College van burgemeester en schepenen van 26 februari 2019
BEKNOPTE BESLUITENLIJST

GR1. Secretariaat - Toerisme Oost-Vlaanderen - voordracht kandidaat-lid voor de raad
van bestuur
Goedgekeurd
Voorstel aan de gemeenteraad om een kandidaat lid voor de raad van bestuur van Logo Dender
voor te dragen en dit voor de duur van deze bestuursperiode.
GR2. Secretariaat - Toerisme Oost-Vlaanderen - Aanduiding van vertegenwoordiger en
plaatsvervanger voor de bijzondere algemene vergadering.
Goedgekeurd
Voorstel aan de gemeenteraad om een vertegenwoordiger en plaatsvervanger aan te duiden voor
de bijzondere algemene vergadering van Toerisme Oost-Vlaanderen en dit voor de duur van deze
bestuursperiode.
GR3. Secretariaat - CEVI - voordracht kandidaat-lid voor de raad van bestuur
Goedgekeurd
Voorstel aan de gemeenteraad om een kandidaat lid voor de raad van bestuur van Logo Dender
voor te dragen en dit voor de duur van deze bestuursperiode.
GR4. Secretariaat - CEVI - Aanduiding van vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor
de bijzondere algemene vergadering.
Goedgekeurd
Voorstel aan de gemeenteraad om een vertegenwoordiger en plaatsvervanger aan te duiden voor
de bijzondere algemene vergadering van CEVI en dit voor de duur van deze bestuursperiode.
GR5. Secretariaat - PWWA- voordracht kandidaat-lid en plaatsvervanger voor de raad
van bestuur
Goedgekeurd
Voorstel aan de gemeenteraad om een kandidaat lid en een plaatsvervanger voor de raad van
bestuur van PWWA voor te dragen en dit voor de duur van deze bestuursperiode.
GR6. Secretariaat - PWWA- Aanduiding van vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor
de bijzondere algemene vergadering.
Goedgekeurd
Voorstel aan de gemeenteraad om een vertegenwoordiger en plaatsvervanger aan te duiden voor
de bijzondere algemene vergadering van PWWA en dit voor de duur van deze bestuursperiode.
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GR7. Secretariaat - ERSV - Aanduiding van vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor
de bijzondere algemene vergadering.
Goedgekeurd
Voorstel aan de gemeenteraad om een vertegenwoordiger en plaatsvervanger aan te duiden voor
de bijzondere algemene vergadering van ERSV en dit voor de duur van deze bestuursperiode.
GR8. Secretariaat - Poolstok - Aanduiding van vertegenwoordiger en plaatsvervanger
voor de bijzondere algemene vergadering.
Goedgekeurd
Voorstel aan de gemeenteraad om een vertegenwoordiger en plaatsvervanger aan te duiden voor
de bijzondere algemene vergadering van Poolstok en dit voor de duur van deze bestuursperiode.
GR9. Secretariaat - Sociaal verhuurkantoor - Aanduiding van vertegenwoordiger en
plaatsvervanger voor de algemene vergadering.
Goedgekeurd
Voorstel aan de gemeenteraad om een vertegenwoordiger en plaatsvervanger aan te duiden voor
de algemene vergadering van het Sociaal Verhuurkantoor en dit voor de duur van deze
bestuursperiode.
1.

Secretariaat - goedkeuring notulen

Goedgekeurd
Goedkeuring van de notulen van 5 februari 2019.
2.

Secretariaat - huishoudelijk reglement CBS/VB

Goedgekeurd
Voorstel om het huishoudelijk reglement van het college van burgemeester en schepenen/vast
bureau goed te keuren.
3.

Secretariaat - erediensten - Kerkraad Sint-Gertrudis Appelterre-Eichem - Notulen
12 februari 2019

Goedgekeurd
Notulen van de kerkraad Sint-Gertrudis Appelterre-Eichem van 12 februari 2019
4.

Secretariaat - erediensten - Kerkraad Sint-Kristoffel Pollare

Goedgekeurd
Notulen van de kerkraad Sint-Kristoffel Pollare van 7 februari 2019
5.

Personeelsdienst - aanstellen monitoren - krokusvakantie

Goedgekeurd
Tijdens de krokusvakantie worden er monitoren aangesteld voor het voetbalkamp
6.

