College van burgemeester en schepenen van 29 april 2019
BEKNOPTE BESLUITENLIJST

GR1. Secretariaat - Erfgoedcel Denderland - statutenwijziging
Goedgekeurd
Voorstel aan de gemeenteraad om de statutenwijziging van Erfgoedcel Denderland goed te keuren
GR2. Secretariaat - SOLVA - algemene vergadering - woensdag 26 juni 2019 akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger
Goedgekeurd
Voorstel aan de gemeenteraad om akte te nemen van de agenda van de algemene vergadering van
SOLVA op woensdag 26 juni 2019 en tot het bepalen van het stemgedrag van de
vertegenwoordiger.
GR3. Secretariaat - Westlede - algemene vergadering - woensdag 5 juni 2019 akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger
Goedgekeurd
Voorstel aan de gemeenteraad om akte te nemen van de agenda van de algemene vergadering van
Westlede op woensdag 5 juni 2019 en tot het bepalen van het stemgedrag van de
vertegenwoordiger.
GR4. Secretariaat - CEVI - statutaire algemene vergadering - vrijdag 17 mei 2019 akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger
Goedgekeurd
Voorstel aan de gemeenteraad om akte te nemen van de agenda van de statutaire algemene
vergadering van CEVI op vrijdag 17 mei 2019 en tot het bepalen van het stemgedrag van de
vertegenwoordiger.
1.

Secretariaat - goedkeuring notulen

Goedgekeurd
Goedkeuring van de notulen van 24 april 2019 en 26 april 2019
2.

Secretariaat - erediensten - Kerkraad Onze-Lieve-Vrouw Presentatie Okegem Notulen 26 maart 2019

Goedgekeurd
Notulen van de vergadering van de kerkraad Onze-Lieve-Vrouw Presentatie Okegem - Notulen 26
maart 2019
3.

Secretariaat - erediensten - Kerkraad Sint-Pieter Denderwindeke - Notulen 16 april
2019

Goedgekeurd
Notulen van de vergadering van de kerkraad Sint-Pieter Denderwindeke van 16 april 2019.

4.

Personeel - uitbetalen overuren

Goedgekeurd
Aan een gewezen personeelslid worden de overuren uitbetaald
5.

Personeel - Selectieprocedure voor de functie van administratief medewerker
stafdienst technische dienst

Goedgekeurd
Selectieprocedure voor de functie van administratief medewerker stafdienst technische dienst
6.

Personeel - LDE - aanstelling - wijziging datum indiensttreding

Goedgekeurd
LDE - aanstelling
7.

Personeel - selectieprocedure van diensthoofd lokale economie, diensthoofd
openbare werken, afdelingsverantwoordelijke en administratief medewerker
technische dienst - publicatie vacatures door Poolstok

Goedgekeurd
Publicatie van 4 vacatures stad/OCMW door Poolstok
8.

Ziekteverloven week 16 en 17

Goedgekeurd
Ziekteverloven week 16 en 17
9.

Personeel - terugvordering ten onrechte uitbetaalde vergoedingen wegens
arbeidsongeval

Goedgekeurd
Terugvordering van ten onrechte uitbetaalde vergoedingen wegens arbeidsongeval van een
contractueel personeelslid
10.

Personeel - bekrachtiging consolidatiedatum arbeidsongeval

Goedgekeurd
Bekrachtiging van de consolidatiedatum en het percentage van blijvende arbeidsongeschiktheid
van een arbeidsongeval van een contractueel personeelslid.
11.

Personeel - bekrachtiging consolidatiedatum arbeidsongeval

Goedgekeurd
Bekrachtigen van de consolidatiedatum en het vaststellen van een percentage
arbeidsongeschiktheid betreffende een arbeidsongeval van een contractueel personeelslid
12.

Personeel - Pensioen gewezen mandataris - vaststellen rustpensioen

Goedgekeurd
Pensioen gewezen mandataris - vaststellen rustpensioen
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 vreemdelingenregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister
16.

Burgerzaken - Uitreiking 27 geschenkbonnen geboorte - goedkeuring

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring geschenkbonnen geboorte december
17.

