College van burgemeester en schepenen van 26 augustus 2019
BEKNOPTE BESLUITENLIJST

1.

Secretariaat - goedkeuring notulen

Goedgekeurd
Goedkeuring van de notulen van 12 augustus 2019.
GR1. Secretariaat - onderzoek geloofsbrieven - goedkeuring
Goedgekeurd
de geloofsbrieven worden goedgekeurd
GR2. Secretariaat - eedaflegging
Goedgekeurd
2.

Secretariaat - erediensten - Kerkraad Sint-Amandus Outer - Herlinckhove - Notulen
24 juni 2019

Goedgekeurd
Notulen van de vergadering van de kerkraad Sint-Amandus Outer - Herlinckhove van 24 juni 2019
3.

Secretariaat - erediensten - Kerkraad Sint-Petrus Meerbeke - Notulen 15 juli 2019

Goedgekeurd
Notulen van de vergadering van de kerkraad Sint-Petrus Meerbeke - Notulen 15 juli 2019
GR3. Personeel - algemeen directeur - vaste aanstelling
Goedgekeurd
De algemeen directeur wordt vast aangesteld in de statutaire functie.
GR4. Personeel - algemeen directeur - kennisname eindevaluatie
Goedgekeurd
Kennis wordt genomen van de eindevaluatie van de algemeen directeur
4.

Personeel - raadsledenloketvraag van 6 augustus 2019 - tewerkstelling
jobstudenten AGB periode 2015-2019

Goedgekeurd
Een raadsledenloketvraag wordt beantwoord.

5.

Personeel - Goedkeuren kandidaten selectieprocedure voor de aanleg van een
wervingsreserve van de contractuele functie administratief medewerker stafdienst
technische dienst.

Goedgekeurd
Voorstel aan het schepencollege om de kandidaten van de selectieprocedure voor de aanleg van
een wervingsreserve voor de contractuele functie administratief medewerker stafdienst technische
dienst goed te keuren.
6.

Personeel - IBO - aanstellen jobstudenten - wijziging - bekrachtiging

Goedgekeurd
In het IBO wordt een jobstudent aangesteld.
7.

Personeel - sportkampen - aanstellen monitoren - wijziging

Goedgekeurd
Tijdens de sportkampen worden monitoren aangesteld.
8.

Personeel - Selectieprocedure voor de functie van administratief medewerker

Goedgekeurd
Selectieprocedure voor de functie van administratief medewerker
9.

Personeel - verkorte selectieprocedure administratief medewerker stad/ocmw publicatiedatum vacature

Goedgekeurd
Voorstel aan het vast bureau om de publicatiedatum van de vacature voor de verkorte
selectieprocedure administratief medewerker stad/OCMW goed te keuren.
10.

Personeel - tijdelijke aanstelling deskundige huis van het kind/sociale zaken

Goedgekeurd
Een tijdelijk aanstelling wordt goedgekeurd.
11.

Ziekteverloven - week 33 en 34

Goedgekeurd
Geldigverklaring ziekteverloven week 33 en 34
12.

Personeel - uitbetalen wettelijke feestdag

Goedgekeurd
Aan een personeelslid, uitdienst getreden op 31 juli 2019, wordt de wettelijke feestdag van 15
augustus 2019 uitbetaald
13.

Burgerzaken - ambtshalve inschrijving in het bevolkingsregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve inschrijving in het bevolkingsregister
14.

Sociale zaken - Aankoop fruit Brabbelbabbels september - december 2019

Goedgekeurd
Fruit Brabbelbabbels ifv gezonde snacks aanbieden aan peuters

15.

Sociale zaken - bloemstuk 103 jarige

Goedgekeurd
bloemstuk 103 jarige
16.

Sociale zaken - uitbetaling toelage aan vzw Leerpunt (werkjaar 2018)

Goedgekeurd
Uitbetalen toelage aan vzw Leerpunt (werkjaar 2018)
17.

Sociale zaken - toelage CAW ouderenmis(be)handeling werkjaar 2018

Goedgekeurd
Uitbetaling toelage CAW ouderenmis(be)handeling werkjaar 2018
18.

Sociale zaken - toelagen aan vereniging met gemeentelijk belang - werkjaar 2018

Goedgekeurd
Toelagen aan vereniging met gemeentelijk belang - werkjaar 2018
19.

