College van burgemeester en schepenen van 25 november 2019
BEKNOPTE BESLUITENLIJST

GR1. Secretariaat - Leerpunt ZOVL - aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger
algemene vergadering
Goedgekeurd
Voorstel aan om een vertegenwoordiger en plaatsvervanger aan te duiden voor de algemene
vergadering
1.

Secretariaat - goedkeuring notulen

Goedgekeurd
Goedkeuring van de notulen van 18 november 2019.
2.

Personeel - Selectieprocedure AMWD - vaststellen wervingsreserve

Goedgekeurd
Selectieprocedure AMWD - vaststellen wervingsreserve
3.

Personeel - juridische ondersteuning personeelszaken samenwerkingsovereenkomst

Goedgekeurd
Een samenwerkingsovereenkomst wordt goedgekeurd.
4.

Personeel - tijdelijk administratief medewerker CC De Plomblom - aanstelling

Verdaagd
5.

Personeel - administratief medewerker stafdienst technische dienst - aanstelling

Goedgekeurd
Een administratief medewerker stafdienst technische dienst wordt aangesteld.
6.

Personeel - tijdelijk administratief medewerker dienst onthaal - aanstelling

Goedgekeurd
Een administratief medewerker wordt tijdelijk aangesteld met voltijdse prestaties in het callcenter.
7.

Personeel - tijdelijk administratief medewerker personeelsdienst/burgerzaken aanstelling

Goedgekeurd
Een administratief medewerker wordt tijdelijk aangesteld met prestaties halftijds
personeelsdienst/halftijds burgerzaken.
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8.

Ziekteverloven week 46

Goedgekeurd
Ziekteverloven week 46
9.

Personeel - onwettig afwezig

Goedgekeurd
Een personeelslid wordt onwettig afwezig verklaard.
10.

Personeel - uitbetalen overuren

Goedgekeurd
Aan een gewezen personeelslid worden de overuren uitbetaald.
11.

Personeel - nieuwjaarsreceptie personeel stad/OCMW/wzc/agb en onderwijs organisatie

Goedgekeurd
De nieuwjaarsreceptie voor personeel wordt georganiseerd op 2 januari 2020.
12.

Personeel - foute kersttruiendag - organisatie

Goedgekeurd
De foute kersttruiendag wordt georganiseerd op 13 december 2019.
GR2. Burgerzaken - afschaffing geboortepremies
Verdaagd
13.

Burgerzaken - ambtshalve inschrijving in het bevolkingsregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve inschrijving in het bevolkingsregister
14.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister - intrekking

Goedgekeurd
Aanvraag intrekking ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister
15.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister
16.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister
17.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister
18.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister
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19.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister
20.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister
21.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister
22.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister
23.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister - intrekking

Goedgekeurd
Aanvraag intrekking ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister
24.

Sociale Zaken - uitbetaling occasionele kinderopvang oktober 2019

Goedgekeurd
Uitbetaling open plaatsen occasionele kinderopvang oktober 2019
GR3. Integratie - samenwerkingsovereenkomst
Goedgekeurd
Voorstel aan de gemeenteraad om de samenwerkingsovereenkomst voor het jaar 2020 goed te
keuren.
25.

Patrimonium - buurthuis Lieferinge - aanpassingen elektriciteit - gunning

Goedgekeurd
Gunning opdracht voor het aanpassen van de elektriciteit in buurthuis Lieferinge.
26.

SBS Oogappel - afwerking muur buur- voorstel antwoord - goedkeuring

Goedgekeurd
Inzake de afwerking van de muur van de buur van SBS De Oogappel wordt een antwoordbrief
goedgekeurd.
27.

Bevestiging burgemeestersbesluit tijdelijk plaatsverbod

Goedgekeurd
Bevestiging burgemeestersbesluit
GR4. Logistiek/overheidsopdrachten - bruikleen perceel stadsgrond langs de
Terrasstraat te Outer - goedkeuring
Verdaagd
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28.

Logistiek/overheidsopdrachten - verkoop stadsgrond langs de Nederhasseltstraat
aan de SHM Denderstreek - vaststellen verkoopprijs

Verdaagd

29.