Burgerzaken - goedkeuring meerdere (5) aanvragen tot plaatsing van een grafzerk
op de begraafplaatsen

Goedgekeurd
Goedkeuring aanvragen tot plaatsing grafzerken op de begraafplaatsen
GR5. Integrale veiligheid - overeenkomst voor het plaatsen van de camera gericht op het
openbaar domein.
Verdaagd
Overeenkomst voor het plaatsen van de sluikstortcamera gericht op het openbaar domein.
18.

Sociale zaken - 100 jarige

Goedgekeurd
Organiseren van een persmoment en het leveren van bloemen voor de 100 jarige
19.

Patrimonium - SBS Windekind - uitbreiding contract - goedkeuring

Goedgekeurd
Uitbreiding contract voor SBS Windekind.
20.

Patrimonium - uitbreiding SBS Windekind - perceel 3 - vorderingsstaat 20 goedkeuring

Goedgekeurd
Goedkeuring vorderingsstaat 20 voor perceel 3 voor uitbreiding SBS Windekind.
21.

Logistiek/overheidsopdrachten - openbare verkoop van het voormalig
stationsgebouw van Okegem - aanstellen notaris

Goedgekeurd
De aanstelling van een notaris voor de openbare verkoop van het voormalig stationsgebouw van
Okegem.
22.

Logistiek/overheidsopdrachten - aankoop zitbank voor de dierenbegraafplaats gunning van de opdracht

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen de opdracht voor de levering en plaatsing
van een zitbank voor de dierenbegraafplaats te gunnen aan de firma die de economisch meest
voordelige offerte heeft ingediend ten bedrage van
€ 7.475,38, btw inclusief.

23.

Logistiek/overheidsopdrachten - aankoop van 2 afvalbakken voor speelterrein
Pollare en 3 afvalbakken voor speelterrein Outer - gunning van de opdracht

Goedgekeurd
De aankoop van 2 afvalbakken voor speelterrein Pollare en 3 afvalbakken voor speelterrein Outer
goed te keuren en te gunnen in uitvoering van artikel 92 van de wet op de overheidsopdrachten
voor de prijs van € 2.767,88 btw inclusief
24.

Logistiek/overheidsopdrachten - leveren en plaatsen speeltoestellen speelterrein
Outer - gunning van de opdracht

Goedgekeurd
Gunnen van de opdracht leveren en plaatsen speeltoestellen speelterrein Outer aan de firma die als
enige een offerte heeft ingediend ten bedrage van € 26.991,29 btw inclusief
25.

Logistiek/overheidsopdrachten - leveren en plaatsen van speeltoestellen op
speelterrein Pollare - gunning van de opdracht

Goedgekeurd
Gunnen van de opdracht leveren en plaatsen van speeltoestellen speelterrein Pollare aan de firma
die als enige een offerte heeft ingediend ten bedrage van € 17.475,55, btw inclusief
26.

Logistiek/overheidsopdrachten - aankoop netwerkapparatuur voor de stedelijke
basisschool Windekind Denderwindeke - gunning van de opdracht.

Goedgekeurd
De aankoop van netwerkapparatuur voor de stedelijke basisschool Denderwindeke te gunnen voor
de prijs van
€ 1.766,39, btw inclusief, aan de firma die de voor de stad economisch meest voordelige offerte
heeft ingediend.
27.

Logistiek/overheidsopdrachten - maaien bermen - gunning van de opdracht

Goedgekeurd
Gunnen van de opdracht maaien bermen aan de firma die de economisch meest voordelige offerte
heeft ingediend ten bedrage van € 73.905,21, btw inclusief
28.

Logistiek/overheidsopdrachten - aanstellen van een dierenarts voor het
behandelen van zwerfkatten - gunning van de opdracht

Goedgekeurd
De opdracht voor de aanstelling van een dierenarts voor het behandelen van zwerfkatten op het
grondgebied van Ninove te gunnen aan de dierenartspraktijk, ten bedrage van:
- castratie kater: € 44,95, btw inclusief/per kater
- sterilisatie kattin: € 89,99, btw inclusief/per kattin
- sterilisatie zwangere kattin: € 94,99, btw inclusief/ stuk
- euthanasie incl. afvoer kadaver: € 35, btw inclusief/stuk
- vaccinatie parvo: € 8,90, btw inclusief/stuk
- FIV en FeLV test: € 24,99, btw inclusief/stuk.

