College van burgemeester en schepenen van 28 oktober 2019
BEKNOPTE BESLUITENLIJST

1.

Secretariaat - goedkeuring notulen

Goedgekeurd
Goedkeuring van de notulen van 21 oktober 2019.
2.

Secretariaat - feestzitting van de gemeenteraad - goedkeuring organisatie

Goedgekeurd
De organisatie van de feestzitting op 23 december 2019 wordt goedgekeurd
3.

Dienst communicatie - Ninove Info 2020 - gunning verzending

Goedgekeurd
Gunning verzending Ninove Info 2020
4.

Personeel - Goedkeuring volwaardige selectieprocedure voor de aanleg van een
wervings-en bevorderingsreserve voor de functie van diensthoofd lokale economie.

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om de volwaardige selectieprocedure
voor de aanleg van een wervings-en bevorderingsreserve voor de functie van diensthoofd lokale
economie goed te keuren.

5.

Personeel - Verkorte selectieprocedure technisch beambte schoonmaak

Goedgekeurd
Samenstelling van de selectiecommissie, selectieprogramma en vaststelling data van de proeven in
functie van de verkorte selectieprocedure voor de functie van technisch beambte schoonmaak
6.

Personeel - Selectieprocedure logistiek assistent maaltijdbedeler - vaststellen
wervingsreserve

Goedgekeurd
Selectieprocedure logistiek assistent maaltijdbedeler - Vaststellen wervingsreserve
7.

Personeel - Selectieprocedure diensthoofd openbare werken - vaststellen
wervingsreserve

Goedgekeurd
Selectieprocedure diensthoofd openbare werken - vaststellen wervingsreserve
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8.

Personeel - tijdelijk vakman chauffeur/machinebediener - indiensttreding

Goedgekeurd
De datum van indiensttreding van de tijdelijk vakman chauffeur/machinebediener wordt
vastgesteld.
9.

Personeel - Diensthoofd openbare werken - aanstelling

Goedgekeurd
Aanstelling van een diensthoofd.
10.

Personeel - selectieprocedure administratief medewerker AMWD - goedkeuren
kandidaten

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen tot goedkeuring kandidaten voor de
selectieprocedure voor de aanleg van een wervingsreserve voor de contractuele functie van
administratief medewerker AMWD
11.

Personeel - Sportdienst - aanstellen monitor

Goedgekeurd
Er wordt een monitor aangesteld.
12.

Personeel - sociale premie voor rustpensioen

Goedgekeurd
Een sociale premie wordt verleend aan personeelsleden die in 2019 met rustpensioen zijn gegaan.
13.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister
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 vreemdelingenregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister
17.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister
18.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister
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19.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister
20.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister
21.

Bevestiging burgemeestersbesluit tijdelijk plaatsverbod

Goedgekeurd
Bevestiging burgemeestersbesluit
GR1. Integratie - voorstel samenwerkingsovereenkomst Vormingplus Vlaamse Ardennen
vzw - 2020
Goedgekeurd
Voorstel aan de raad om de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Vormingplus Vlaamse
Ardennen-Dender vzw voor het project Babbelonië goed te keuren.
GR2. Integrale veiligheid - Nieuw politiereglement
Goedgekeurd
Het voorstel van nieuw politiereglement wordt goedgekeurd.
22.

Sociale zaken - Rode Neuzen Dag 2019 - goedkeuring ondertekening van
intentieverklaring "Rode Neuzen Dag Stad 2019"

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om de intentieverklaring "Rode Neuzen
Dag Stad 2019" te ondertekenen waarbij het lokaal bestuur zich engageert om Rode Neuzen Dagacties breder te ondersteunen binnen Ninove.
23.

Patrimonium - Fedimmo - Herstel techn. installaties - deel 3 - gunning

Goedgekeurd
Goedkeuring offerte voor het plaatsen van een airco in het serverlokaal.
24.

Patrimonium - NINSTA - Herstel techn. installaties - deel 1 - gunning

Verdaagd
GR3. Logistiek/overheidsopdrachten - engagementsverklaring sociaal en duurzaam
aanbesteden
Goedgekeurd
De engagementsverklaring sociaal en duurzaam aanbesteden te ondertekenen.
25.