Sociale zaken - Organisatie 10-daagse van de geestelijke gezondheid

Goedgekeurd
goedkeuren activiteiten tijdens de 10 daagse van de geestelijke gezondheid (1 oktober tot 10
oktober 2019)
20.

Sociale zaken - toelage PISAD (CGG) werkjaar 2018

Goedgekeurd
uitbetaling jaarlijkse subsidie CGG - werkjaar 2018
21.

Sociale zaken - organisatie vorming voor vrijwilligers

Goedgekeurd
Sociale zaken: organisatie vorming 'openhartige en verbindende communicatie' voor de vrijwilligers
van stad en Sociaal Huis Ninove
22.

Patrimonium - Fedimmo - Herstel techn. installaties via Engie/Cofely - deel 2 gunning

Goedgekeurd
Goedkeuring offerte Engie/Cofely voor curage van de sanitaire leidingen op de 1ste verdieping van
het Fedimmo-gebouw.
23.

Patrimonium - Fedimmo - leveren en plaatsen lamellen - gunning

Goedgekeurd
Gunning offerte voor het leveren en plaatsen van lamellen in het Fedimmo-gebouw.
24.

Patrimonium - SBS De Lettertuin - vernieuwen omheining - PV definitieve
oplevering - goedkeuring

Goedgekeurd
Goedkeuring van het PV van definitieve oplevering voor het vernieuwen van de omheining bij SBS
De Lettertuin.

GR5. Logistiek/overheidsopdrachten - herstel overwelving Molenbeek langs Carrefour te
Ninove - goedkeuring - goedkeuring voorwaarden - vaststellen wijze van gunnen
van de opdracht
Goedgekeurd
Het herstel van de overwelving Molenbeek langs Carrefour te Ninove goed te keuren en de wijze
van gunnen van de opdracht vast te stellen
25.

Logistiek/overheidsopdrachten - goedkeuring beheersplan Onze-Lieve-Vrouw
Hemelvaartkerk te Ninove

Goedgekeurd
Het beheersplan van de Onze-Lieve Vrouw Hemelvaartkerk te Ninove, dat werd opgemaakt in
opdracht van de kerkfabriek, goed te keuren.
26.

Logistiek/overheidsopdrachten - technisch onderhoud van HVAC in stadsgebouwen
- gunning van de opdracht

Goedgekeurd
De opdracht voor het technisch onderhoud van HVAC in de stadsgebouwen te gunnen aan de firma
die de voor de stad economisch meest voordelige offerte heeft ingediend
27.

Logistiek/overheidsopdrachten - aankoop bouwmaterialen - gunning van de
opdracht

Goedgekeurd
De aankoop van bouwmaterialen te gunnen aan de economisch meest voordelige offerte tegen de
prijs van € 15.977,33 btw incl
28.

Logistiek/overheidsopdrachten - huur vrachtwagen met chauffeur - gunning van de
opdracht

Goedgekeurd
De opdracht voor de huur van een vrachtwagen met chauffeur te gunnen aan de enige inschrijver
van deze opdracht en dit ten bedrage van € 27.225 btw incl
29.

Logistiek/overheidsopdrachten - leveren en plaatsen van sectionaalpoorten in de
garage van het stadhuis - goedkeuring lastvoorwaarden - vaststellen wijze van
gunnen van de opdracht - vaststellen lijst te raadplegen firma's

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen het leveren en plaatsen van
sectionaalpoorten in de garage van het stadhuis, geraamd op € 9.186,30, btw inclusief, goed te
keuren, de voorwaarden vervat in het bestek goed te keuren en de opdracht te gunnen bij wijze
van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking en de lijst te raadplegen
leveranciers vast te stellen.

30.

Logistiek/overheidsopdrachten - aankoop van 2 haakse slijpers voor de garage
technische dienst - wijzigen leverancier gunning van de opdracht

Goedgekeurd
De aankoop van 2 haakse slijpers voor de garage technische dienst wordt gegund aan de
leverancier die de voor de stad voordeligste offerte heeft ingediend ten bedrage van € 211,99
inclusief btw

31.

Logistiek/overheidsopdrachten - leveren en plaatsen van fietsbeugels in de kelder
van het stadhuis - gunning van de opdracht

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen het leveren en plaatsen van fietsbeugels
in de kelder van het stadhuis, te gunnen ten bedrage van € 8.038,51, btw inclusief.
32.