29.

Logistiek/overheidsopdrachten - onderhoud van voetwegen in groot Ninove gunning van de opdracht

Goedgekeurd
Het onderhoud van voetwegen in groot Ninove te gunnen aan de firma die de economisch meest
voordelige offerte heeft ingediend voor de prijs van € 26.186,53 btw inclusief.
30.

Logistiek/overheidsopdrachten - informatica - installatie en configuratie
bijkomende scan - gunning van de opdracht

Goedgekeurd

De werken van de scan workflow + extra meap scan client worden gegund ten bedrage van:
- installatie & configuratie scan Meap: € 800 + € 168 = 968, btw inclusief
- extra licentie: € 670,13 + € 140,72 – 810,85, btw inclusief
- maandelijks onderhoud: € 10,05 + 2,11 = € 12,16, btw inclusief.

31.

Politie - Aankopen via bestelbon

Goedgekeurd
Aankopen via bestelbon
32.

Politie - betaalbaarstelling

Goedgekeurd
Betaalbaarstelling
GR6. Gemeentebelastingen - gemeentelijke heffing bedrijven - verlenging
Goedgekeurd
Verzoek aan de raad om de belastingreglementen waarvan de heffingstermijn verstreken is te
verlengen voor de duur van 1 jaar.
GR7. Gemeentebelastingen - belasting op de brandstofdistributieapparaten voor
motorvoertuigen - verlenging
Goedgekeurd
Verzoek aan de raad om de belasting op de brandstofdistributieapparaten voor motorvoertuigen te
verlengen voor de duur van 1 jaar.
GR8. Gemeentebelastingen - Belasting op het exploiteren van een dienst voor het
verhuren van voertuigen met bestuurder - verlenging
Goedgekeurd
Verzoek aan de raad om de belasting op het exploiteren van een dienst voor het verhuren van
voertuigen met bestuurder te verlengen voor de duur van 1 jaar.
GR9. Gemeentebelastingen - belasting op wedkantoren - verlenging
Goedgekeurd
Verzoek aan de raad om de belasting op wedkantoren te verlengen voor de duur van 1 jaar.
GR10. Gemeentebelastingen - belasting op nachtwinkels - verlenging
Goedgekeurd
Verzoek aan de raad om de belasting op nachtwinkels te verlengen voor de duur van 1 jaar.
GR11. Gemeentebelastingen - belasting op het exploiteren van een taxidienst verlenging
Goedgekeurd
Verzoek aan de raad om de belasting op het exploiteren van een taxidienst te verlengen voor de
duur van 1 jaar.
33.

Gemeentebelastingen - concessioneren van het beheer van het parkeren samenstelling begeleidingscommissie

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een begeleidingscommissie m.b.t. het
beheer van het parkeren samen te stellen.

34.

Financiële dienst - Organisatie Sinksenkermis 2019 - oprijden - openingsuren
kermis

Goedgekeurd
Sinksenkermis - openingsuren van de kermis en de richtlijnen van het oprijden voor de
foorreizigers.
35.

Financiële dienst - goedkeuren bestelbons in het kader van budgethouderschap

Goedgekeurd
De bestelbonnen 2019/952 t.e.m. 2019/979 in het kader van het budgethouderschap worden
goedgekeurd.
36.

Financiële dienst - betaalbaarstelling uitgaven 2019 in het kader van
budgethouderschap -scholen

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen tot het betaalbaarstellen van de
mandatenlijsten 2019/62.
37.

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 2019/77, 2019/78, 2019/79
38.

Leefmilieu - 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.
39.

Leefmilieu - niet verlenen van een subsidie voor het plaatsen van een
hemelwaterinstallatie

Goedgekeurd
Het college weigert de aanvraag van een subsidie voor het plaatsen van een hemelwaterinstallatie.
40.