Personeel - omzetten voltijdse overeenkomst naar een overeenkomst met 4/5de
prestaties

Goedgekeurd
De voltijdse overeenkomst van een personeelslid wordt omgezet naar een overeenkomst met
4/5de prestaties
7.

Personeel - diensthoofd burgerzaken - statutaire aanstelling op proef

Goedgekeurd
Aanstelling op proef in de statutaire functie van diensthoofd burgerzaken
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8.

Personeel - taalspeelbad -aanstellen jobstudenten

Goedgekeurd
Tijdens het taalspeelbad in de krokusvakantie worden jobstudenten aangesteld
9.

Personeel - aanstellen jobstudenten

Goedgekeurd
Tijdens de krokusvakantie worden in het IBO jobstudenten aangesteld.
10.

Ziekteverloven week 8

Goedgekeurd
Ziekteverloven week 8
11.

Personeel - beëindiging arbeidsovereenkomst

Goedgekeurd
Een personeelslid vraagt om de arbeidsovereenkomst te beëindigen.
12.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister
13.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister
14.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister
15.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister
16.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister
17.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister
18.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister
19.

Burgerzaken - grafconcessie op de begraafplaats Nederhasselt

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring grafconcessie op de begraafplaats Nederhasselt
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20.

Burgerzaken - verlenging grafconcessie op de begraafplaats Denderwindeke

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring verlenging grafconcessie op de begraafplaats Denderwindeke
21.

Sociale zaken - bloemstuk 103 jarige

Goedgekeurd
Leveren van een bloemstuk aan een 103 jarige
22.

IBO - toekenning sociaal tarief VI

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om de aanvraag voor sociaal tarief, zoals
vermeld in het dossier, goed te keuren vanaf 11 april 2019 voor de periode van 1 jaar.
23.

Patrimonium - Herstel technische installaties via Eandis/Fluvius - deel 21 goedkeuring

Goedgekeurd
Goedkeuring offertes Eandis/Fluvius voor sporthal en technische dienst
24.

Patrimonium - uitbreiding SBS Windekind - perceel 3 - vorderingsstaat 18 goedkeuring

Goedgekeurd
Goedkeuring vorderingsstaat 18 voor perceel 3 voor uitbreiding SBS Windekind.
25.

Logistiek/overheidsopdrachten - stadsdiensten - aankoop briefpapier - verlenging
van de opdracht

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen de opdracht voor de aankoop van
briefpapier voor de administratieve diensten van de stad en het OCMW, te verlengen voor het
dienstjaar 2019, voor de som van € 3.487,22, btw inclusief (2 paletten).
26.

Logistiek/overheidsopdrachten - scholengemeenschap Geni - aankoop
schoolbenodigdheden - wijziging

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen de meerprijs in de aankoop van
schoolbenodigdheden voor de stedelijke lagere- en basisscholen, schooljaar 2018 2019, via
raamovereenkomst voor de duur van 48 maanden ten bedrage van € 1.517,46, btw inclusief, goed
te keuren.
27.

Logistiek/overheidsopdrachten - aanstellen van een externe technisch medewerker
voor de dienst openbare werken - gunnen van de opdracht

Goedgekeurd
De opdracht voor het ter beschikking stellen van een externe technisch medewerker voor de
technische dienst wordt gegund aan de firma die als enige een offerte heeft ingediend ten bedrage
van € 50.820 btw inclusief
28.

Logistiek/overheidsopdrachten - SBS Ikke - aankoop verf - gunning van de
opdracht

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen de aankoop van verf voor de SBS Ikke te
gunnen aan de firma die de voor de stad meest economische voordeligste regelmatige offerte heeft
ingediend voor de prijs van € 1.244,96, inclusief btw.
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29.

Logistiek/overheidsopdrachten - sloop bijgebouw pastorie Aspelare - goedkeuring
vorderingsstaat nr. 1, tevens eindstaat

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen vorderingsstaat nr. 1, tevens eindstaat,
voor de sloop van het bijgebouw van de pastorie van Aspelare, ten bedrage van
€ 7.440,25, btw exclusief (btw medecontractant), goed te keuren.
30.