Logistiek/overheidsopdrachten - reinigen atletiekpiste en aanbrengen nieuwe
belijning - niet gunnen van de opdracht

Goedgekeurd
De opdracht voor het reinigen en herschilderen van de belijning van de atletiekpiste wordt niet
gegund wegens ontoereikende kredieten
33.

Logistiek/overheidsopdrachten - afsluiten tijdelijke verzekering deelnemers
animatie de Kalmoes tijdens de jaarmarkt - gunnen van de opdracht

Goedgekeurd
Het afsluiten van een tijdelijke verzekering voor de deelnemers aan animatie de Kalmoes tijdens de
jaarmarkt te gunnen aan de firma die als enige een offerte indiende
34.

Logistiek/overheidsopdrachten - raadsledenloket - schriftelijke vraag

Verdaagd
Antwoord op een schriftelijke vraag van gemeenteraadslid
35.

Logistiek/overheidsopdrachten - eenmalig gebruik Kantfabriek voor tentoonstelling

Goedgekeurd
De Kantfabriek nog eenmaal in gebruik te geven voor een tentoonstelling
GR6. Politie - personeel - benoeming van een inspecteur van politie voor de dienst
operaties - wijziging mobiliteitsdatum
Goedgekeurd
GR7. Politie - personeel - mobiliteit - openverklaring van een vacante betrekking in het
operationeel kader - inspecteur van politie - dienst operaties
Goedgekeurd
GR8. Politie - begrotingswijziging 2019 gewone en buitengewone dienst - vaststelling
Goedgekeurd
36.

Prijsherziening van arco software

Goedgekeurd
Prijsherziening van arco software
37.

POLITIE - Betaling prestaties servicedesk

Goedgekeurd
Betaling prestaties servicedesk
38.

Politie - prijsherziening en verlenging contract dameshygiënecontainers

Goedgekeurd

39.

Politie - betaalbaarstelling

Goedgekeurd
Betaalbaarstelling
40.

Politie - Aankopen via bestelbon

Goedgekeurd
Aankopen via bestelbon
GR9. Gemeentebelastingen - retributie op het gebruik van de bibliotheek - aanpassing
Goedgekeurd
Verzoek aan de raad op het gemeenteraadsbesluit van 14 december 2016 houdende aanpassing
van de retributie op het gebruik van de bibliotheek aan te passen zodat het reglement indentiek is
in alle Bibart-bibliotheken.
41.

Gemeentebelastingen - vaststellen en uitvoerbaar verklaren belastingkohier Belasting op brandstofdistributieapparaten

Goedgekeurd
Het kohier inzake de belasting op brandstofdistributieapparaten voor het aanslagjaar 2019 wordt
vastgesteld en uitvoerbaar verklaard ten bedrage van € 16.282,33
42.

Gemeentebelastingen - gemeentelijke heffing bedrijven - aanslagjaar 2015 vaststellen staat oninbare posten

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om de staat van oninbare posten met
betrekking tot het belastingkohier inzake de gemeentelijke heffing bedrijven voor het aanslagjaar
2015 en met betrekking tot het vastgesteld recht 2015/802 vast te stellen voor een bedrag van €
124,00.
43.

Financiën - ruimtelijke ordening - uitspraak betwisting

Verdaagd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een uitspraak te doen in verband met
de betwisting van een factuur van de dienst ruimtelijke ordening
44.

Financiële dienst - goedkeuren bestelbons in het kader van budgethouderschap

Goedgekeurd
De bestelbonnen 2019/1660 t.e.m. 2019/1743 in het kader van het budgethouderschap worden
goedgekeurd.
45.

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 2019/135, 2019/136, 2019/137 en 2019/138
46.

Financiële dienst - afsluiten lening ter financiering van het aanleggen van nieuwe
voetpaden

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen tot het afsluiten van een lening ter
financiering van het aanleggen van nieuwe voetpaden

GR10. Leefmilieu - klimaat - project windenergie Ninove-Zuid - principe en aanbesteding
- goedkeuring
Verdaagd
De raad verleent haar goedkeuring aan het project windenergie voor de inplanting van
windturbines ten zuiden van de Dender in Ninove waarbij een voorstel zal worden opgemaakt voor
het plaatsen van windturbines op de gronden de stad en/OCMW Ninove met als doel het afsluiten
van een recht van opstal.
47.

Leefmilieu - niet toekennen subsidie hemelwaterput - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt een aanvraag voor subsidie voor de aanleg van
een hemelwaterput niet goed.
48.