Logistiek/overheidsopdrachten - SBS De Oogappel - aankoop sportmateriaal wijzigen gunningsbedrag

Goedgekeurd
SBS De Oogappel - het gunningsbedrag voor de aankoop van sportmateriaal aan te passen

30.

Logistiek/overheidsopdrachten - aankoop meubilair SBS De Flapuit - uitbreiding
van de opdracht

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen de opdracht voor de aankoop van
meubilair voor de stedelijke basisschool De Flapuit uit te breiden met de aankoop van bijkomend
meubilair, voor de prijs van € 949,85 btw inclusief volgens art 38/1 van het KB van 14 januari
2013.
31.

Logistiek/overheidsopdrachten - organisatie reis naar Bulgarije in het kader van de
Blijf-fit-week voor senioren georganiseerd door de sportdienst Ninove in
samenwerking met gemeente Lede - goedkeuring - goedkeuring voorwaarden vaststellen wijze van gunnen van de opdracht - vaststellen lijst te raadplegen
firma's.

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen de organisatie van een reis naar Bulgarije
in het kader van de Blijf-fit week voor senioren georganiseerd door de sportdienst ism gemeente
Lede, geraamd op € 30.000, btw inclusief, goed te keuren, de opdracht te gunnen bij wijze van
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, de voorwaarden vervat in het
bestek goed te keuren en de lijst re raadplegen leveranciers goed te keuren
32.

Logistiek/overheidsopdrachten - Ninove Info 2020 - gunnen drukwerk

Goedgekeurd
Gunning drukwerk Ninove Info 2020
33.

Logistiek/overheidsopdrachten - onderhoudscontract voor de tribune CC De
Plomblom - gunning van de opdracht

Goedgekeurd
Het afsluiten van een onderhoudscontract voor de tribune van CC De Plomblom en dit ten bedrage
van € 2.138 excl btw
34.

Logistiek/overheidsopdrachten - leveren van een graszitmaaier voor de dienst
begraafplaatsen - gunning van de opdracht

Goedgekeurd
De aankoop van een graszitmaaier voor de dienst begraafplaatsen te gunnen aan de firma die de
economisch meest voordelige offerte heeft ingediend voor de prijs van € 18.750 btw inclusief
35.

Logistiek/overheidsopdrachten - aankoop compacte veegwagen - goedkeuring
proces-verbaal van definitieve oplevering - volledige vrijstelling van de borgtocht

Goedgekeurd
Het proces-verbaal van definitieve oplevering omtrent de aankoop van de compacte veegwagen
goedkeuren zodat de volledige vrijstelling van de borgtocht mag gebeuren
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36.

Toedreding raamovereenkomst ICT

Goedgekeurd
Toedreding raamovereenkomst ICT

37.

Politie - personeel - aanvraag tot rechtshulp

Goedgekeurd
38.

Politie - betaalbaarstelling

Goedgekeurd
Betaalbaarstelling
39.