Logistiek/overheidsopdrachten - nieuwe databekabeling in 3 gebouwen: cc,
bibliotheek, oud stadhuis - goedkeuring proces-verbaal van definitieve oplevering volledige vrijstelling van de borgtocht

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen het proces-verbaal van definitieve
oplevering van 8 februari 2019, voor de nieuwe databekabeling in 3 gebouwen: cc, bibliotheek, oud
stadhuis, goed te keuren en de borgstelling met nr. 2016.11.28.001, ten bedrage van € 2.850,
volledig vrij te geven hetzij voor een bedrag van € 1.425.
31.

Politie – Organisatie verkeersklassen als alternatieve sanctie voor minderjarige
overtreders

Goedgekeurd
Organisatie verkeersklassen als alternatieve sanctie voor minderjarige overtreders
32.

Politie - betaalbaarstelling

Goedgekeurd
Betaalbaarstelling
33.

Politie - Aankopen via bestelbon

Goedgekeurd
Aankopen via bestelbon
34.

Financiële dienst - energiefacturen restauratie kerk Outer - kennisname

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om kennis te nemen van het voorstel van
de kerkfabriek Outer om een deel van de uitzonderlijk hoge energiefacturen ten laste van de
kerkfabriek te nemen.
35.

Gemeentebelastingen - ambtshalve vaststellen en uitvoerbaar verklaren
belastingkohier - gemeentelijke heffing bedrijven

Goedgekeurd
Het kohier inzake de gemeentelijke heffing bedrijven voor het aanslagjaar 2018 wordt ambtshalve
vastgesteld en uitvoerbaar verklaard ten bedrage van € 21.804.
36.

Financiën - afsluiten leningen - Gunnen opdracht

Goedgekeurd
Gunnen van de opdrachten met als voorwerp het afsluiten van leningen voor de stad Ninove en de
politiezone
37.

Financiële dienst - goedkeuren bestelbons in het kader van budgethouderschap

Goedgekeurd
De bestelbonnen 2019/503 t.e.m. 2019/547 in het kader van het budgethouderschap worden
goedgekeurd.
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38.

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 2019/43, 2019/44, 2019/45 en 2019/46.
39.

Verlenen van een subsidie voor het plaatsen van een hemelwaterput.

Goedgekeurd
Het college keurt de aanvraag voor een subsidie voor het plaatsen van een hemelwaterput goed.
40.

Niet verlenen van een subsidie voor het plaatsen van een hemelwaterinstallatie.

Goedgekeurd
Het college verleent geen subsidie voor het plaatsen van een hemelwaterinstallatie.
41.

Leefmilieu - volkstuinen aanleg - goedkeuren vorderingsstaat 6 - goedkeuring
proces-verbaal van vooruitgang der werken.

Goedgekeurd
Het college keurt vorderingsstaat 6 voor de aanleg van de volkstuinen goed.
42.

Omgeving - OMV_2018124017 - vergunning met voorwaarden - actualisatie van de
vergunning van een producent voor pigmentoplossingen voor de bouwnijverheid O/2018/476 inrichtingsnummer 20181012-0022

Goedgekeurd
Het college actualiseert de vergunning van een producent voor pigmentoplossingen voor de
bouwnijverheid te Ninove.
43.

Omgeving - OMV_2019012351 - aktename van de melding - bronbemaling voor
maken put Air Liquide - O/2019/36 inrichtingsnummer 20190130-0034

Goedgekeurd
Het college neemt akte van de melding voor een bronbemaling te Ninove.
44.

OMV_2019018490 - aktename SH juiste melding - verbouwen zonder
constructieve aanpassingen

Goedgekeurd
Het college neemt akte van de melding voor het verbouwen zonder constructieve aanpassingen
45.

OMV_2018121659 - Weigering SH - verkavelen van een perceel in 2 loten, 1 lot
voor halfopen bebouwing en 1 lot voor gesloten bebouwing - O/2018/509

Verdaagd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een weigering af te leveren voor het
verkavelen van een perceel in 2 loten, 1 lot voor halfopen bebouwing en 1 lot voor gesloten
bebouwing te Outer.
46.