OMV_2019047924 - aktename juiste melding - plaatsen van een veranda O/2019/144

Goedgekeurd
Het college neemt akte van de melding voor het plaatsen van een veranda
41.

OMV_2018143995 - Weigering SH - bouwen van een winkelpark met parking O/2018/510
Inrichtingsnummer: 20181127-0114

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een weigering af te leveren voor het
bouwen van een winkelpark met parking te Outer.
42.

OMV_2019026935 - Vergunning - bouwen van een veranda - O/2019/75

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning af te leveren voor het
bouwen van een veranda te Okegem.

43.

OMV_2019028338 - Vergunning met voorwaarden SH - renoveren van de voorgevel
- O/2019/80

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het renoveren van de voorgevel te Ninove.
44.

OMV_2019033616 - Vergunning met voorwaarden SH - bouwen van een
eengezinswoning - O/2019/98

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het bouwen van een eengezinswoning te Denderwindeke.
45.

OMV_2019029129 - Vergunning met voorwaarden SH - renoveren van de voorgevel
- O/2019/83

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het renoveren van een voorgevel te Ninove.
46.

Mobiliteit - Autoluw centrum - Meerwerk bijsturing voorontwerp Beverstraat

Verdaagd
Het college van gaat akkoord om de offerte voor het meerwerk voor de bijsturing van het
voorontwerp Beverstraat
47.

Mobiliteit - schoolomgevingen - Octopusgemeente schooljaar 2019-2020

Goedgekeurd
Vraag tot verlenging van het lidmaatschap als Octopusgemeente voor het schooljaar 2019-2020 en
ondersteuning van de scholen op het grondgebied
48.

Mobiliteit - Ninove - Burchtstraat - de eerste 3 parkeerplaatsen ter hoogte van
Burchtstraat inrichten als laad- en loszone - stadswegen

Goedgekeurd
In de Burchtstraat te Ninove zullen de eerste 3 parkeerplaatsen ingericht worden als laad- en
loszone - stadswegen
49.

Mobiliteit - akteneming adviezen verkeerscommissie maandag 8 april 2019 stadswegen

Goedgekeurd
Akteneming adviezen verkeerscommissie maandag 8 april 2019.
50.

Wijk Groenewijk - vaststellen visie ivm ontwikkeling wijk

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen stelt de ruimtelijke visie vast ivm ontwikkeling van de
wijk Groeneweg
51.

Masterplan Ingelantsite - inname standpunt ontwikkeling gebouw '1000 Vuren'

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de ontwikkeling ter hoogte van het
gebouw '1000 vuren' en neemt een standpunt in ivm de aankoop van het stukje perceel ter hoogte
van de ontsluitingsweg in masterplan Ingelantsite.

52.

Ontwikkeling hoek Savooiplein-Geraardsbergsestraat: goedkeuren visie

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen bespreekt het voorstel van ontwikkeling hoek
Savooiplein-Geraardsbergsestraat en keurt devisie ivm invulling functie gelijkvloers en ivm toegang
garage, voorgesteld door de sector GGZ, goed
53.

Ontwikkeling Mallaardstraat: goedkeuren inname standpunt

Verdaagd
Het college van burgemeester en schepenen bespreekt het voorstel van ontwikkeling in de
Mallaardstraat.
54.

splitsing van eigendom nr. 15

Goedgekeurd
voorstel aan het college om op de vraag tot splitsing geen opmerkingen te geven
55.

splitsing van eigendom nr. 16

Goedgekeurd
voorstel aan het college om op de vraag tot splitsing geen opmerkingen te geven
56.

splitsing van eigendom nr. 17

Goedgekeurd
voorstel aan het college om op de vraag tot splitsing geen opmerkingen te geven
57.

splitsing van eigendom nr. 18

Goedgekeurd
voorstel aan het college om op de vraag tot splitsing geen opmerkingen te geven
58.

splitsing van eigendom nr. 19

Goedgekeurd
voorstel aan het college om op de vraag tot splitsing geen opmerkingen te geven
59.