Logistiek/overheidsopdrachten - onderhandse verkoop van een perceel stadsgrond
te Outer - instellen procedure

Goedgekeurd
De procedure in te stellen tot onderhandse verkoop van een perceel stadsgrond te Outer aan de
aanpaler.
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26.

Logistiek/overheidsopdrachten - aanstellen externe organisatie voor risicoanalyse
van speelterreinen en speeltoestellen - gunning van de opdracht

Goedgekeurd
De opdracht voor het aanstellen van een externe organisatie voor risicoanalyse van speelterreinen
en speeltoestellen te gunnen aan de firma die de economisch meest voordelige offerte heeft
ingediend voor de prijs van € 61,71 btw incl per toestel
27.

Logistiek/overheidsopdrachten - IBO ' t Kadeeken - aankoop van een TV - gunning
van de opdracht

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen de aankoop van een TV voor de IBO ‘t
Kadeeken te gunnen aan de firma die de voor de stad economisch meest voordelige offerte heeft
ingediend ten bedrage van € 559, btw inclusief.
28.

Logistiek/overheidsopdrachten - SBS De Oogappel - aankoop meubilair - gunning
van de opdracht

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen het leveren van meubilair voor de SBS
De Oogappel te gunnen aan de firma die de voor de stad economisch meest voordelige offerte
heeft ingediend ten bedrage van:
Perceel 1:
- € 2.645,91, btw inclusief
Perceel 2:
- € 879,97, btw inclusief
Perceel 3:
- € 232,36, btw inclusief.

29.

Dienst logistiek/overheidsopdrachten - Ninove Info 2020 - goedkeuring
voorwaarden drukwerk, vaststellen wijze van gunnen en aan te schrijven firma's

Goedgekeurd
Ninove Info 2020: goedkeuring voorwaarden drukwerk en aan te schrijven firma's
30.

Logistiek/overheidsopdrachten - aankoop schrobzuigmachine voor de sportdienst gunning van de opdracht

Goedgekeurd
De aankoop van een schrobzuigmachine voor de sportdienst te gunnen via het raamcontract met
Farys voor de prijs van
€ 2.284,90 btw inclusief
31.

Logistiek/overheidsopdrachten - dienst informatica - aankoop van opbergrekken gunning van de opdracht

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen de aankoop van opbergrekken voor de
dienst informatica te gunnen aan de firma die die de voor de stad economisch meest voordelige
offerte heeft ingediend ten bedrage van € 631,62, btw inclusief.
32.

Logistiek/overheidsopdrachten - huur, leveren, plaatsen en verwijderen van
sfeerverlichting in de Ninoofse handelswijken - verlenging en uitbreiding van de
opdracht

Verdaagd
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33.

Logistiek/overheidsopdrachten - aanleg betonsleuven voor de begraafplaatsen goedkeuring - goedkeuring voorwaarden - vaststellen wijze van gunnen van de
opdracht - vaststellen lijst te raadplegen firma's

Goedgekeurd
De aanleg van betonsleuven voor de begraafplaatsen goed te keuren, de wijze van gunnen van de
opdracht en de lijst te raadplegen firma's vast te stellen.
34.

Logistiek/overheidsopdrachten - aankoop frontzitmaaier - goedkeuring goedkeuring voorwaarden - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht vaststellen lijst te raadplegen firma's

Goedgekeurd
De aankoop van een frontzitmaaier goed te keuren, vaststellen van de wijze van gunnen van de
opdracht en lijst te raadplegen firma's
35.