Politie - Aankopen via bestelbon

Goedgekeurd
Aankopen via bestelbon
GR5. Gemeentebelastingen - retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op
gemeentelijk openbaar domein - vaststelling
Goedgekeurd
Verzoek aan de raad om de vastgestelde retributies op werken aan nutsvoorzieningen op
gemeentelijk openbaar domein vast te stellen voor een termijn van 3 jaar, ingaande op 1 januari
2020 en eindigend op 31 december 2022.
GR6. Gemeentebelastingen - retributie op de verkoop van een uitgedrukt exemplaar van
het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan - opheffing
Goedgekeurd
Verzoek aan de raad om de vastgestelde retributie op de verkoop van een uitgedrukt exemplaar
van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan aan te passen.
GR7. Retributie op de concessies op de begraafplaatsen - aanpassing
Verdaagd
GR8. Gemeentebelastingen - retributiereglement voor het gebruik van de gebouwen en
de accommodatie van de buurthuizen - aanpassing
Verdaagd
GR9. Gemeentebelastingen - belasting op de leegstand van gebouwen en woningen vaststelling
Goedgekeurd
Verzoek aan de raad om de vrijstellingen m.b.t. de belasting op de leegstand van gebouwen en
woningen waarvan de heffingstermijn vervalt, te herzien en de belasting vast te stellen voor een
periode van 6 jaar ingaande op 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025.
GR10. Gemeentebelastingen - contante belasting op de begraving van stoffelijke
overschotten, de begraving van as na crematie, de uitstrooiing van as na crematie
en de bewaring in een columbarium van as na crematie - aanpassing
Goedgekeurd
Verzoek aan de raad om de contante belasting op de begraving van stoffelijke overschotten, de
begraving van as na crematie, de uitstrooiing van as na crematie en de bewaring in een
columbarium van as na crematie aan te passen.
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GR11. Gemeentebelastingen - contante belasting op het leuren op de openbare weg aanpassing
Goedgekeurd
Verzoek aan de raad om de contante belasting op het leuren op de openbare weg aan te passen.
GR12. Gemeentebelastingen - belasting op wedkantoren - vaststelling
Goedgekeurd
Verzoek aan de raad om de belasting op wedkantoren waarvan de heffingstermijn vervalt, vast te
stellen voor een periode van 5 jaar ingaande op 1 januari 2020 en eindigend op 31 december
2025.
40.

Gemeentebelastingen - belasting op verwaarloosde woningen en/of gebouwen vaststellen en uitvoerbaar verklaren belastingkohier - kennisgeving

Goedgekeurd
Verzoek aan het college van burgemeester en schepenen om kennis te nemen van het feit dat er
voor het aanslagjaar 2019 geen belastingkohier met betrekking tot verwaarloosde woningen en/of
gebouwen kan uitvoerbaar verklaard worden.
41.

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

Goedgekeurd
Verzoek aan het college van burgemeester en schepenen om dit bezwaarschrift te verwerpen
42.

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

Goedgekeurd
Verzoek aan het college van burgemeester en schepenen om dit bezwaarschrift te verwerpen.
43.

Uitleendienst - betwisting

Goedgekeurd
Vraag aan het college van Burgemeester en Schepenen om een uitspraak te doen in de betwisting
van factuur van de uitleendienst
44.

Financiële dienst - goedkeuren bestelbons in het kader van budgethouderschap

Goedgekeurd
De bestelbonnen 2019/2294 t.e.m. 2019/2357 in het kader van het budgethouderschap worden
goedgekeurd.
45.

Financiële dienst - betaalbaarstelling factuur - gevel- en vitrinereclame start-up
winkel

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen tot het betaalbaarstellen van de
mandatenlijst 2019/271, betreffende factuur voor de gevel- en vitrinereclame start-up winkel.
46.

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 2019/277 en 2019/278.
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47.

Financiën - Betwisting - Factuur Mobiliteit

Goedgekeurd
Vraag aan het college van Burgemeester en Schepenen voor een uitspraak te doen in een betwiste
factuur van de dienst mobiliteit.
48.

Leefmilieu - afval -invoeren gewichtsgebonden diftar - brief zwerfvuiljagers antwoord ILvA - kennisname - goekdeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het antwoord van ILvA op de brief
van de zwerfvuiljagers over de invoering van de gewichtsgebonden diftar.
49.

leefmilieu - aanvraag subsidie herbruikbare luiers - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college keurt de aanvraag voor een subsidie voor herbruikbare luiers goed.
50.

Leefmilieu - elektrische laadpalen - aankoop materiaal inrichten parkeerplaatsen goedkeuring

Goedgekeurd
Het college keurt de aankoop goed van signalisatiemateriaal voor het inrichten van parkeerplaatsen
bij de laadpalen voor elektrische voertuigen.
51.

Leefmilieu - aanplanten en onderhouden eenjarige stadsbebloeming - goedkeuren
vorderingsstaat 2 - goedkeuring proces-verbaal van vooruitgang der werken

Goedgekeurd
Het college keurt vorderingsstaat 2 voor aanplanten en onderhouden eenjarige stadsbebloeming
goed.
52.