Leefmilieu - raadsledenloket schriftelijke vraag gebruik laadpalen - antwoord goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt het antwoord goed op de schriftelijke vraag van
een raadslid omtrent het gebruik van laadpalen.
49.

Omgeving - OMV_2019069436 - voorwaardelijk gunstig advies voor de aanvraag
omgevingsvergunning van een landbouwbedrijf te Ninove - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepen verleent een voorwaardelijk gunstig advies voor de
aanvraag omgevingsvergunning van een landbouwbedrijf te Ninove.
50.

Omgeving - OMV_2019074210 - vergunning met voorwaarden - rooien van 1
treurwilg

Goedgekeurd
Het college verleent de aanvraag voor het rooien van 1 treurwilg.
51.

Omgeving - OMV_2019083445 - Vergunning SH - schilderen van gevels of
aanbrengen van gevelbekleding - O/2019/259

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning af te leveren voor het
schilderen van gevels of aanbrengen van gevelbekleding te Ninove.
52.

Omgeving - OMV_2019084613 - Vergunning met voorwaarden SH - plaatsen van
steenstrips op de voorgevel - O/2019/261

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het plaatsen van steenstrips op de voorgevel te Neigem.
53.

Omgeving - OMV_2019055368 - Vergunning met voorwaarden SH - verbouwen van
een handelshuis en uitbreiden met 2 dakuitbouwen - O/2019 / 257

Goedgekeurd
Het college verleent een voorwaardelijke vergunning voor het verbouwen van een handelshuis en
uitbreiden met 2 dakuitbouwen te Meerbeke.

54.

Omgeving - OMV_2019078528 - Vergunning SH - bouwen van een tuinhuis in
metselwerk met dakoversteek voor zonnepanelen - O/2019 / 243

Goedgekeurd
Het college verleent een vergunning voor het bouwen van een tuinhuis in metselwerk met
dakoversteek voor zonnepanelen te Appelterre-Eichem.
55.

Omgeving - OMV_2019086117 - Vergunning met voorwaarden SH - aanleggen van
een terras - O/2019 / 264

Goedgekeurd
Het college verleent een voorwaardelijke vergunning voor het aanleggen van een terras te
Meerbeke.
56.

Omgeving - OMV_2019077989 - Vergunning met voorwaarden SH - bouwen van 2
gesloten ééngezinswoningen na sloop van de bestaande bebouwing - O/2019 / 251

Goedgekeurd
Het college verleent een voorwaardelijke vergunning voor het bouwen van 2 gesloten
ééngezinswoningen na sloop van de bestaande bebouwing te Nederhasselt.
57.

Omgeving - OMV_2019072843 - Vergunning met voorwaarden SH - bouwen van
een vrijstaande eengezinswoning - O/2019 / 247

Goedgekeurd
Het college verleent een voorwaardelijke vergunning voor het bouwen van een vrijstaande
eengezinswoning te Nederhasselt.

58.

Omgeving - OMV_2019095819 - Vergunning SH - aanleggen van een terras of
andere verharding - O/2019 / 291

Goedgekeurd
Het college verleent een vergunning voor het aanleggen van een terras of andere verharding te
Outer.
59.

Omgeving - OMV_2019068128 - Vergunning met voorwaarden SH - bouwen van 2
halfopen ééngezinswoningen met afzonderlijke garages - O/2019 / 206

Goedgekeurd
Het college verleent een voorwaardelijke vergunning voor het bouwen van 2 halfopen
eengezinswoningen met afzonderlijke garages te Ninove.
60.

Omgeving - OMV_2019058518 - Vergunning met voorwaarden SH - herverkavelen
van loten 20, 21 en 22 van de oorspronkelijke verkaveling naar loten 20A, 20B, 21,
22A en 22B - O/2019/197

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het herverkavelen van loten 20,21 en 22 van de oorspronkelijke verkaveling te
Outer.
61.

Omgeving - OMV_2019070644 - Vergunning met voorwaarden SH - verkavelen van
2 loten voor open bebouwing. - O/2019 / 214

Goedgekeurd
Het college verleent een voorwaardelijk vergunning voor het verkavelen van 2 loten voor open
bebouwing te Pollare.

62.