Politie - betaalbaarstelling

Goedgekeurd
Betaalbaarstelling
GR4. Gemeentebelastingen - retributie op het verstrekken van administratieve
inlichtingen en prestaties - aanpassing
Goedgekeurd
Verzoek aan de raad om artikel 1 §2.6 van het retributiereglement op het verstrekken van
administratieve inlichtingen en prestaties aan te passen.
GR5. Gemeentebelastingen - retributies i.v.m. het globaal diftarsysteem, de verkoop
van composteermateriaal en het gebruik van het containerpark - aanpassing
Goedgekeurd
Verzoek aan de raad om de retributies i.v.m. het globaal diftarsysteem, de verkoop van
composteermateriaal en het gebruik van het containerpark aan te passen.
GR6. Gemeentebelastingen - belasting op het exploiteren van een dienst voor het
verhuren van voertuigen met bestuurder - vaststelling
Goedgekeurd
Verzoek aan de raad om de belasting op het exploiteren van een dienst voor het verhuren van
voertuigen met bestuurder waarvan de heffingstermijn vervalt, vast te stellen voor een periode van
5 jaar ingaande op 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025.
GR7. Gemeentebelastingen - belasting op het exploiteren van een taxidienst vaststelling
Goedgekeurd
Verzoek aan de raad om de belasting op het exploiteren van een taxidienst waarvan de
heffingstermijn vervalt, vast te stellen voor een periode van 5 jaar ingaande op 1 januari 2020 en
eindigend op 31 december 2025.
GR8. Gemeentebelastingen - belasting op nachtwinkels - vaststelling
Goedgekeurd
Verzoek aan de raad om de belasting op nachtwinkels waarvan de heffingstermijn vervalt, vast te
stellen voor een periode van 5 jaar ingaande op 1 januari 2020 en eindigend op 31 december
2025.
GR9. Gemeentebelastingen - belasting op wedkantoren - vaststelling
Verdaagd
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GR10. Gemeentebelastingen - belasting op tweede verblijven - vaststelling
Goedgekeurd
Verzoek aan de gemeenteraad om de belasting op de tweede verblijven waarvan de heffingstermijn
vervalt, vast te stellen voor een periode van 5 jaar ingaande op 1 januari 2020 en eindigend op 31
december 2025.
GR11. Gemeentebelastingen - retributie voor bestuurlijke inbeslagname van voertuigen
- invoering
Goedgekeurd
Verzoek aan de raad om een retributie op de bestuurlijke inbeslagname van voertuigen in te
voeren.
GR12. Gemeentebelastingen - belasting op het opvullen van groeven en graverijen vaststelling
Goedgekeurd
Verzoek aan de raad om een belasting op het opvullen van groeven en graverijen vast te stellen
voor een periode van 6 jaar ingaande op 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025.
GR13. Gemeentebelastingen - belasting op het weghalen van afvalstoffen gestort of
achtergelaten op daartoe niet-geëigende plaatsen - vaststelling
Goedgekeurd
Verzoek aan de raad om de belasting op het weghalen van afvalstoffen gestort of achtergelaten op
daartoe niet-geëigende plaatsen waarvan de heffingstermijn vervalt, vast te stellen voor een
periode van 5 jaar ingaande op 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025.
36.

Gemeentebelastingen - beslechting 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 002873 in te willigen.
37.

Financiën - betwisting factuur - ruimtelijke ordening

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een uitspraak te doen in de
betwisting van een factuur van de dienst ruimtelijke ordening
38.

Financiële dienst - goedkeuren bestelbons in het kader van budgethouderschap

Goedgekeurd
De bestelbonnen 2019/2150 t.e.m. 2019/2194 in het kader van het budgethouderschap worden
goedgekeurd.
39.

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 2019/165, 2019/166, 2019/167 en 2019/168.
40.

Financiële dienst - stad Ninove- kwartaalrapportering 3e kwartaal 2019 kennisname

Goedgekeurd
Kennisname van de kwartaalrapportering 3e kwartaal 2019
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GR14. Leefmilieu - kennisname verslag Raad van Bestuur Ilva 17 september 2019 instappen in gewichtsgebonden diftar voor de restfractie en het GFT-afval goedkeuring
Goedgekeurd
De raad neemt kennisname verslag Raad van Bestuur Ilva 17 september 2019 over het instappen
in gebonden diftar van zowel de restfractie als de GFT-fractie
41.

Leefmilieu - bodem - 'De Grote Grondvraag' van OVAM -deelname - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen beslist om deel te nemen aan het project 'De Grote
Grondvraag' van OVAM.
42.

Leefmilieu - textielinzameling op scholen - inname standpunt - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen neemt een standpunt over textielinzameling op
scholen via 'scholen textielinzameling'.
43.

Leefmilieu - aankoop natuurgebieden - toekennen subsidie 2019 - goedkeuring.