Omgeving - O_2019137709 - aktename juiste melding - plaatsen van een veranda O/2019/439

Goedgekeurd
Het college neemt akte van de melding voor het plaatsen van een veranda
53.

Omgeving - OMV_2019111425 - Vergunning met voorwaarden SH - plaatsen van 4
klascontainers (elk bestaande uit 3 containers) - O/2019/356

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het plaatsen van 4 klascontainers te Ninove.
54.

Omgeving - OMV_2019054546 - vergunning met voorwaarden SH- slopen van
bestaande gebouwen en het bouwen van een burger-king-restaurant met
bijhorende parking, wegenis en groenaanleg - O/2019/227
Inrichtingsnummer: 20190401-0042

Verdaagd
55.

Omgeving - OMV_2019105244 - Vergunning met voorwaarden SH - bouwen van
een ééngezinswoning - O/2019/365

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het bouwen van een eengezinswoning te Aspelare.
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56.

Omgeving - OMV_2018141831 - Vergunning met voorwaarden SH - bouwen van
een gesloten ééngezinswoning - O/2019/376

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

Omgeving - OMV_2019116012 - vergunning met voorwaarden SH- bouwen van een
industrieel gebouw voor het plaatsen van containers - O/2019/377
Inrichtingsnummer: 20190920-0023

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het bouwen van een industrieel gebouw voor het plaatsen van containers te
Appelterre.
58.

Omgeving - OMV_2019122275 - Vergunning met voorwaarden SH - bepleisteren
van voor- en achtergevels - O/2019/379

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het bepleisteren van voor- en achtergevels te Meerbeke.
59.

Omgeving - OMV_2019122516 - Vergunning met voorwaarden SH - verbouwen van
een woning - O/2019/381

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het verbouwen van een woning te Meerbeke.
60.

Omgeving - OMV_2019121613 - Vergunning met voorwaarden SH - wijzigen van
bestemming van een handelsgebouw tot een commerciële gelijkvloers met één
woning aan de verdieping - O/2019/382

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het wijzigen van de bestemming van een handelsgebouw tot een commerciële
gelijkvloers met één woning aan de verdieping te Ninove.
61.

Omgeving - OMV_2019090728 - Vergunning met voorwaarden SH - wijzigen van
het vergunde binnengebied voor de site van de Liberale Kring - O/2019/386

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het wijzigen van het vergunde binnengebied voor de site van de Liberale Kring te
Ninove.
62.

Omgeving - OMV_2019110122 - Vergunning SH - plaatsen van een afdak O/2019/338

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning af te leveren voor het
plaatsen van een afdak te Voorde.

GR13. Mobiliteit - Vervoerregio Aalst - Huishoudelijk reglement
Goedgekeurd
Het huishoudelijk reglement van de vervoerregioraad Aalst opgesteld door Mobiliteit OostVlaanderen wordt goedgekeurd en aanduiding vervangers
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GR14. Mobiliteit - Meerbeke - Stenebrug - aanbrengen witte onderbroken markeringen in
het midden van de rijbaan tussen huisnummer 41 en huisnummer 62 - stadswegen
Goedgekeurd
In Stenebrug te Meerbeke zal een witte onderbroken markering in het midden van de rijbaan
aangebracht worden.
63.

Mobiliteit - plaatsen paaltjes Pamelstraat

Goedgekeurd
Voorstel aan het college goedkeuring te verlenen voor het plaatsen van paaltjes ter hoogte van de
Pamelstraat.
64.

Mobiliteit - aankoop signalisatie - goedkeuring prijs materiaal buiten bestek

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen houdende goedkeuring te verlenen
betreffende de prijs voor de aankoop van materiaal buiten bestek
65.

Ruimtelijke ordening - Ontwikkeling door SHM Denderstreek van project Preulegem
in Ninove - kennisname en goedkeuring van het preadvies van de sector
grondgebiedzaken

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het preadvies van de sector
grondgebiedzaken over het project Preulegem in Ninove van SHM Denderstreek en sluit zich aan bij
dit preadvies.
66.