Omgeving - OMV_2019067725 - Vergunning met voorwaarden SH - herverkavelen
loten 1 en 2 voor halfopen bebouwingen - O/2019 / 208

Goedgekeurd
Het college verleent een voorwaardelijke vergunning voor het herverkavelen van loten 1 en 2 voor
halfopen bebouwingen te Pollare.
GR11. Mobiliteit - Ninove - Geraardsbergsestraat - invoeren van een laad en loszone stadswegen
Verdaagd
Invoeren van een laad en loszone
GR12. Mobiliteit - Ninove - Mallaardstraat - zonaal stilstaan en parkeerverbod E3 stadswegen
Goedgekeurd
Invoeren van een zonaal stilstaan en parkeerverbod E3 in een deel van de Mallaardstraat te
Ninove.
GR13. Mobiliteit - Appelterre - Hellestraat - aanbrengen gele markeringen - stadswegen
Goedgekeurd
Aanbrengen van gele markering in de Hellestraat te Appelterre.
GR14. Mobiliteit - Ninove - Preulegem - aanbrengen gele markeringen ter hoogte van het
appartementsgebouw residentie Belleman - stadswegen
Goedgekeurd
Aanbrengen gele markeringen ter hoogte van de ingang van de semi-publieke tuin naar het
appartementsgebouw Preulegem te Ninove (residentie Belleman).
63.

Mobiliteit - Graanmarkt Ninove - aanvraag erfdienstbaarheid

Verdaagd
Mobiliteit - Graanmarkt Ninove - aanvraag erfdienstbaarheid
64.

Mobiliteit - tijdelijk politiereglement wielerwedstrijd Binckbank Tour 2019

Goedgekeurd
Het college neemt kennis van het tijdelijk politiereglement voor de wielerwedstrijd Binckbank Tour
2019
65.

Mobiliteit - tijdelijk politiereglement wielerwedstrijd Herzele 17.08.2019

Goedgekeurd
Het college neemt kennis van het tijdelijk politiereglement voor de wielerwedstrijd op 17.08.2019
66.

Mobiliteit - tijdelijk politiereglement wielerwedstrijd Nederhasselt 31.08.2019

Goedgekeurd
College neemt kennis van het tijdelijk politiereglement tijdens de wielerwedstrijd op 31.08.2019
67.

Mobiliteit - tijdelijk politiereglement wielerwedstrijd Nederhasselt 01.09.2019

Goedgekeurd
College neemt kennis van het tijdelijk politiereglement tijdens de wielerwedstrijd op 01.09.2019

68.

Mobiliteit - Denderwindeke - Oude Brusselstraat - sluipverkeer - overlast stadswegen

Goedgekeurd
Betrokkene brengt de stad op de hoogte van het vele sluipverkeer in de Oude Brusselstraat te
Denderwindeke. Vraagstelling: verbod zwaar verkeer - eenrichtingsverkeer.
69.

Mobiliteit - Trage Wegen - dienstbevel ProNatura Nederhasselt voetweg 67

Goedgekeurd
Het college neemt kennis van het dienstbevel voor het onderhoud van een trage weg
GR15. Ruimtelijke ordening - RUP Inghelantsite - goedkeuring opmaak RUP en wijze
gunning
Verdaagd
De gemeenteraad keurt een de opmaak van het RUP Inghelantsite goed en legt de wijze van
gunning vast.
GR16. Ruimtelijke ordening - haalbaarheidsonderzoek Moeremanssite - goedkeuring
samenwerkingsovereenkomst Solva
Goedgekeurd
De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst voor een haalbaarheidsonderzoek voor de
Moeremanssite met Solva goed.
GR17. Ruimtelijke ordening - RUP Bovenhoekstraat - goedkeuring
samenwerkingsovereenkomst Solva
Goedgekeurd
De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst voor het RUP Bovenhoekstraat met Solva
goed.
GR18. Ruimtelijke ordening - Burchtdam deelgebied 2 en deelgebied 3 - goedkeuring
opdracht opmaak masterplan en RUP en wijze van gunnen
Goedgekeurd
De gemeenteraad keurt de opdracht tot opmaak van een masterplan en een RUP voor het
deelgebied 2 en deelgebied 3 van het project Burchtdam goed en legt eveneens de wijze van
gunnen vast.
70.

Ruimtelijke ordening - aktename van de melding van Onroerend Erfgoed voor het
plaatsen van zonnepanelen

Goedgekeurd
voorstel aan het college akte te nemen van de melding
71.

Ruimtelijke ordening - RUP Inghelantsite - goedkeuren visienota

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de visienota, mits aanpassingen, over de
herinvulling van de Inghelantsite goed.
72.