Goedgekeurd
Het college keurt de toekenning van een subsidie 2019 voor de aankoop van natuurgebied goed.
44.

Leefmilieu - klimaat - groepsaankoop 100% groene stroom en aardgas 2020 campagne provincie Oost-Vlaanderen - goedkeuring ondersteuning

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de ondersteuning aan de campagne
groepsaankoop 100% groene stroom en aardgas 2020 goed.
45.

Dierenwelzijn - invoeren voederpassen zwerfkatten - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de invoering van voederpassen voor zwerfkatten
goed.
46.

Dierenwelzijn - dierenbegraafplaats - aanmaak infoborden - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college keurt de gunning goed voor de levering en plaatsing van infoborden op de
dierenbegraafplaats.
47.

Omgeving - Raadsledenloket - vragen over het dierenasiel - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt op een vraag van een raadslid over het
dierenasiel.
48.

Omgeving - OMV_2019129171 - aktename melding - kledingwinkel - O/2019/403
inrichtingsnummer 20191015-0032

Goedgekeurd
Het college neemt akte van de melding voor een kledingwinkel te Ninove.
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49.

Omgeving - OMV_2019110873 - Vergunning met voorwaarden SH - bouwen van 3
appartementen met 6 autostaanplaatsen, fietsenstalling en afvalberging O/2019/345

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het bouwen van 3 appartementen met 6 autostaanplaatsen, fietsenstalling en
afvalberging te Meerbeke.
50.

Omgeving - OMV_2019088939 - Vergunning met voorwaarden SH - bouwen van
een meergezinswoning (17 wooneenheden) in halfopen bebouwing met
ondergrondse garage en het slopen van 3 woningen en loods - O/2019/283

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het bouwen van een meergezinswoning in halfopen bebouwing met ondergrondse
garage en het slopen van 3 woningen en loods te Denderwindeke.
51.

Omgeving - OMV_2019109727 - Vergunning met voorwaarden SH - bouwen van
een woning - O/2019/341

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het bouwen van een woning te Ninove.
52.

Omgeving - OMV_2019109772 - Vergunning met voorwaarden SH - verbouwen van
een landbouwwoning en bijvoegen van een nieuwe aanbouw - O/2019/339

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het verbouwen van een landbouwwoning en bijvoegen van een nieuwe aanbouw te
Appelterre.
53.

Omgeving - OMV_2019110398 - Vergunning met voorwaarden SH - uitbreiden van
een ééngezinswoning - O/2019/344

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

Omgeving - OMV_2019106513 - Weigering SH - bouwen van een bijgebouw O/2019/328

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een weigering af te leveren voor het
bouwen van een bijgebouw te Outer.
55.

Omgeving - OMV_2019110077 - Vergunning met voorwaarden SH - verbouwen van
een halfopen bebouwing - O/2019/343

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het verbouwen van een halfopen bebouwing te Outer.
56.

Omgeving - OMV_2019108200 - Vergunning SH - regulariseren van een garage O/2019/332

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning af te leveren voor het
regulariseren van een garage te Meerbeke.
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57.

Omgeving - OMV_2019110909 - vergunning met voorwaarden SH- bouwen van een
supermarkt met parking na afbraak van de bestaande superette - O/2019/346
Inrichtingsnummer: 20190402-0043

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het bouwen van een supermarkt met parking na afbraak van de bestaande
superette te Denderwindeke.
58.

Omgeving - OMV_2019089400 - Weigering SH - verkavelen percelen voor 1
gesloten bebouwing, 2 halfopen bebouwingen en 1 voor open bebouwing O/2019/271

Verdaagd
59.

Mobiliteit - aanvraag via raadsledenloket - Pollarestraat te Ninove - stadswegen

Verdaagd

60.

Mobiliteit - Aspelare - Cyriel Prieelsstraat - plaatsen extra palen - vangrail stadswegen

Goedgekeurd
Verzoek tot het plaatsen van extra palen, vangrail in de Cyriel Prieelsstraat te Aspelare stadswegen
61.