Ruimtelijke ordening - splitsing van eigendom nr. 47

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

Ruimtelijke ordening - vraag om juridisch advies inzake BPA Kapittelstraat aanstelling raadsman

Goedgekeurd
Vraag om juridisch advies inzake BPA Kapittelstraat
68.

Landbouw - commissie tot vaststelling van schade aan teelten - vergoeding goedkeuring

Goedgekeurd
vergoeding landbouwexperts voor het vaststellen van schade aan teelten .
69.

Lokale economie - sociale economie in het kader van Handel Samen & Sociaal ruimen van zwerfafval door de afdeling Zorgzame buurt van VZW De Loods –
goedkeuring

Goedgekeurd
Het ruimen van zwerfvuil door de afdeling Zorgzame buurt van VZW De Loods in het kader van
Handel Samen & Sociaal wordt goedgekeurd
70.

Lokale economie - Greenpeace - fondsenwerving 2020 - goedkeuring

Goedgekeurd
De fondsenwerving voor het jaar 2020 voor Greenpeace wordt goedgekeurd.
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71.

Lokale economie - inname openbaar domein door een hamburger en frietkraam
langs de Halsesteenweg ter hoogte van Gamma wekelijks op woensdag en vrijdag
in 2020

Goedgekeurd
De inname van openbaar domein door een hamburger en frietkraam te Meerbeke, wekelijks op
woensdag en vrijdag 2020 wordt goedgekeurd.
72.

Lokale economie - inname privé domein door een hamburger en frietkraam op de
parking van de Gamma wekelijks op zaterdag 2020

Goedgekeurd
De inname van privé domein door een hamburger en frietkraam te Ninove, wekelijks op zaterdag
2020 wordt goedgekeurd.
73.

Lokale economie - Detailhandel - Premie invulling van leegstaande commerciële
panden - Aanvraag - Ontvankelijk en gegrond

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen verklaart een aanvraag tot het bekomen van een
premie voor de invulling van een leegstaand commercieel pand ontvankelijk en gegrond.
74.

Lokale economie - Detailhandel - Premie invulling van leegstaande commerciële
panden - Aanvraag - Ontvankelijk en gegrond

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen verklaart een aanvraag tot het bekomen van een
premie voor de invulling van een leegstaand commercieel pand ontvankelijk en gegrond.
75.

Lokale economie - Detailhandel - Premie invulling van leegstaande commerciële
panden - Betaalbaarstelling - Goedkeuring

Goedgekeurd
Op 4 nov. 2019 verklaarde het college van burgemeester en schepenen een aanvraag tot het
bekomen van een premie voor de invulling van een leegstaand commercieel pand ontvankelijk en
gegrond. Het college van burgemeester en schepenen keurt in deze zitting de betaalbaarstelling
van de premie goed.
76.

Openbare Werken - Proces verbaal van vaststelling nr. 1 - de uit te voeren werken
werden besproken en bezocht op 5 augustus 2019.

Goedgekeurd
Openbare Werken - De uit te voeren werken ter plaatse van Kattestraat, Meerbekeweg en Voetweg
85 te Outer werden besproken. Deze werden door de aannemer per mail bezorgd. De aannemer
heeft geen enkel initiatief genomen en is niet bereikbaar per mail, noch telefonisch.
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
78.

OW - herstel overwelving Molenbeek langs Carrefour te Ninove - bevel van aanvang

Goedgekeurd
De bevel van aanvang voor het herstellen van de overwelving Molenbeek langs Carrefour te
Ninove, tegen de prijs van € 123.053,83 btw inclusief, wordt goedgekeurd
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79.

Openbare werken - Heraanleg kerkplein te Outer - goedkeuring vorderingsstaat 1
en goedkeuring proces-verbaal 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 heraanleg van het kerkplein te Outer. Dit voor het bedrag ten
laste van de stad van € 65.555,21, btw verlegd.

80.

Openbare Werken - Proces verbaal van vaststelling nr. 1 - de uit te voeren werken
werden besproken en bezocht op 12 november 2019.

Goedgekeurd
Openbare Werken - Uit het proefverslag van het labo Servaco is gebleken dat de individuele en
contractueel gemiddelde druksterkte van de schraal betonfundering van de kantstrook-trottoirband
ontoereikend zijn.
81.