A/2019/11 Positief stedenbouwkundig attest - bouwen van een ééngezinswoning

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een positief stedenbouwkundig attest
af te leveren voor het bouwen van een eengezinswoning te Ninove.

73.

Ruimtelijke ordening - kennisname arrest raad voor vergunningenbetwistingen
voor het dossier DPC1, Herremansstraat, bouwen van 29 wooneenheden na sloop
van bestaande loods

Goedgekeurd
Kennisname arrest raad voor vergunningenbetwistingen
74.

Ruimtelijke ordening - kennisname arrest raad voor vergunningenbetwistingen
voor het dossier Groeningen, Graanmarkt voor het slopen van een verlaten
bedrijfsgebouw inclusief 2 voorliggende woningen

Goedgekeurd
Kennisname arrest raad voor vergunningenbetwistingen
75.

Huisvesting - beantwoorden vraag - raadsledenloket

Goedgekeurd
Voorstel aan het college om een vraag van het raadsledenloket te beantwoorden
76.

Lokale economie - Dinsdagmarkt - Dag van de markt 8 oktober 2019 - goedkeuring

Goedgekeurd
De organisatie van de dag van de markt op 8 oktober 2019 wordt goedgekeurd.
77.

Lokale economie - Dinsdagmarkt - eindejaarsactie december - goedkeuring

Goedgekeurd
De organisatie van de eindejaarsactie op de markt in december wordt goedgekeurd.
78.

Openbare werken - onderhoud en herstelling van verschillende gemeentewegen
met kws-verharding (2e dienstjaar) - verslagen en toepassing boetes met
betrekking tot processen-verbaal van vaststelling nummers 1, 2 en 3 - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt, voor het onderhoud en herstelling van
verschillende gemeentewegen met kws-verharding (2e dienstjaar), de verslagen en de toepassing
van de boetes met betrekking tot de processen-verbaal 1, 2 en 3 goed
79.

Openbare werken - herstel voetpaden en wegenpatrimonium te Ninove en
deelgemeenten maximum oppervlakte 40m² - goedkeuring proces-verbaal van
voorlopige oplevering - gedeeltelijke vrijgave van de borgtocht

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt het proces-verbaal van voorlopige oplevering
voor het herstel van voetpaden en wegenpatrimonium te Ninove en deelgemeenten maximum
oppervlakte 40m² goed en geeft de opdracht om de gestorte borgsom gedeeltelijk vrij te geven
80.

Openbare werken - onderhoud en herstelling kws-verharding diverse wegen Roost te Denderwindeke - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de werken voor onderhoud en herstel in Roost
te Denderwindeke goed
81.

Openbare werken - onderhoud en herstelling kws-verharding diverse wegen - bevel
aanvang van de werken

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft het bevel de werken voor onderhoud en
herstelling kws-verharding van diverse wegen aan te vangen op maandag 16 september 2019

82.

Openbare werken - ruimen van grachten en niet geklasseerde waterlopen (3e
dienstjaar) - goedkeuring proces-verbaal van voorlopige oplevering - goedkeuring
gedeeltelijke vrijgave van de borgtocht

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt het proces-verbaal van voorlopige oplevering
voor het ruimen van grachten en niet geklasseerde waterlopen (3e dienstjaar) goed en geeft de
opdracht om de gestorte borgtocht gedeeltelijk vrij te geven
83.

Openbare werken - nieuwe uniforme en marktconforme tariefzetting voor
huishoudelijke rioolaansluitingen - kennisneming nota Riopact van 2 augustus
2019

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de nota van Riopact van 2 augustus
2019 omtrent de nieuwe uniforme marktconforme tariefzetting voor huishoudelijke
rioolaansluitingen
84.

Openbare werken - aanleg voetpad in de Albertlaan te Ninove - goedkeuring
proces-verbaal van definitieve oplevering - volledige vrijgave van de borgtocht

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt het proces-verbaal van definitieve oplevering
voor de aanleg van voetpaden in de Albertlaan goed en geeft de opdracht om de borgtocht volledig
vrij te geven
85.

Openbare werken - herstellingswerken aan voetpaden Abdijstraat (deel 2) te
Ninove - goedkeuring proces-verbaal van definitieve oplevering

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt het proces-verbaal van definitieve oplevering
voor de herstellingswerken aan voetpaden in de Abdijstraat (deel 2) te Ninove goed
86.