OMV_2018054176 - negatief advies in laatste administratieve aanleg voor de bouw
van een winkelpark met parking in Ninove - O/2018 / 230

Goedgekeurd
Het college geeft een negatief advies in laatste administratieve aanleg voor de bouw van een
winkelpark met parking in Ninove
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47.

OMV_2018150637 - Vergunning met voorwaarden SH - slopen van 2 vrijstaande
woningen - O/2018/531

Verdaagd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het slopen van 2 vrijstaande woningen te Ninove.
48.

OMV_2018155595 - Vergunning met voorwaarden SH - terreinaanlegwerken
speelpark Nederhasselt - O/2018/533

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor de terreinaanlegwerken aan het speelpark te Nederhasselt.
49.

OMV_2018158211 - Vergunning met voorwaarden SH - bouwen van 10
appartementen en bijhorende omgevingsaanleg + sloop bestaande gebouwen O/2018/540

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het bouwen van 10 appartementen en bijhorende omgevingsaanleg + sloop van
bestaande gebouwen te Okegem.
50.

OMV_2018155123 - Vergunning met voorwaarden SH - bouwen van een
ééngezinswoning - O/2018/522

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

51.

OMV_2019005786 - Vergunning met voorwaarden SH - plaatsen van 2 gemetselde
kolommen - O/2019/19

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het plaatsen van 2 gemetselde kolommen te Denderwindeke.
52.

OMV_2019003879 - Vergunning met voorwaarden SH - verbouwen van een schuur
- O/2019/11

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het verbouwen van een schuur te Lieferinge.
53.

OMV_2018133672 – Vergunning met voorwaarden SH - verkavelen van 4 loten
bouwgrond en 1 lot in te nemen op openbaar domein - O/2018/475

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het verkavelen van 4 loten bouwgrond en 1 lot in te nemen op openbaar domein te
Pollare.
54.

Opheffing parkeerplaats Armand De Riemaeckerstraat te Ninove.

Goedgekeurd
Er wordt goedkeuring verleend aan de opheffing van een parkeerplaats in Armand De
Riemaeckerstraat te Ninove
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55.

Aktename van de vraag tot verzaking aan de verkaveling V2004/53 en latere
wijziging V2008/28

Goedgekeurd
Er wordt kennis genomen van de vraag tot verzaking aan de verkaveling V2004/53 en latere
wijziging V2008/28
56.

A/2018/18 Negatief stedenbouwkundig attest SH - bouwen van een halfopen
bebouwing

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een negatief stedenbouwkundig
attest af te leveren voor het bouwen van een halfopen bebouwing te Outer.
57.

Lokale economie - ambulante handel - inname openbaar domein - 1 mei 2019 Denderkaai, Ninove - goedkeuring

Goedgekeurd
De inname openbaar domein op 1 mei 2019 van een hamburgerkraam te Denderkaai, Ninove
wordt goedgekeurd
58.

Lokale economie - huur, leveren, plaatsen en verwijderen van feestverlichting in de
handelswijken - goedkeuring processen-verbaal van voorlopige en definitieve
aanvaarding - betaalbaar stellen factuur 2018

Goedgekeurd
De betaalbaarstelling van de factuur voor de huur, levering, plaatsing en verwijderen van de
feestverlichting in de handelswijken voor dienstjaar 2018 wordt goedgekeurd
59.

Lokale economie - dinsdagmarkt - afstand van abonnement

Goedgekeurd
De afstand van abonnement van een marktkramer voor de dinsdagmarkt wordt goedgekeurd.
60.

Lokale economie - aanvraag terras horecazaak te Ninove - vergunning 2019

Goedgekeurd
De aanvraag van een terras voor een horecazaak te Ninove wordt goedgekeurd.
61.

Lokale economie - Detailhandel & Horeca - Starters- en innovatieavond - Woe 20
maart 2019 - Organisatie en Communicatie - Goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de organisatie van een
starters- en innovatieavond op woe 20 maart 2019 in Jeugdcentrum De Kuip. Op deze infoavond
worden zowel starters als actieve handelaars geïnformeerd over de ondersteuningsmaatregelen
door de stad Ninove. Daarnaast kunnen starters hun vragen stellen aan Unizo en medewerkers van
de dienst lokale economie. Voor de actieve handelaars wordt er een lezing over innovatie in
detailhandel en horeca voorzien.
62.

