College van burgemeester en schepenen van 27 mei 2019
BEKNOPTE BESLUITENLIJST

1.

Secretariaat - goedkeuring notulen

Goedgekeurd
Goedkeuring van de notulen van 6 mei 2019.
2.

Communicatie - Overzicht klachten januari- maart 2019

Goedgekeurd
Overzicht klachten januari- maart 2019
3.

Personeel - aanstellen jobstudenten - zomervakantie

Verdaagd
Voor de bibliotheek worden jobstudenten aangesteld
4.

Personeel - aanstellen jobstudenten/monitoren - zomervakantie

Verdaagd
Er worden jobstudenten en monitoren voor de buitenschoolse kinderopvang aangesteld.
5.

Personeel - aanstellen monitoren - zomervakantie

Verdaagd
Tijdens het taalspeelbad worden monitoren aangesteld.
6.

Personeel - Deskundige jeugd - verlenging overeenkomst

Verdaagd
Personeel - Deskundige jeugd - verlenging overeenkomst
7.

Personeel - Deskundige jeugd - verlenging overeenkomst

Verdaagd
Personeel - Deskundige jeugd - verlenging overeenkomst
8.

Personeel - Overeenkomst alternerende opleiding - kennisname toekenning van de
erkenning en afsluiting OAO

Goedgekeurd
Er wordt kennisgenomen van de toekenning van de erkenning van een nieuwe werkplek duaal
leren en een overeenkomst wordt afgesloten.

9.

Personeel - sport - aanstellen monitoren

Goedgekeurd
Tijdens de sportkampen worden monitoren aangesteld
10.

Personeel - aanstellen jobstudenten

Verdaagd
Voor de dienst toerisme worden tijdens de maand juli jobstudenten aangesteld
11.

Ziekteverloven week 20 en 21

Goedgekeurd
Ziekteverloven week 20 en 21
12.

Personeel - arbeidsongeval - bekrachtiging besluiten Medex

Goedgekeurd
Bekrachtiging van de besluiten van Medex in verband met een arbeidsongeval van een statutair
personeelslid.
13.

Personeel - bekrachtiging consolidatiedatum arbeidsongeval

Goedgekeurd
Bekrachtiging consolidatiedatum en vaststellen van percentage van blijvende
arbeidsongeschiktheid van een arbeidsongeval overkomen aan een contractueel personeelslid.
14.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring 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 bevolkingsregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister
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 - ambtshalve schrapping uit het wachtregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het wachtregister

20.

Integratie - NinoMundo 2019

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om de organisatie van NinoMundo 2019
goed te keuren.
GR1. Goedkeuring aanduiden leden voor de voorlopige zorgraad van de eerstelijnszone
Dender-zuid voor de cluster lokale besturen
Goedgekeurd
Aanduiding van lid voor de voorlopige zorgraad van eerstelijnszone Dender-zuid vanuit het lokaal
bestuur Ninove
21.

Sociale zaken - IBO - toekenning sociaal tarief A.N.

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om de aanvraag voor sociaal tarief, zoals
vermeld in het dossier, goed te keuren vanaf 1 juni 2019 voor de periode van 1 jaar
22.

Sociale zaken - IBO - toekenning sociaal tarief A.H.

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

Sociale zaken - IBO - toekenning sociaal tarief I.V.

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om de aanvraag voor sociaal tarief, zoals
vermeld in het dossier, goed te keuren vanaf 1 juni 2019 voor de periode van 1 jaar
24.

Sociale zaken - IBO - toekenning sociaal tarief G.C.

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om de aanvraag voor sociaal tarief, zoals
vermeld in het dossier, goed te keuren vanaf 1 april 2019 voor de periode van 1 jaar
25.

Sociale zaken - IBO - weigering sociaal tarief BL

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om de aanvraag voor sociaal tarief, zoals
vermeld in het dossier, te weigeren wegens een te hoog belastbaar inkomen.
26.

Sociale zaken - IBO - Toekenning sociaal tarief M.S.

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om de aanvraag voor sociaal tarief, zoals
vermeld in het dossier, goed te keuren vanaf 1 juni 2019 voor de periode van 1 jaar
27.

Sociale zaken - IBO - Toekenning sociaal tarief A.C.

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om de aanvraag voor sociaal tarief, zoals
vermeld in het dossier, goed te keuren vanaf 25 maart 2019 voor de periode van 1 jaar
28.