Openbare werken - Aanleggen voetpad langs de vogelzangstraat - goedkeuring VS4
verrekening 1 en goedkeuring proces-verbaal van vooruitgang van de werken

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de VS4 verrekening 1 en het proces-verbaal van
vooruitgang van de werken voor het aanleggen van een voetpad langs de Vogelzangstraat. Dit voor
het bedrag ten laste van de stad van €849,80 btw verlegd.
82.

Openbare werken - Wegen-, riolerings- en omgevingswerken Berkenhof te Ninove goedkeuring vorderingsstaat 5 - goedkeuring proces verbaal van vordering der
werken

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de vorderingsstaat 5 en het proces verbaal van
vooruitgang der werken voor de wegen-, riolerings- en omgevingswerken in de wijk Berkenhof te
Ninove goed voor een bedrag ten laste van de stad van € 6.755,49, BTW verlegd
83.

Openbare werken - onderhouds- en herstellingswerken aan kws-verhardingen
2019-2022 -Acaciastraat e.a

Goedgekeurd
Openbare werken - onderhouds- en herstellingswerken aan kws-verhardingen 2019-2022 Acaciastraat e.a
84.

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

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling van kleuteronderwijzeres aan de Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen op
15 november 2019 en op 22 november 2019 met een deeltijdse opdracht van 4/24 in een vacante
betrekking.
85.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - schooljaar 2019/2020 - beleids- en
ondersteunend personeel - ambtshalve toekenning verlof tijdelijk andere opdracht
- tijdelijk belasten met andere opdracht - wijziging collegebesluit 7 oktober 2019

Goedgekeurd
Wijziging van artikel 2 van het collegebesluit van 7 oktober 2019 in die zin dat de toekenning van
het ambtshalve verlof tijdelijk andere opdracht aan een administratieve medewerker voor een
deeltijdse opdracht van 7/36 aan de SBS Denderwindeke vanaf 1 oktober 2019 ingaat (in plaats
van 1 juni 2019).
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86.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - beleids- en ondersteunend personeel terbeschikkingstelling wegens ziekte

Goedgekeurd
Terbeschikkingstelling wegens ziekte van een deeltijds vastbenoemde ict-coördinator van de
Scholengemeenschap GeNi op 22 oktober 2019.

87.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde - directeur en personeel
lager onderwijs - ontmoetingsavond

Goedgekeurd
Verlenen van toestemming aan de directeur en aan onderwijzeressen van de Stedelijke Basisschool
Nederhasselt-Voorde om deel te nemen aan een ontmoetingsavond.

88.

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

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling van een leraar DKO, domein muziek, aan de Stedelijke Academie voor Muziek,
Woord en Dans vanaf 25 september 2019 met een deeltijdse opdracht van 3/22 + 2/20 K.V.:
instrument: klassiek: accordeon en 1/22 K.V.: groepsmusiceren instrumentaal: klassiek in een
niet-vacante betrekking in vervanging van de titularis die afwezig is wegens ziekte.
89.

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - schooljaar
2019/2020 - domein muziek - tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling van een leraar DKO, domein muziek, aan de Stedelijke Academie voor Muziek,
Woord en Dans vanaf 1 september 2019 met een deeltijdse opdracht van 11/22 + 1/20 K.V.:
instrument: klassiek: piano en 1/22 K.V.: groepsmusiceren instrumentaal: klassiek in een nietvacante betrekking in vervanging van de titularis die afwezig is wegens ziekte.
90.

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - schooljaar
2019/2020 - domein muziek - tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling van een leraar DKO, domein muziek, aan de Stedelijke Academie voor Muziek,
Woord en Dans vanaf 1 september 2019 met een deeltijdse opdracht van 1/22 en 1/20 K.V.:
begeleidingspraktijk: klassiek: piano in een niet-vacante betrekking in vervanging van de titularis
die afwezig is wegens ziekte.
91.