Onderhoudswerken kws-verharding in de Doornweg en het kruispunt Merellaan Koperwieklaan te Ninove - 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 en
de volledige vrijgave van de borgtocht voor de onderhoudswerken kws-verharding in de Doornweg
en het kruispunt Merellaan - Koperwieklaan te Ninove goed
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63.

Herstel voetpaden Outerstraat te Ninove - 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 en
de definitieve vrijgave van de borgtocht voor het herstel van de voetpaden in de Outerstraat te
Ninove goed
64.

Plaatsen van nieuwe verlichting op de parking Dekenijstraat te Ninove goedkeuring - gunning van de opdracht

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de prijsofferte goed voor het verlichten van de
parking in de Dekenijstraat te Ninove voor het bedrag van € 8.371,44, btw verlegd
65.

Ondergronds brengen van laagspannings- en openbaar verlichtingsnet ter hoogte
van de gemeenteschool in de zone 30 - Van Der Schuerenstraat te Nederhasselt goedkeuring - gunning van de opdracht

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de prijsofferte goed voor het ondergronds
brengen van het laagspannings- en openbaar verlichtingsnet ter hoogte van de gemeenteschool in
de zone 30 in de Van Der Schuerenstraat te Nederhasselt voor het bedrag van € 21.451,74, btw
verlegd
66.

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

Goedgekeurd
het college van burgemeester en schepenen keurt de machtigingsaanvragen voor het uitvoeren
van werken op het openbaar domein goed
67.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Denderwindeke - beleids- en ondersteunend
personeel - tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling vanaf 12 februari 2019 van een personeelslid in het ambt van zorgcoördinator
aan de Stedelijke Basisschool Denderwindeke met een deeltijdse opdracht van 29/36 in een nietvacante betrekking in vervanging van de titularis die afwezig is wegens ziekte.
68.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Appelterre - personeel kleuteronderwijs tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling van een kleuteronderwijzeres aan de Stedelijke Basisschool Appelterre op 19
februari 2019 met een voltijdse opdracht van 24/24 in een niet-vacante betrekking in vervanging
van de titularis die afwezig is wegens nascholing.
69.

Onderwijs-Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen - personeel lager onderwijs beleids- en ondersteunend personeel - tijdelijk belasten met andere opdracht ambtshalve toekenning verlof tijdelijk andere opdracht

Goedgekeurd
Toekennen van een ambtshalve verlof tijdelijk andere opdracht aan een voltijds vastbenoemde
onderwijzeres/zorgcoördinator voor een deeltijdse opdracht van 10/24 in het ambt van onderwijzer
en voor een deeltijdse opdracht van 3/36 in het ambt van zorgcoördinator en tijdelijk belasten met
een deeltijdse andere opdracht van 12/24 in het ambt van directeur basisonderwijs aan de SBS
Parklaan-Seringen vanaf 11 februari 2019 in een niet-vacante betrekking i.v.v. de titularis die
afwezig is wegens ziekte.
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70.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen - personeel kleuteronderwijs
- tijdelijk belasten met andere opdracht - ambtshalve toekenning verlof tijdelijk
andere opdracht

Goedgekeurd
Toekennen van een ambtshalve verlof tijdelijk andere opdracht aan een voltijds vastbenoemde
kleuteronderwijzeres voor een deeltijdse opdracht van 12/24 in het ambt van kleuteronderwijzer
aan de Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen en tijdelijk belasten met een deeltijdse andere
opdracht van 12/24 in het ambt van directeur basisonderwijs aan de SBS Parklaan-Seringen vanaf
11 februari 2019 in een niet-vacante betrekking i.v.v. de titularis die afwezig is wegens ziekte.
71.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Appelterre - personeel lager onderwijs - beleidsen ondersteunend personeel - ambtshalve toekenning verlof tijdelijk andere
opdracht - tijdelijk belasten met andere opdracht

Goedgekeurd
Toekennen van een ambtshalve verlof tijdelijk andere opdracht aan een voltijds vastbenoemde
onderwijzeres en zorgcoördinator voor een deeltijdse opdracht van 8/24 onderwijzer en een
deeltijds opdracht van 18/36 zorgcoördinator aan de SBS Appelterre en tijdelijk belasten met een
deeltijdse andere opdracht van 20/24 in het ambt van directeur basisonderwijs aan de SBS
Appelterre vanaf 18 februari 2019 in een niet-vacante betrekking i.v.v. de titularis die afwezig is
wegens ziekte.
72.