Sociale zaken - IBO - toekenning sociaal tarief G.V.

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

29.

Uitbetaling occasionele kinderopvang

Goedgekeurd
Uitbetaling niet ingevulde plaatsen occasionele kinderopvang
GR2. Patrimonium - Energiediensten voor lokale besturen - kaderovereenkomst verlenging - goedkeuring
Goedgekeurd
Goedkeuring kaderovereenkomst voor energiediensten voor lokale besturen.
30.

Patrimonium - SBS Windekind - PV voorlopige oplevering - goedkeuring

Goedgekeurd
Voorlopige oplevering SBS Windekind
31.

Patrimonium - SBS Windekind - wegnemen elektriciteitskasten - goedkeuring

Goedgekeurd
Goedkeuring offertes voor het wegnemen van de elektriciteitskasten bij SBS Windekind.
32.

Patrimonium - Zwembad - herstel betegeling- raming - goedkeuring

Goedgekeurd
Goedkeuring raming herstel betegeling in het zwembad.
33.

Stafdienst - aanstellen raadsman

Goedgekeurd
Er werd in het verleden al een raadsman aangesteld voor het voeren van procedures voor de raad
van state en voor tuchtprocedures. Er dient evenwel ook een raadsman aangesteld te worden
inzake personeelszaken in het algemeen

GR3. Logistiek/overheidsopdrachten - vaststelling door de gemeenteraad wat onder het
begrip "dagelijks bestuur" moet worden verstaan.
Goedgekeurd
Vaststelling door de gemeenteraad wat onder het begrip "dagelijks bestuur" moet worden
verstaan.
GR4. Logistiek/overheidsopdrachten - openbare verkoop van de pastorie van Neigem en
een perceel grond langs de Geraardsbergsesteenweg te Aspelare
Goedgekeurd
Goedkeuring van de openbare verkoop van de pastorie van Neigem en een perceel grond langs de
Geraardsbergsesteenweg te Aspelare
GR5. Logistiek/overheidsopdrachten - onderhoud voegvullingen - goedkeuring goedkeuring voorwaarden - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht
Goedgekeurd
De opdracht voor het onderhoud van voegvullingen en de voorwaarden goed te keuren en de wijze
van gunnen van de opdracht vast te stellen.

34.

Logistiek/overheidsopdrachten - aankoop in der minne om reden van openbaar nut
van drie perceeltjes grond te Ninove voor de realisatie van een voetgangers- en
fietsersverbinding tussen de Snoeckgrachtweg en de Witherenstraat te Ninove instellen procedure - aanstellen landmeter

Goedgekeurd
De procedure in te stellen voor de aankoop in der minne om reden van openbaar nut van drie
perceeltjes grond te Ninove voor de realisatie van een voetgangers- en fietsersverbinding tussen
de Snoeckgrachtweg en de Witherenstraat te Ninove en de aanstelling van een landmeter-expert
voor de opmeting en schatting van de percelen.
35.

Logistiek/overheidsopdrachten - uitbreiding opdracht huren van digitale borden
voor de stedelijke basisscholen van Denderwindeke en Voorde met de huur van
bijkomend digitaal bord voor de stedelijke basisschool Voorde

Goedgekeurd
De huur van een bijkomend digitaal bord voor de stedelijke basisschool Voorde wordt gegund aan
de firma aan wie de oorspronkelijke opdracht werd gegund ten bedrage van € 109,80 per maand
exclusief btw voor een groot digitaal bord en een eenmalige installatiekost van € 340 exclusief btw
36.

Logistiek/overheidsopdrachten - huur vrachtwagen met chauffeur - goedkeuring goedkeuring voorwaarden - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht vaststellen lijst te raadplegen firma's

Verdaagd
Het huren van vrachtwagen met chauffeur goed te keuren, de wijze van gunnen van de opdracht
en de lijst te raadplegen firma's vast te stellen
37.

Logistiek/overheidsopdrachten - SBS De Lettertuin - levering, plaatsing en huur
bijkomende klascontainer - gunning van de opdracht

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen de levering en plaatsing van een
bijkomende klascontainer voor de SBS De Lettertuin, in uitvoering van artikel 42 § 1, 1° d ii) van
de wet van 17 juni 2016 , te gunnen aan de eigenaar van de bestaande klascontainer waarop de
nieuwe zal worden geplaatst, voor de prijs van :
- éénmalige kosten: € 2.768,72, 6% btw inclusief
- maandelijkse huurprijs: € 551,73, 6% btw inclusief.