Mobiliteit - aanvraag via raadsledenloket - Ternat 286 te Meerbeke (inrichten
parkeerplaatsen) - Kouterbaan te Okegem - parkeerproblematiek - stadswegen

Goedgekeurd
Het antwoord op de vraag van een raadslid inzake Ternat 286 te Meerbeke (inrichten van
parkeerplaatsen) - Kouterbaan te Okegem - parkeerproblematiek - stadswegen
GR15. Ruimtelijke ordening - RUP Inghelantsite - goedkeuring opmaak RUP en wijze
gunning
Verdaagd
62.

Ruimtelijke ordening - RUP Paarse Vlekjes - deelplan Mansborre - inname
standpunt

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen neemt een standpunt ivm het deelplan Mansborre van
het RUP Paarse Vlekjes

63.

Ruimtelijke ordening - vraag om bijkomend juridisch advies inzake de interpretatie
van de voorschriften en mogelijke beroepen voor wat betreft het PRUP afbakening
kleinstedelijk gebied Ninove - deelplan stedelijk groengebied Hof Ter Duyst aanstelling raadsman

Verdaagd
64.

Ruimtelijke ordening - splitsing van eigendom nr. 41

Goedgekeurd
voorstel aan het college om op de vraag tot splitsing geen opmerkingen te geven.
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65.

Ruimtelijke ordening - splitsing van eigendom nr. 42

Goedgekeurd
voorstel aan het college om op de vraag tot splitsing geen opmerkingen te geven.
66.

Ruimtelijke ordening - kennisname van een bijkomend juridisch advies PRUP
afbakening kleinstedelijk gebied Ninove - deelplan stedelijk groengebied Hof Ter
Duyst

Goedgekeurd
Kennisname van een bijkomend juridisch advies
67.

Huisvesting - projectfiche SHM Ninove Welzijn - Eversem, Prof. Van
Vaerenberghstraat - positief advies

Goedgekeurd
Voorstel aan het college om een positief advies te geven over een projectfiche van Ninove Welzijn
68.

Huisvesting - Goed Wonen VZW - aanstellen woningcontroleurs

Verdaagd

69.

Lokale economie - acties eindejaar 2019 - goedkeuring

Goedgekeurd
De acties van de dienst lokale economie voor het eindejaar worden goedgekeurd.
70.

Lokale economie - Detailhandel - Doorsteek Bever- en Kaardeloodstraat - E-mail
aangestelde ontwerper - Kennisname

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de e-mail van de aangestelde
ontwerper voor de sloop van het handelspand te Beverstraat 10 en het bouwen van een
etalagestrip met aanleg van de openbare ruimte.
71.

Openbare werken - verkaveling Roe in Pollare - kosteloze overname
wegeninfrastructuur om reden van openbaar nut - instellen van de procedure

Goedgekeurd
In de Roe in Pollare werd een verkaveling gerealiseerd. In de verkavelingsvergunning werd gesteld
dat de wegzate, de zone van de rijweg, greppel, voetpad en alle nutsleidingen na uitvoering van de
werken en na de definitieve aanvaarding van de infrastructuur kosteloos moet worden
overgedragen aan de stad om het verder te onderhouden. Het proces-verbaal van definitieve
aanvaarding is op 27 december 2018 goedgekeurd. Thans wordt de procedure voor de kosteloze
overname om reden van openbaar nut ingesteld.
72.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen - schooljaar 2019/2020 personeel kleuteronderwijs - tijdelijke aanstelling van doorlopende duur - wijziging
collegebesluit van 9 september 2019

Goedgekeurd
Wijziging van het collegebesluit van 9 september 2019 waarbij een kleuteronderwijzeres vanaf 1
september 2019 tijdelijk voor doorlopende duur werd aangesteld met een deeltijdse opdracht van
19/24 in een vacante betrekking en 2/24 in een niet-vacante betrekking in die zin dat zij tijdelijk
voor doorlopende duur wordt aangesteld met een deeltijdse opdracht van 7/24 in een vacante
betrekking waarvan 4/24 tijdelijk onderwijs aan huis en met een deeltijdse opdracht van 14/24 in
een niet-vacante betrekking.
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73.

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

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling van een personeelslid in het ambt van kleuteronderwijzer aan de Stedelijke
Basisschool Nederhasselt-Voorde op 18 oktober 2019 met een deeltijdse opdracht van 4/24 in een
niet-vacante betrekking in vervanging van de titularis die afwezig is wegens nascholing.
74.