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

Goedgekeurd
Toekenen 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
Nederhasselt-Voorde in een niet-vacante betrekking i.v.v. de titularis die afwezig is wegens
gedeeltelijke loopbaanonderbreking medische bijstand vanaf 1 maart 2019 tot en met 31 mei
2019.
73.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen - personeel lager onderwijs verlenging verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte

Goedgekeurd
Toekenning van een verlenging van het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte mits
werkhervatting aan 75 % aan een onderwijzeres van SBS Parklaan-Seringen vanaf 22 februari
2019 tot en met 12 april 2019.
74.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - schooljaar 2018/2019 - beleids- en
ondersteunend personeel - gedeeltelijke loopbaanonderbreking medische bijstand toekenning

Goedgekeurd
Toekenning van een gedeeltelijke loopbaanonderbreking voor 1/5e (7/36) voor het verstrekken van
medische bijstand aan een administratieve medewerker van de Stedelijke Basisschool
Nederhasselt-Voorde en Stedelijke Basisschool Denderwindeke vanaf 1 maart 2019 tot en met 31
mei 2019.
75.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde - personeel lager
onderwijs - training 'Omgaan met agressie'

Goedgekeurd
Verlenen van toestemming aan onderwijzeressen van de Stedelijke Basisschool NederhasseltVoorde om deel te nemen aan een training.
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76.

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - nascholing 'Dag van
de Cultuureducatie 2019'

Goedgekeurd
Verlenen van toestemming aan een lerares deeltijds kunstonderwijs, domein woordkunst-drama,
van Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans om deel te nemen aan de Dag van de
Cultuureducatie 2019.
77.

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord een Dans - domein muziek aanvraag van onderwijsbevoegdheid voor een unieke optie: musical/muziektheater
in de derde en vierde graad en kortlopende specialisatie (cluster 8)

Goedgekeurd
Indienen van een aanvraag van onderwijsbevoegdheid in de Stedelijke Academie voor Muziek,
Woord en Dans voor een unieke optie: musical/muziektheater in de derde en vierde graad en
kortlopende studierichting specialisatie (cluster 8) in het domein muziek.
78.

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - project Kunstkuur:
lokaal samenwerkingsinitiatief met de Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde
en met de GO! basisschool Molenveld Denderhoutem - principebeslissing

Goedgekeurd
Principieel akkoord gaan in het kader van het project Kunstkuur met het lokaal
samenwerkingsinitiatief tussen de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans en de
Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde en de GO! basisschool Molenveld Denderhoutem vanaf
1 september 2019 en voor de duur van 3 schooljaren.
79.

cultuur-ninoofse kleppers-subsidie werkgroep ter bevordering van het ninoofs
dialect- betaalbaarstelling

Goedgekeurd
Er wordt een subsidie van 112,50 euro uitbetaald aan een erkende vereniging voor het boeken van
een Ninoofse Klepper.
80.

Cultuur-projectsubsidie werkgroep ter bevordering van het ninoofs dialectgoedkeuring

Goedgekeurd
Goedkeuring van het college voor het toekennen van een projectsubsidie aan een erkende
vereniging
81.

Cultuur - Erfgoeddag 28 april 2019 - programma - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college keurt het programma van de Erfgoeddag op zondag 28 april 2019 goed.
82.

Evenementen-carnaval 2019-doop Draujvers op zaterdag 9 maart 2019goedkeuring

Goedgekeurd
Goedkeuring aan carnavalgroep De Draujvers voor het organiseren van een doop van hun wagen
op zaterdag 9 maart 2019.
83.

Evenementen-carnaval 2019-Wortelverbranding-goedkeuring

Goedgekeurd
Goedkeuring wordt gegeven aan het organiseren van de wortelverbranding als einde van carnaval
2019 op dinsdag 12 maart op de Denderkaai, ter hoogte van café Den Belleman.
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84.