Openbare werken - reclamevoering in bushokjes - kennisname brief van Clear
Channel van 19 juni 2019

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brief van Clear Channel van 19
juni 2019 met de melding van de wijze van reclamevoeren in bushokjes

87.

Openbare werken - vraag gemeenteraadslid omtrent de heraanleg van het
kerkplein te Outer

Goedgekeurd
het college van burgemeester en schepenen geeft antwoord op de vraag van een gemeenteraadslid
omtrent de heraanleg van het kerkplein te Outer
88.

Openbare werken - onkruidverwijdering 2015 - goedkeuring proces-verbaal van
definitieve oplevering - goedkeuring volledige vrijgave van de borgtocht

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt het proces-verbaal van definitieve oplevering
voor de werken voor onkruidverwijdering 2015 goed en geeft de opdracht om de borgsom volledig
vrij te geven

89.

Openbare werken - onkruidverwijdering 2016 - goedkeuring proces-verbaal van
definitieve oplevering - goedkeuring volledige vrijgave van de borgtocht

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt het proces-verbaal van definitieve oplevering
voor de werken voor onkruidverwijdering 2016 goed en geeft de opdracht om de borgtocht volledig
vrij te geven
90.

Openbare werken - aanleg van een parking langs de Mallaardstraat te Ninove bevel aanvang van de werken

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft het bevel om de werken voor de aanleg van een
parking langs de Mallaardstraat te Ninove aan te vangen op 9 september 2019
91.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - schooljaar 2018/2019 - beleids- en
ondersteunend personeel - ambtshalve toekenning verlof tijdelijk andere opdracht
- tijdelijk belasten met andere opdracht

Goedgekeurd
Toekennen van een ambtshalve verlof tijdelijk andere opdracht aan een administratieve
medewerker voor een deeltijdse opdracht van 7/36 aan de SBS Denderwindeke en tijdelijk belasten
met een deeltijdse andere opdracht van 7/36 in het ambt van administratief medewerker aan de
SBS Parklaan-Seringen in een niet-vacante betrekking i.v.v. de titularis die afwezig is wegens
gedeeltelijke loopbaanonderbreking (ouderschapsverlof) vanaf 1 september 2019 tot en met 30
juni 2020.

92.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - schooljaar 2019/2020 - personeel lager
onderwijs - nieuwe affectatie

Goedgekeurd
Nieuwe affectatie voor het schooljaar 2019/2020 van een leermeesteres niet-confessionele
zedenleer aan SBS Nederhasselt-Voorde voor een deeltijdse opdracht van 2/24 waarvoor zij
geaffecteerd was aan de SBS Appelterre.
93.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - schooljaar 2019/2020 - personeel lager
onderwijs - nieuwe affectatie

Goedgekeurd
Nieuwe affectatie voor het schooljaar 2019/2020 van een leermeesteres niet-confessionele
zedenleer aan de SBS Parklaan-Seringen voor een deeltijdse opdracht van 2/24 waarvoor zij
geaffecteerd was aan de SBS Nederhasselt-Voorde.
94.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Denderwindeke - personeel lager onderwijs 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 onderwijzeres van de Stedelijke Basisschool Denderwindeke vanaf 5
september 2019 tot en met 4 december 2019.
95.

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 september 2019 tot en met 30 november 2019.
96.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - directeur coördinatie en directies Masterterclass inschrijvingsdecreet

Goedgekeurd
Verlenen van toestemming aan de directeur coördinatie en aan de directeurs van de
scholengemeenschap GeNi om deel te nemen aan een infosessie.
97.

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - domein muziek verlof voor verminderde prestaties - toekenning - wijziging collegebesluit van 29
juli 2019

Goedgekeurd
Wijziging van het collegebesluit van 29 juli 2019 waarbij een verlof voor verminderde prestaties
werd toegekend aan een lerares DKO, domein muziek, van de Stedelijke Academie voor Muziek,
Woord en Dans vanaf 1 september 2019 tot en met 31 augustus 2020 voor een deeltijdse opdracht
van zeventien lestijden (in plaats van vijf lestijden).
98.