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

Goedgekeurd
Terbeschikkingstelling wegens ziekte van een deeltijds vastbenoemde ict-coördinator van de
Scholengemeenschap GeNi vanaf 30 september 2019 tot hervatting van de opdracht.
75.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - directie en zorgteam - zorgcontactdagen

Goedgekeurd
Verlenen van toestemming aan de directeurs en leden van de zorgteams van de
Scholengemeenschap GeNi om deel te nemen aan de zorgcontactdagen.
76.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - ICT-coördinator - netwerkdag

Goedgekeurd
Verlenen van toestemming aan de ICT-coördinator van de Scholengemeenschap GeNi om deel te
nemen aan een netwerkdag voor ICT-coördinatoren.
77.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Appelterre - personeel lager onderwijs en leden
zorgteam - nascholing

Goedgekeurd
Verlenen van toestemming aan personeelsleden van het lager onderwijs en aan de leden van het
zorgteam van de Stedelijke Basisschool Appelterre om deel te nemen aan een nascholing.
78.

Onderwijs - Stedelijke Basisscholen Nederhasselt-Voorde en Appelterre - directeur
en personeel lager onderwijs - infoavond

Goedgekeurd
Verlenen van toestemming aan de directeurs en aan onderwijzeressen van de Stedelijke
Basisscholen Nederhasselt-Voorde en Appelterre om deel te nemen aan een infoavond.
79.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen - personeel kleuteronderwijs
- infoavond

Goedgekeurd
Verlenen van toestemming aan een kleuteronderwijzeres van de Stedelijke Basisschool ParklaanSeringen om deel te nemen aan een infoavond.
80.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - personeel - vaststelling vacante
betrekkingen - vacantverklaring

Goedgekeurd
Vacantverklaring van de betrekkingen in de Scholengemeenschap GeNi op basis van de toestand
op 15 oktober 2019 met het oog op vaste benoeming op 1 januari 2020.
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81.

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - domein muziek schooljaar 2019/2020 - mededeling opname zorgkrediet - wijziging collegebesluit
23 september 2019

Goedgekeurd
Wijziging van het collegebesluit van 23 september 2019 in die zin dat de kennisneming van de
mededeling van opname van zorgkrediet door 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 voltijdse opdracht van 22 lestijden (in plaats van 21 lestijden) betreft.
82.

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - schooljaar
2019/2020 - domeinen muziek en woordkunst-drama - verlof tijdelijk andere
opdracht - toekenning

Goedgekeurd
Toekenning van een verlof tijdelijk andere opdracht voor een deeltijdse opdracht van drie lestijden
aan een lerares DKO, domeinen muziek en woordkunst-drama, van de Stedelijke Academie voor
Muziek, Woord en Dans vanaf 1 oktober 2019 en uiterlijk tot en met 31 augustus 2020.
83.

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - personeel vaststelling vacante betrekkingen - vacantverklaring

Goedgekeurd
Vacantverklaring van de betrekkingen in de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans op
basis van de toestand op 15 oktober 2019 met het oog op vaste benoeming op 1 januari 2020.
84.

Evenementen - maatregelen voor een duurzaam evenementenbeleid vanaf 1
januari 2020 - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt een reeks maatregelen goed om vanaf 1 januari
2020 maximaal in te spelen op de nieuwe Vlaamse regelgeving over het gebruik van
cateringmateriaal en eenmalige drankverpakkingen op evenementen en bij overheden.

85.

Cultuur - poëzieparcours 'Bruegel' - goedkeuring

Verdaagd

86.

Evenementen - Festiloco 11 juli 2020 - principieel akkoord - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met het organiseren van
Festiloco op 11 juli 2020.

87.

Evenementen - Privéfeest in Aspelare, 01/11/2019 - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor het organiseren van een
privéfeest in Aspelare op 1 november 2019.
88.

Evenementen - radio-uitzending aan 'Dingsken' op 10/11/2019 - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor het organiseren van een
radio-uitzending aan 'Dingsken' (Cl. Behnplein) op zondag 10 november 2019.
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89.