Evenementen - prijsafroeping/stratencarnaval Oudstrijdersplein op 10, 11 en 12
maart 2019 - goedkeuring

Goedgekeurd
Goedkeuring wordt verleend tot het organiseren van de prijsafroeping en stratencarnaval voor
carnaval 2019.
85.

Evenementen-carnaval 2019-stratencarnaval Koepoort op zondag 10 maart 2019
en maandag 11 maart 2019-goedkeuring

Goedgekeurd
Goedkeuring wordt verleend voor het organiseren van een stratencarnaval aan de Koepoort op
zondag 10 maart 2019 en maandag 11 maart 2019.
86.

Evenementen-carnaval 2019-winterfoor-verkeersregeling

Goedgekeurd
Goedkeuring voor de verkeersregeling van de winterfoor met carnaval 2019.
87.

Evenementen-carnaval 2019-plaatsen tribunes-verkeersregeling

Goedgekeurd
Goedkeuring verkeersregeling voor het plaatsen van de tribunes ten gevolge van carnaval 2019.
88.

Evenementen-carnaval 2019-livestreaming tijdens stoet Ninofmedia-goedkeuring

Goedgekeurd
Goedkeuring te verlenen voor het plaatsen van een bureaucontainer en hoogtewerker aan de
tribunes van carnaval 2019 om de livestream vlot te kunnen laten doorgaan.
89.

Evenementen-carnaval 2019-verkeersregeling opruiming 13 maart 2019

Goedgekeurd
Goedkeuring wordt verleend aan de voorgestelde verkeersregeling voor de opruiming van de
binnenstad na carnaval 2019.
90.

Evenementen - carnaval 2019 - kindercarnaval - goedkeuring

Goedgekeurd
Goedkeuring wordt verleend tot het organiseren van kindercarnaval op zaterdag 9 maart 2019
91.

Evenementen-carnaval 2019-plaatsen van tapinstallatie op trottoir Sint-Annakamer
op zondag 10 maart 2019

Goedgekeurd
Goedkeuring wordt verleend aan de uitbaatster van de Sint-Annakamer om een tapinstallatie te
plaatsen op de trottoir aan de Sint-Annakamer op zondag 10 maart 2019.
92.

Evenementen - carnaval 2019 - carnavalsstoeten Ninoofse scholen 11/03/2019 Goedkeuring

Goedgekeurd
Goedkeuring wordt verleend aan de carnavalsoptochten van verschillende Ninoofse scholen op
maandag 11 maart 2019 met politiebegeleiding.
93.

Evenementen - carnaval 2019 - reiswegen carnaval - goedkeuring

Goedgekeurd
Goedkeuring van de reiswegen met carnaval 2019
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94.

Jeugd - toekennen en betaalbaarstelling kadervormingssubsidies aan individuele
aanvragers

Goedgekeurd
Toekennen en betaalbaarstellen van kadervormingssubsidies aan individuele aanvragers.
95.

Sport - organisatie avonturenkamp - goedkeuring samenwerking Haaltert en
Herzele

Goedgekeurd
Voorstel om de organisatie van een avonturenkamp, in samenwerking met de gemeenten Haaltert
en Herzele, toed te keuren
96.

Sociale zaken - zitdagen groeipakket FONS

Goedgekeurd
De zitdagen over het groeipakket georganiseerd door FONS in het Huis van het Kind en in het
consultatiebureau van Kind en Gezin worden goedgekeurd.
97.

Secretariaat - dossiers gemeenteraad

Goedgekeurd
Te agenderen agendapunten voor de gemeenteraad.
98.

Openbare werken - gedeeltelijke verplaatsing van voetweg 53 in Outer kennisneming van de conclusies van de raadsman van de stad

Goedgekeurd
De stad werd door de ontwikkelaar van het retailpark langs de Brakelsesteenweg in Outer en de
eigenaar van de kleinhandelssite waarop het retailpark zou komen respectievelijk op 22 mei 2017
en 21 juni 2017 gedagvaard voor de Rechtbank van Eerste Aanleg in Dendermonde met een
vordering van aanzienlijke schadevergoedingen. De conclusie van de rechtbank (ttz. beide
vorderingen af te wijzen) wordt voor kennisgeving voorgelegd aan het schepencollege.
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