadars bij hoogdringendheid
53.

Mobiliteit - Ninove - Langemuren - aanvraag afwijking - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag afwijking in de Langemuren goed.
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54.

Mobiliteit - aanvraag bestuurderspas - goedkeuring

Goedgekeurd
Goedkeuring aan het afleveren van een bestuurderspas.
55.

Ruimtelijke ordening - splitsing van eigendom nr. 24

Goedgekeurd
voorstel aan het college om op de vraag tot splitsing geen opmerkingen te geven
56.

Ruimtelijke ordening - splitsing van eigendom nr. 25

Goedgekeurd
voorstel aan het college om op de vraag tot splitsing geen opmerkingen te geven
57.

Ruimtelijke ordening - Kennisname beslissing - dossier afdeling wegen en verkeer Brakelsesteenweg / Ziekhuizenstraat 9406 Outer, herinrichten Brakelsesteenweg
N8 waarbij 2 keerpunten worden gerealiseerd

Goedgekeurd
Kennisname beslissing departement Omgeving
58.

Lokale economie - detailhandel/horeca - oproep VLAIO "Premiestelsels
kernwinkelgebied" - premie project "PREM.2017.007" - aanvraag verlenging goedkeuring

Goedgekeurd
Het CBS gaat akkoord met het aanvragen bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen van één
jaar verlenging voor het project “PREM.2017.007”.
59.

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.
60.

OW - Zebrapadverlichting plaatsen ter hoogte van de Edingsesteenweg –
Kruisveldstraat - goedkeuring prijsofferte - gunning van de opdracht.

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring en keurt de prijsofferte voor het
plaatsen van zebrapadverlichting ter hoogte van de Edingsesteenweg – Kruisveldstraat ten
bedrage van € 2.329,02, btw verlegd, goed.
61.

OW - Zebrapadverlichting plaatsen langs de Van Langehaeckestraat ter hoogte van
school De Oogappel - goedkeuring prijsofferte - gunning van de opdracht.

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring en keurt de prijsofferte voor het
plaatsen van zebrapadverlichting langs de Edingsesteenweg ten bedrage van € 3.374,25, btw
verlegd, goed.
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62.

OW - Zebrapadverlichting plaatsen langs de Halsesteenweg - goedkeuring
prijsofferte - gunning van de opdracht.

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring en keurt de prijsofferte voor het
plaatsen van zebrapadverlichting langs het kruispunt van de Halsesteenweg ten bedrage van €
2.329,02, btw verlegd, goed.
63.

OW - Zebrapadverlichting plaatsen langs de Geraardsbergsesteenweg ter hoogte
van school De Hazelaar - goedkeuring prijsofferte - gunning van de opdracht.

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring en keurt de prijsofferte voor het
plaatsen van zebrapadverlichting langs de Geraardsbergsesteenweg ter hoogte van school De
Hazelaar ten bedrage van € 2.321,49, btw verlegd, goed.
64.

OW - Zebrapadverlichting plaatsen langs de Geraardsbergsesteenweg ter hoogte
van Aspelare Centrum - goedkeuring prijsofferte - gunning van de opdracht.

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring en keurt de prijsofferte voor het
plaatsen van zebrapadverlichting langs de Geraardsbergsesteenweg ter hoogte van Aspelare
Centrum ten bedrage van € 2.209,75, btw verlegd, goed.
65.

OW - Zebrapadverlichting plaatsen langs Okegem Dorp - goedkeuring prijsofferte gunning van de opdracht.

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring en keurt de prijsofferte voor het
plaatsen van zebrapadverlichting langs Okegem Dorp ten bedrage van € 3.433,88, btw verlegd,
goed.
66.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde - personeel
kleuteronderwijs - tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling van een personeelslid in het ambt van kleuteronderwijzer aan de Stedelijke
Basisschool Nederhasselt-Voorde vanaf 20 mei 2020 met een deeltijdse opdracht van 16/24 in een
niet-vacante betrekking i.v.v. de titularis die afwezig is wegens ziekte.
67.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde - personeel
kleuteronderwijs - tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling van een personeelslid in het ambt van kleuteronderwijzer aan de Stedelijke
Basisschool Nederhasselt-Voorde vanaf 20 mei 2020 met een deeltijdse opdracht van 8/24 in een
niet-vacante betrekking in vervanging van de titularis die afwezig is wegens ziekte.
68.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - schooljaar 2019/2020 bestuurspersoneel en personeel kleuteronderwijs - intrekking collegebesluit van 27
april 2020 - tijdelijk belasten met andere opdracht - toekenning ambtshalve verlof
tijdelijk andere opdracht

Goedgekeurd
Intrekking collegebesluit van 27 april 2020 waarbij een ambtshalve verlof tijdelijk andere opdracht
aan een voltijds vastbenoemde kleuteronderwijzeres werd toegekend en zij tijdelijk belast werd
met een deeltijds andere opdracht van 12/24 in het ambt van directeur basisonderwijs in een nietvacante betrekking in vervanging van de titularis aan wie verlof voor verminderde prestaties werd
toegekend en toekennen van een ambtshalve VTAO/tijdelijk belasten met een deeltijds andere
opdracht.
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69.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - bestuurspersoneel - schooljaar
2019/2020 - verlof voor verminderde prestaties - intrekking collegebesluit 27 april
2020

Goedgekeurd
Intrekking van het collegebesluit van 27 april 2020 waarbij aan een voltijds vastbenoemde
directeur een verlof voor verminderde prestaties voor een deeltijdse opdracht van 12/24 vanaf 1
mei 2020 tot en met 30 juni 2020 werd toegekend.
70.

cc De Plomblom - goedkeuring schoolvoorstellingen Technopolis op 11, 12, 14 en
15 januari 2021 in De Kuip

Goedgekeurd
cc De Plomblom - goedkeuring schoolvoorstellingen Technopolis op 11, 12, 14 en 15 januari 2021
in De Kuip
71.

Bibliotheek – raadsledenloket – schriftelijke vraag – Bibbus/balbus

Verdaagd
Diensten bibliotheek en cultuur formuleerden een antwoord op de vraag van een raadslid omtrent
de bibbus/balbus
72.

Lokale economie - inname openbaar domein - Dorpsplein Aspelare - 3, 10 en 17
juni, 1, 8, 15, 22 en 29 juli 2020 - oliebollenkraam Roelant - goedkeuring

Goedgekeurd
De inname van het openbaar domein van een oliebollenkraam in Aspelare wordt goedgekeurd.
73.

Lokale economie - inname openbaar domein - Paul de Montplein - 30 mei, 7, 14 en
28 juni, 5, 12, 19 en 26 juli 2020 - oliebollenkraam Roelant - goedkeuring

Goedgekeurd
De inname van het openbaar domein van een oliebollenkraam in Ninove wordt goedgekeurd.
74.

Lokale economie - inname openbaar domein - dorpsplein Aspelare - 13, 20 en 27
mei 2020 - oliebollenkraam Roelant - goedkeuring

Goedgekeurd
De inname van het openbaar domein van een oliebollenkraam in aspelare wordt goedgekeurd.
75.

Lokale economie - inname openbaar domein - Paul de Montplein - 17 & 24 mei 2020
- oliebollenkraam Roelant - goedkeuring

Goedgekeurd
De inname van het openbaar domein van een oliebollenkraam in Ninove wordt goedgekeurd.
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