38.

Logistiek/overheidsopdrachten - begeleiding, ter ondersteuning en/of
adviesverlening bij grondgebonden, lokaal economische zaken en bouw van een
sociaal huis - goedkeuring - goedkeuring lastvoorwaarden - vaststellen wijze van
gunnen van de opdracht.

Goedgekeurd
Goedkeuring van de begeleiding, ter ondersteuning en/of adviesverlening bij grondgebonden,
lokaal economische zaken en bouw van een sociaal huis, de goedkeuring lastvoorwaarden,
vaststellen wijze van gunnen van de opdracht.
39.

Logistiek/overheidsopdrachten - aankoop meubilair SBS De Lettertuin - Ikke en De
Hazelaar - gunning van de opdracht

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen de opdracht voor de aankoop van
meubilair voor de stedelijke basisscholen De Lettertuin, Ikke, en de Hazelaar te gunnen ten
bedrage van:
- perceel 1 SBS De Lettertuin: € 8.491,97, btw inclusief
- perceel 2 SBS Ikke:€ 573,20, btw inclusief
- perceel 3 SBS De Hazelaar: € 4.646,40, btw inclusief.

GR6. Politie - begrotingsrekening 2018 - vaststelling
Goedgekeurd
40.

Tijdelijk politiereglement op het verkeer - Inrichten van speelstraten tijdens de
maanden juli en augustus 2019

Goedgekeurd
41.

Politie - betaalbaarstelling

Goedgekeurd
Betaalbaarstelling
42.

Politie - Aankopen via bestelbon

Goedgekeurd
Aankopen via bestelbon
43.

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

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om hoger beroep aan te tekenen bij het
Hof van Beroep te Gent.
44.

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

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om het bezwaarschrift inzake de
gemeentelijke heffing bedrijven voor het aanslagjaar 2018 en kohierartikel 001702 in te willigen.
45.

Financiële dienst - Dwangbevel - verschillende dossiers

Goedgekeurd
Voorstel aan het college en burgemeester om voor verschillende dossiers een deurwaarder aan te
stellen
46.

Financiële dienst - goedkeuren bestelbons in het kader van budgethouderschap

Goedgekeurd
De bestelbonnen 2019/1151 t.e.m. 2019/1210 in het kader van het budgethouderschap worden
goedgekeurd.
47.

Financiële dienst - betaalbaarstelling uitgaven 2019 in het kader van
budgethouderschap

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen tot het betaalbaarstellen van de
mandatenlijst 2019/92, 2019/93 en 2019/94
48.

Financiële dienst - budgetwijziging 2019/1

Goedgekeurd
Vaststelling van de budgetwijziging 2019/1 stad Ninove
49.

Leefmilieu - klimaat - mobiliteit - laadpalen elektrische voertuigen - voorstel
locaties en voorstel Fluvius - goedkeuring

Goedgekeurd

Het college keurt de locaties voor bijkomende laadpalen voor elektrische voertuigen goed en laat
de uitrol hiervan over aan distributienetbeheerder Fluvius.
50.

Dierenwelzijn - toestemming voor roofvogeldemonstratie te Ninove - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college keurt de aanvraag goed voor een roofvogeldemonstratie te Ninove.

51.

Omgeving - OMV_2019057921 - aktename melding - bronbemaling voor het
plaatsen van een zwembad - O/2019/169
inrichtingsnummer: 20190502-0014

Goedgekeurd
Het college neemt akte van de melding voor een bronbemaling voor het plaatsen van een zwembad
te Ninove.
52.

Omgeving - OMV2019028716 - weigering - rooien 3 knotwilgen - O/2019/79

Goedgekeurd
Het college weigert de aanvraag voor het rooien van 3 knotwilgen te Ninove.
53.

Omgeving - OMV_2019042278 - Vergunning met voorwaarden SH - aanpassing
afmetingen goedgekeurd bijgebouw - O/2019/125

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het aanpassen van de afmetingen van een goedgekeurd bijgebouw te Voorde.
54.

Omgeving - OMV_2019042553 - Vergunning met voorwaarden - bouwen van een
eengezinswoning - O/2019/131

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het bouwen van een eengezinswoning te Voorde.
55.