Onderwijs - nieuwbouw kleuterafdeling Stedelijke Basisschool Denderwindeke leveren en plaatsen gedenkplaat officiële opening - goedkeuring en gunning van de
opdracht

Goedgekeurd
Gunnen van de levering en plaatsing van een gedenkplaat naar aanleiding van de officiële opening
van de nieuwbouw van de kleuterafdeling van de Stedelijke Basisschool Denderwindeke.
99.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - toezicht en busbegeleiding schooljaar
2018/2019 - vrijgave van de borgtocht eerste semester 2019

Goedgekeurd
Vrijgave van de borgtocht met betrekking tot het toezicht en de busbegeleiding in de Stedelijke
Basisscholen tijdens het schooljaar 2018/2019.
100. Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - leerlingenvervoer schooljaar 2018/2019 vrijgave van de borgtocht
Goedgekeurd
Vrijgave van de borgtochten met betrekking tot het leerlingenvervoer van de Stedelijke
Basisscholen in het schooljaar 2018/2019.
GR19. Cultuur - Projectvereniging Erfgoed Denderland - lidmaatschap gemeente Haaltert
- goedkeuring
Goedgekeurd
De gemeenteraad aanvaardt de gemeente Haaltert als nieuw lid van de projectvereniging Erfgoed
Denderland vanaf 1 januari 2021.
GR20. Cultuur - aanvaarding schenking schilderij - goedkeuring
Goedgekeurd
De gemeenteraad aanvaardt de schenking van een schilderij
GR21. Bibliotheek : aanstelling van de leden van de bib- en cc-adviesraden
Goedgekeurd
Bibliotheek : aanstelling van de leden van de bib- en cc-adviesraden

GR22. Bibliotheek : goedkeuring nieuw gebruiksreglement
Goedgekeurd
Naar aanleiding van de overstap naar het EBS (Eengemaakt Bibliotheek Systeem) wordt een
update van het gebruiksreglement voorgesteld
101. Cultuur - toelage Vzw Maspoe werkingsjaar 2018 - betaalbaarstelling goedkeuring
Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de uitbetaling van de toelage voor 2019, op
basis van het ingediende werkingsverslag van het jaar 2018, aan vzw Maspoe goed
102. Cultuur - restauratie twee schilderijen 'Despauterius' - goedkeuring
Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de restauratie van twee
schilderijen, getiteld ‘Portret van Johannes Despauterius’ en ‘Portret van mevrouw Despauterius’,
door Atelier IN.
103. Evenementen - autovrije zondag 22/09/2019 - medewerking stadspersoneel goedkeuring
Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt goed om onder de personeelsleden van de stad
vrijwilligers te zoeken voor hulp bij de organisatie van autovrije zondag op 22 september 2019.
104. Evenementen-trouwceremonie in stadspark 14/09/2019-goedkeuring
Niet goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor het organiseren van een
trouwceremonie in het stadspark van Ninove op 14 september 2019.
105. Evenementen - Privéfeest zaal De Roos 31/08/2019 - goedkeuring
Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van een privéfeest in zaal De
Roos op 31 augustus 2019 goed.
106. Evenementen-Braderij/Jaarmarkt 6,7,8/09/2019-goedkeuring
Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor het organiseren van een
jaarmarkt met braderij op 6, 7, 8 september 2019
107. Evenementen - Buurtfeest Lietersberg - 7 september 2019
Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring tot het organiseren van een
buurtfeest op Lietersberg te Denderwindeke op 7 september 2019
108. Evenementen - Startdag KSA Sint-Goedele - 08 september 2019
Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor het organiseren van de
startdag van KSA Sint-Goedele op zondag 8 september 2019.

109. Evenementen - Startdag Scouts Ninove - 15 september 2019
Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor het organiseren van de
startdag van de scouts op zondag 15 september 2019 in het stadspark van Ninove.
110. Evenementen - Startdag Chiro Flos en Chiro Sjaloom - 8 september 2019
Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming tot het organiseren van de
startdag van Chiro Flos en Chiro Sjaloom te Meerbeke op 8 september 2019.
GR23. Sport - AGB De Kleine Dender - Advies jaarrekening AGB Ninove 2018 BBC
Goedgekeurd
AGB Ninove (zwembad) - De jaarrekening 2018 BBC wordt positief geadviseerd.
GR24. Sport - advies jaarrekening vennootschappen (NBB) 2018 met resultaat en
balanstotalen
Goedgekeurd
De gemeenteraad adviseert stelt de jaarrekening vennootschappen van het AGB Ninove (zwembad)
positief.

GR25. Financiën - AGB Ninove - prijssubsidiereglement oktober 2019
Goedgekeurd
Het prijssubsidiereglement voor het AGB Ninove vanaf oktober 2019 wordt goedgekeurd.