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - schooljaar
2019/2020 - domein muziek - tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling van een leraar DKO, domein muziek, aan de Stedelijke Academie voor Muziek,
Woord en Dans vanaf 1 september 2019 met een deeltijdse opdracht van 1/20 K.V.:
begeleidingspraktijk: klassiek: piano in een niet-vacante betrekking in vervanging van de titularis
die afwezig is wegens ziekte.
92.

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans -schooljaar
2019/2020 - domein muziek - tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling van een lerares DKO, domein muziek, aan de Stedelijke Academie voor
Muziek, Woord en Dans vanaf 1 september 2019 met een deeltijdse opdracht van 1/20 K.V.:
groepsmusiceren instrumentaal: klassiek in een niet-vacante betrekking in vervanging van de
titularis die afwezig is wegens ziekte.
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93.

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - schooljaar
2019/2020 - domein muziek - tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling van een lerares DKO, domein muziek, aan de Stedelijke Academie voor
Muziek, Woord en Dans vanaf 1 september 2019 met een deeltijdse opdracht van 5/22 K.V.:
instrument: klassiek: piano in een niet-vacante betrekking in vervanging van de titularis die
afwezig is wegens ziekte.
94.

Cultuur - UiTPAS Dender - aansluiting Buggenhout en Zele - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met de aansluiting van de
gemeenten Lebbeke, Buggenhout en Zele bij UiTPAS Dender
95.

Cultuur – project ‘De Sokkel’ – zevende beeld – goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de zevende aflevering van het
project ‘De Sokkel’ en plaatst tijdelijk een werk van kunstenaar Michel Janssens aan de SintPieterskerk te Meerbeke.
96.

Cultuur - 11 juliviering 2020 - keuze van datum - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen kiest een optie om vanuit de stad een eigen 11
juliviering in 2020 te organiseren.
97.

Cultuur - KRASJ 2020 - bepaling concept + aanstelling curator - goedkeuring

Verdaagd

98.

Evenementen – Ninove Wintert 14 december 2019 – verkeersregeling –
goedkeuring

Verdaagd

99.

Evenementen – Warmste Week-tent van 14 december 2019 tot 23 december 2019
– inname openbaar domein – goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de inname van openbaar domein goed in teken
van de Warmste Week-tent
100. Evenementen – Tik Tak Kerst-Circus 18/12/2019 – 8/01/2020 – speelaanvraag –
principiële goedkeuring
Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de speelaanvraag van Tik Tak Kerst-Circus van
18/12/2019 tot 8/01/2020 principieel goed.
101. Evenementen - plaatsen kerstboom aan Hof Ter Beke - goedkeuring
Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring voor het plaatsen van een
kerstboom aan Hof Ter Beke van 18 november 2019 tot en met 10 januari 2020.
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102. Evenementen - kerstmarkt Aspelare 07/12/2019 - goedkeuring
Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming tot het organiseren van een
kerstmarkt in Aspelare op 7 december 2019.

103. Evenementen - Afterwork Ronde Tafel 06/12/2019 garage Central - goedkeuring
Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring voor het organiseren van een
Afterwork op 6 december 2019 in de garage Central te Ninove.
104. Bibliotheek : gebruik bib-infrastructuur door vereniging
Goedgekeurd
beslissing i.v.m. gebruik van de bib-infrastructuur, buiten de openingsuren van de bib.
105. Sport - gebruik omnisportterrein stadspark Ninove - weigering
Goedgekeurd
Toestemming tot gebruik van het omnisportterrein stadspark Ninove voor de organisatie van
powerdance wordt niet verleend
106. AGB Ninove - overheidsopdrachten - begeleiding ter ondersteuning en/of
adviesverlening bij het dagelijks beheer van het AGB NINOVE - verlenging gunning
Goedgekeurd
De gunning wordt verlengd met 3 maand.
107. Secretariaat - dossiers gemeenteraad
Goedgekeurd
Te agenderen agendapunten voor de gemeenteraad.
108. Dienst toerisme - raadsledenloket - antwoord - goedkeuring
Goedgekeurd
109. Personeel - erkentelijkheidspremie2019 - uitbetaling
Goedgekeurd
Aan de gewezen brandweermannen wordt een erkentelijheidspremie uitbetaald.
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