Omgeving - OMV_2019045610 - Vergunning SH - bouwen van een tuinhuis O/2019/134

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning af te leveren voor het
bouwen van een tuinhuis te Outer.
56.

Omgeving - OMV_2019046745 - Vergunning met voorwaarden SH - uitvoeren van
een grachtoverwelving - O/2019/139

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het uitvoeren van een grachtoverwelving te Aspelare.
57.

Omgeving - OMV_2019012092 - Vergunning met voorwaarden SH - verbouwen van
een vrijstaande eengezinswoning - O/2019/40

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

58.

Omgeving - OMV_2019041060 - Vergunning met voorwaarden SH - bouwen van
een open ééngezinswoning - O/2019/140

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het bouwen van een open eengezinswoning te Pollare.
59.

Omgeving - OMV_2019040978 - Vergunning met voorwaarden SH - verbouwen en
uitbreiden van een bestaande woning - O/2019/136

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

Omgeving - OMV_2019043427 - Vergunning SH - plaatsen van een berging O/2019/130

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning af te leveren voor het
plaatsen van een berging te Ninove.
61.

Omgeving - OMV_2018121659 - negatief advies in laatste administratieve aanleg
voor het verkavelen van een perceel in twee loten in 9506 Ninove - O/2018/509

Goedgekeurd
Het college geeft een negatief advies in laatste administratieve aanleg voor het verkavelen van een
perceel in twee loten in 9506 Ninove.
62.

Omgeving - OMV_2018152078 - Vergunning met voorwaarden SH - opsplitsen van
lot 1 in 2 loten - O/2019/54

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het opsplitsen van lot 1 in 2 loten te Meerbeke.
63.

Omgeving - OMV_2019022861 - Vergunning met voorwaarden SH - verkavelen van
een perceel voor 2 halfopen bebouwingen en rooien van bomen - O/2019/64

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het verkavelen van een perceel voor 2 halfopen bebouwingen en rooien van bomen
te Ninove.
64.

Mobiliteit - aanvraag via raadsledenloket - verwijderde parkeerplaatsen voor
personen met beperking Vestbarm te Ninove.

Goedgekeurd
Verwijderde parkeerplaatsen in de Vestbarm te Ninove.
65.

Mobiliteit - schriftelijke vraag via raadsledenloket - Appelterre - Hellestraat parkeerprobleem - aanbrengen lijnen ter hoogte van garage en extra gecreëerde
parkeerplaatsen - stadswegen

Goedgekeurd
Schriftelijke vraag via raadsledenloket inzake de Hellestraat te Appelterre (parkeerproblemen).
66.

splitsing van eigendom nr. 20

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

67.

splitsing van eigendom nr. 21

Goedgekeurd
voorstel aan het college om op de vraag tot splitsing geen opmerkingen te geven
68.

splitsing van eigendom nr. 22

Goedgekeurd
voorstel aan het college om op de vraag tot splitsing geen opmerkingen te geven
69.

splitsing van eigendom nr. 23

Goedgekeurd
voorstel aan het college om op de vraag tot splitsing geen opmerkingen te geven
70.

splitsing van eigendom nr. 24

Goedgekeurd
voorstel aan het college om op de vraag tot splitsing opmerkingen te geven
71.

A/2019/1 SH - Negatief stedenbouwkundig attest - verplaatsen van een voorgevel
en bestaande haag verwijderen en vervangen door geluidwerende schermen

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een negatief stedenbouwkundig
attest af te leveren voor het verplaatsen van een voorgevel en bestaande haaf verwijderen en
vervangen door geluidswerende schermen te Meerbeke.
72.

Ruimtelijke ordening - A/2019/7 Positief stedenbouwkundig attest - slopen van
schuren en bijgebouwen en bouwen van een ééngezinswoning

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een positief stedenbouwkundig attest
af te leveren voor het slopen van schuren en bijgebouwen en bouwen van een eengezinswoning te
Meerbeke.
73.

Ruimtelijke ordening - A/2019/9 Positief stedenbouwkundig attest met
voorwaarden - bouwen van 10 garages

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een positief stedenbouwkundig attest
met voorwaarden af te leveren voor het bouwen van 10 garages te Ninove.
74.

Ruimtelijke Ordening - G/2019/5 - Aktename vergund geacht gebouw - SH

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om akte te nemen van een vergund
geachte loods te Denderwindeke.
75.