Evenementen-opening carnavalsjaar 11/11/2019 In Den Keizer-goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor het organiseren van
activiteiten rond de opening van het carnavalsjaar aan In Den Keizer op maandag 11 november
2019 en krijgt hierbij de toestemming voor de Burchtstraat gedeeltelijk af te sluiten.
90.

Evenementen - mountainbiketocht 'Dwars door de Denderstreek' - 11-11-2019 goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring tot het organiseren van een
mountainbiketocht "Dwars door de Denderstreek" met passage op het grondgebied Ninove op
maandag 11 november 2019.
91.

Evenementen-intocht Sinterklaas 17 november 2019 Denderkaai-goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor het organiseren van intocht
sinterklaas op 16 november 2019 op de Denderkaai.
92.

Evenementen-Veaudeville-Apès Ski Run 16/11/2019-goedkeuring

Goedgekeurd
Het college geeft goedkeuring voor de organisatie van een Après Ski Run party op 16 november
2019 in Hangar de Veau.
93.

Evenementen-Geboortebos 17/11/2019-goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor het organiseren van
activiteiten rond het geboortebos op zondag 17 november 2019.
94.

Cultuur - Kunst Ateljee +3 - Toelage 2019

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming tot het uitbetalen van een toelage
aan het Kunst Ateljee +3 van 1.240,00 euro.
95.

Evenementen - eindejaarskermis aan 'Ninia' - goedkeuring

Verdaagd
96.

Evenementen - opening carnaval 2020 - 11/11/2019 - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming tot het organiseren van een
openingszitting voor het carnavalsjaar 2020 op maandag 11 november 2019 in zaal Cloë door de
vzw Karnavalraad vzw.
97.

Evenementen-Tatkraft-After Work zaal Cloë-22/11/2019-goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor het organiseren van een After
Work in zaal Cloë door Tatkraft op vrijdag 22 november 2019.
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GR16. Sport - aanpassing gebruiksovereenkomst KVK Ninove vzw - stedelijk
voetbalterrein De Kloppers - aanpassing gebruiksvergoeding op basis van
bijkomende investeringen
Goedgekeurd
Aanpassing gebruiksovereenkomst KVK Ninove vzw - gebruiksovereenkomst stedelijk
voetbalterrein De Kloppers - aanpassing gebruiksvergoeding op basis van bijkomende
investeringen
GR17. Sport - stationeervergunning 'Ninove on Ice 2019-2020' - goedkeuring
Verdaagd
98.

Sport - huldiging van de kampioenen in inkomhal stadhuis - goedkeuring

Goedgekeurd
Locatie en verloop van sportkrasjel - huldiging van de kampioenen wordt goedgekeurd.
99.

Sociale zaken - raadsledenloket - goedkeuren antwoord

Verdaagd
100. Sociale zaken - IBO - toekenning sociaal tarief
Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om de aanvraag voor sociaal tarief, zoals
vermeld in het dossier, goed te keuren vanaf 4 oktober 2019 voor de periode van 1 jaar.
101. Sociale zaken - IBO - weigering sociaal tarief
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 gezamenlijk belastbaar inkomen.
102. Secretariaat - dossiers gemeenteraad
Goedgekeurd
Te agenderen agendapunten voor de gemeenteraad.
103. Mobiliteit - terugbetaling retributies Pollarestraat
Goedgekeurd
Het college keurt de terugbetaling goed van de reeds uitgeschreven retributies.
104. Mobiliteit - subsidie voor het opzetten van een samenwerkingsverband om te
komen tot een duurzaam bedrijventerrein
Goedgekeurd
Subsidie voor het opzetten van een samenwerkingsverband om te komen tot een duurzaam
bedrijventerrein
105. Mobiliteit - aanvraag via raadsledenloket - voorstel tot plaatsing van een
parkeerbeugel ter hoogte van de oprijlaan (doorgang) Chiro Meerbeke en trefpunt
De Linde - stadswegen
Goedgekeurd
Het antwoord op de vraag van een gemeenteraadslid
voorstel tot plaatsing van een parkeerbeugel ter hoogte van de oprijlaan (doorgang) Chiro
Meerbeke en trefpunt De Linde - stadswegen
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