Ruimtelijke ordening - Bluebeam - goedkeuring meerkost

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de meerkost van de factuur voor Bluebeam
goed.
76.

Huisvesting - raadsledenloket - vraag raadslid mbt procedure SHM Ninove Welzijn

Goedgekeurd
Voorstel aan het college om de antwoorden op vragen van een raadslid over de werking van SHM
Ninove Welzijn goed te keuren

77.

Lokale economie - dinsdagmarkt - aanpassing meters marktabonnement

Goedgekeurd
De aanpassing van het aantal meters binnen een abonnement van een vaste marktkramer op de
dinsdagmarkt wordt goedgekeurd.
78.

Lokale economie - dinsdagmarkt - aanpassing meters marktabonnement

Goedgekeurd
De aanpassing van het aantal meters binnen een abonnement van een vaste marktkramer op de
dinsdagmarkt wordt goedgekeurd.
79.

Lokale economie - Detailhandel - Belasting op leegstaande commerciële panden Schrapping uit het leegstandsregister

Goedgekeurd
Het betreffende handelspand werd op 20 maart 2018 definitief opgenomen in het
leegstandsregister. Op 23 mei 2019 werd in een adm. akte vastgesteld dat het pand zes
opeenvolgende maanden werd ingevuld conform art. 7 § 3 lid 2 van het betrokken
belastingreglement. Het CBS beslist het pand te schrappen sinds de eerste dag van de aanwending
overeenkomstig haar functie.
80.

Lokale economie - Detailhandel - Belasting op leegstaande commerciële panden Schrapping uit het leegstandsregister

Goedgekeurd
Het betreffende handelspand werd op 31 juli 2018 definitief opgenomen in het leegstandsregister.
Op 27 maart 2019 werd in een adm. akte vastgesteld dat het pand zes opeenvolgende maanden
werd ingevuld conform art. 7 § 3 lid 2 van het betrokken belastingreglement. Het CBS beslist het
pand te schrappen sinds de eerste dag van de aanwending overeenkomstig haar functie.
81.

Lokale economie - Detailhandel - Belasting op leegstaande commerciële panden Schrapping uit het leegstandsregister

Goedgekeurd
Het betreffende handelspand werd op 22 mei 2018 definitief opgenomen in het leegstandsregister.
Op 21 maart 2019 werd vastgesteld dat het handelspand werd gesloopt en het puin werd geruimd.
Het CBS schrapt het pand uit het leegstandsregister, conform art. 7 § 3 lid 3 van het
belastingreglement.
82.

Aanleg gescheiden rioleringsstelsel in de Vinkenstraat te Ninove - goedkeuring
eindafrekening van de werken - goedkeuring proces-verbaal van voorlopige
oplevering

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de eindafrekening en het proces-verbaal van
voorlopige oplevering van de werken voor de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de
Vinkenstraat te Ninove, goed
83.

Aanleg voetpad langsheen de Nederhasseltstraat in de deelgemeente Outer goedkeuring vorderingsstaat 1 - 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 aanleg van een voetpad langsheen de Nederhasseltstraat in de
deelgemeente Outer, goed voor het bedrag ten laste van de stad van € 73.139,40, btw verlegd

84.

Wegen- en rioleringswerken in de Weggevoerdenstraat en de Dreefstraat te Ninove
- goedkeuring vorderingsstaat 13 - goedkeuring proces-verbaal van vooruitgang
van de werken

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de vorderingsstaat 13 en het proces-verbaal van
vooruitgang van de werken voor de wegen- en rioleringswerken in de Weggevoerdenstraat en de
Dreefstraat te Ninove goed voor het bedrag ten laste van de stad van € 36.992,22, btw verlegd en
voor het bedrag ten laste van Riopact van € 138.199,51, exclusief btw
85.

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

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling van een kleuteronderwijzeres aan de Stedelijke Basisschool NederhasseltVoorde op 21 mei 2019 met een deeltijdse opdracht van 12/24 in een niet-vacante betrekking in
vervanging van de titularis die afwezig is wegens ziekte.
86.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Denderwindeke - personeel lager onderwijs tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling vanaf 20 mei 2019 van een personeelslid in het ambt van onderwijzer aan de
Stedelijke Basisschool Denderwindeke met een deeltijdse opdracht van 5/24 in een niet-vacante
betrekking in vervanging van de titularis die afwezig is wegens ziekte.
87.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen - bestuurspersoneel benoeming in vast verband

Goedgekeurd
Benoeming in vast verband van een directeur basisonderwijs met een voltijdse opdracht van 24/24
aan de Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen.
88.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde - personeel lager
onderwijs - schooljaar 2019/2020 - mededeling opname zorgkrediet

Goedgekeurd
Kennisneming van de mededeling van opname van zorgkrediet door een onderwijzer van de
Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde voor een deeltijdse opdracht van 12/24 voor de
periode vanaf 1 september 2019 tot en met 30 juni 2020.
89.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Appelterre - personeel lager onderwijs schooljaar 2019/2020 - verlof voor verminderde prestaties - toekenning

Goedgekeurd
Toekenning van verlof voor verminderde prestaties voor een deeltijdse opdracht van 6/24 aan een
onderwijzeres van de Stedelijke Basisschool Appelterre vanaf 1 september 2019 tot en met 31
augustus 2020.
90.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Appelterre - personeel lager onderwijs schooljaar 2019/2020 - verlof voor verminderde prestaties - toekenning

Goedgekeurd
Toekenning van verlof voor verminderde prestaties voor een deeltijdse opdracht van 6/24 aan een
onderwijzer van de Stedelijke Basisschool Appelterre vanaf 1 september 2019 tot en met 31
augustus 2020.

91.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde - personeel
kleuteronderwijs - schooljaar 2019/2020 - verlof voor verminderde prestaties toekenning

Goedgekeurd
Toekenning van verlof voor verminderde prestaties voor een deeltijdse opdracht van 6/24 aan een
kleuteronderwijzeres van de Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde vanaf 1 september 2019
tot en met 31 augustus 2020.
92.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Appelterre - personeel lager onderwijs schooljaar 2019/2020 - verlof voor verminderde prestaties - toekenning

Goedgekeurd
Toekenning van verlof voor verminderde prestaties voor een deeltijdse opdracht van 4/24 aan een
onderwijzeres van de Stedelijke Basisschool Appelterre vanaf 1 september 2019 tot en met 31
augustus 2020.
93.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde - personeel lager
onderwijs - schooljaar 2019/2020 - verlof voor verminderde prestaties toekenning

Goedgekeurd
Toekenning van verlof voor verminderde prestaties voor een deeltijdse opdracht van 6/24 aan een
onderwijzeres van de Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde vanaf 1 september 2019 tot en
met 31 augustus 2020.
94.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Denderwindeke - personeel lager onderwijs schooljaar 2019/2020 - verlof voor verminderde prestaties - toekenning

Goedgekeurd
Toekenning van verlof voor verminderde prestaties voor een deeltijdse opdracht van 4/24 aan een
onderwijzeres van de Stedelijke Basisschool Denderwindeke vanaf 1 september 2019 tot en met 31
augustus 2020.
95.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Appelterre - personeel lager onderwijs - verlof
voor verminderde prestaties - toekenning

Goedgekeurd
Toekenning van verlof voor verminderde prestaties voor een deeltijdse opdracht van 4/24 aan een
onderwijzeres van de Stedelijke Basisschool Appelterre vanaf 1 september 2019 tot en met 31
augustus 2020.
96.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Appelterre - personeel lager onderwijs schooljaar 2019/2020 - verlof voor verminderde prestaties - toekenning

Goedgekeurd
Toekenning van verlof voor verminderde prestaties voor een deeltijdse opdracht van 6/24 aan een
onderwijzeres van de Stedelijke Basisschool Appelterre vanaf 1 september 2019 tot en met 31
augustus 2020.
97.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - personeel lager onderwijs - verlof voor
verminderde prestaties - toekenning

Goedgekeurd
Toekenning van een verlof voor verminderde prestaties aan een leermeesteres islamitische
godsdienst van de Scholengemeenschap GeNi voor een deeltijdse opdracht van 2/24 op 4 juni
2019.

98.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi- personeel lager onderwijs - schooljaar
2019/2020 en 2020/2021 - ouderschapsverlof in het kader van
loopbaanonderbreking - toekenning

Goedgekeurd
Toekenning van ouderschapsverlof in het kader van een gedeeltelijke loopbaanonderbreking voor
1/5e (4/24) aan een onderwijzeres van de Scholengemeenschap GeNi vanaf 1 september 2019 tot
en met 30 april 2021.
99.

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 juni 2019 tot en met 30
juni 2019.
100. Onderwijs - Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen - personeel kleuteronderwijs
- schooljaar 2019/2020 - ouderschapsverlof in het kader van
loopbaanonderbreking - toekenning
Goedgekeurd
Toekenning van ouderschapsverlof in het kader van een gedeeltelijke loopbaanonderbreking voor
1/2e (12/24) aan een kleuteronderwijzeres van de Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen vanaf
2 september 2019 tot en met 1 mei 2020.
101. Onderwijs - Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen - personeel kleuteronderwijs
- schooljaar 2019/2020 - verlof voor verminderde prestaties - toekenning
Goedgekeurd
Toekenning van verlof voor verminderde prestaties voor een deeltijdse opdracht van 12/24 aan een
kleuteronderwijzeres van de Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen vanaf 2 mei 2020 tot en met
31 augustus 2020.
102. Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - personeel lager onderwijs - schooljaar
2019/2020 - mededeling opname zorgkrediet
Goedgekeurd
Kennisneming van de mededeling van opname van zorgkrediet door een onderwijzer van de
Scholengemeenschap GeNi voor een deeltijdse opdracht van 12/24 voor de periode vanaf 1
september 2019 tot en met 30 juni 2020.
103. Onderwijs - Stedelijke Basisschool Appelterre - directeur en zorgcoördinator infosessie
Goedgekeurd
Verlenen van toestemming aan de directeur en aan de zorgcoördinator van de Stedelijke
Basisschool Appelterre om deel te nemen aan een infosessie.
104. Evenementen - Ninove On Ice 2019-2020 - periode + locatie - goedkeuring
Verdaagd
Het college van burgemeester en schepenen geeft principiële goedkeuring voor het organiseren van
een nieuwe editie van ‘Ninove On Ice’ van donderdag 5 december 2019 tot en met zondag 5
januari 2020 op het plein voor winkelcentrum ‘Ninia’, Centrumlaan Ninove. De stad geeft een
subsidie van 10.000 euro aan vzw Maspoe voor de organisatie van ‘Ninove On Ice’ en wenst deel te
nemen in de eventuele winst (50%, met een maximum van 5.000 euro).

105. Evenementen-Balbus Meerbeke 31/05/2019-goedkeuring
Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming voor het organiseren van
Balbus Meerbeke op 31 mei 2019

106. Evenementen-Balbus Lieferinge 07/06/2019-goedkeuring
Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming voor het organiseren van
Balbus Lieferinge op 07/06/2019.

107. Evenementen - Balbus Denderwindeke 21/06/2019-goedkeuring
Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming voor het organiseren van
Balbus Denderwindeke op 21/06/2019.

108. Evenementen-Balbus Aspelare 28/06/2019-goedkeuring
Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming voor het organiseren van
Balbus Aspelare op 28 juni 2019.

109. Cultuur - buurthuis Berdam - gebruik Theresiazaal en Poelaertzaal
Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen stelt de Theresiazaal en de Poelaertzaal vanaf 1 juli
2019 niet langer ter beschikking van de ‘Eglise Internationale Evangelique de Ninove’ (EIEN).

110. Cultuur - buurthuizen - verhuur 'Hofstad' op 17-05-2019 - terugbetaling retributie
Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de terugbetaling van een retributie voor het
gebruik van een buurthuis goed.

GR7. Bib en CC De Plomblom : vaststelling samenstelling adviesorganen
Goedgekeurd
De samenstelling van de bib-adviesraad en de CC-adviesraad worden vastgelegd.

111. Bib: goedkeuring programma Zomer van Vlieg
Goedgekeurd
Elke zomer organiseert de bib in samenwerking met de andere BibArt-bibliotheken een zoektocht in
het kader van de Zomer van Vlieg

112. Bib: Aanschaf van een centraal beheersysteem voor de publiekspc's
Goedgekeurd
Betreft goedkeuring van de aanschaf van een centraal beheersysteem voor de publiekspc's en
cataloguspc's van de bib.

113. Jeugd - Speelpleinwerking - Goedkeuring organisatie en activiteiten zomervakantie
2019
Goedgekeurd
Goedkeuring van de organisatie van de speelpleinwerking tijdens de zomervakantie 2019

114. Secretariaat - dossiers gemeenteraad
Goedgekeurd
Te agenderen agendapunten voor de gemeenteraad.