Raadsledenloket - verzoek tot controle naar aanleiding van geweigerde
omgevingsaanvraag

Goedgekeurd
Antwoord op vraag via raadsledenloket naar aanleiding van geweigerde omgevingsaanvraag
60.

A/2019/6 Positief attest met voorwaarden - bouwen van een woning

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een positief stedenbouwkundig attest
af te leveren voor het bouwen van een woning te Okegem.
61.

A/2019/5 Negatief stedenbouwkundig attest - slopen bestaande bebouwing en
bouwen woning

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een negatief stedenbouwkundig
attest af te leveren voor het slopen van bestaande bebouwing en bouwen van een woning te
Neigem.

62.

Lokale economie - inname van het openbaar domein voor het plaatsen van een
broodautomaat te Halsesteenweg, Meerbeke - dienstjaar 2019 - goedkeuring

Goedgekeurd
De inname openbaar domein van een broodautomaat te Meerbeke wordt goedgekeurd.
63.

Lokale economie - aanvraag terras horecazaak te Nederhasselt - vergunning 2019

Goedgekeurd
De aanvraag van een terras voor een horecazaak te Nederhasselt wordt goedgekeurd.
64.

Lokale economie - aanvraag terras horecazaak te Ninove - vergunning 2019

Goedgekeurd
De aanvraag van een terras voor een horecazaak te Ninove wordt goedgekeurd.
65.

Lokale economie - aanvraag terras horecazaak te Ninove - vergunning 2019

Goedgekeurd
De aanvraag van een terras voor een horecazaak te Ninove wordt goedgekeurd.
66.

Lokale economie - aanvraag terras horecazaak te Ninove - vergunning 2019

Goedgekeurd
De aanvraag van een terras voor een horecazaak te Ninove wordt goedgekeurd.
67.

Lokale economie - Detailhandel - Belasting op leegstaande commerciële panden Aanvraag vrijstelling van heffing 30 jan. 2018 tot 30 jan. 2019 Onverkoopbaar/onverhuurbaar - Onvolledig en onontvankelijk

Goedgekeurd
Het betreffende handelspand werd door het CBS op 20 maart 2018 definitief opgenomen in het
leegstandsregister. De zakelijk gerechtigde vraagt een vrijstelling van heffing wegens
onverkoopbaar/onverhuurbaar blijken te zijn, conform artikel 6 § 11 van het belastingreglement.
Het CBS verklaart de aanvraag onvolledig en onontvankelijk.
68.

Lokale economie - Detailhandel - Belasting op leegstaande commerciële panden Overdracht zakelijk recht - Schrapping uit leegstandsregister

Goedgekeurd
Het betreffende handelspand werd op 24 april 2018 definitief opgenomen in het leegstandsregister.
Het pand werd op 15 maart 2019 verkocht. Het CBS neemt kennis van deze overdracht van
zakelijk recht. 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.
69.

Lokale economie - Detailhandel - Belasting op leegstaande commerciële panden Aanvraag vrijstelling van heffing 30 jan. 2018 tot 30 jan. 2019 Onverkoopbaar/onverhuurbaar - Onvolledig en onontvankelijk

Goedgekeurd
Het betreffende handelspand werd door het CBS op 20 maart 2018 definitief opgenomen in het
leegstandsregister. De zakelijk gerechtigde vraagt een vrijstelling van heffing omdat het
commerciële pand onverhuurbaar blijkt te zijn, conform artikel 6 § 11 van het belastingreglement.
Het CBS verklaart de aanvraag onvolledig en onontvankelijk.

70.

Lokale economie - Detailhandel - Belasting op leegstaande commerciële panden Aanvraag vrijstelling van heffing 29 maart 2018 tot 29 maart 2019 - Volledig
bevonden aanvraag voor omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handeling
- Onvolledig en onontvankelijk

Goedgekeurd
Het betreffende handelspand werd door het CBS op 18 september 2018 definitief opgenomen in
het leegstandsregister. De zakelijk gerechtigde vraagt een vrijstelling van heffing wegens het
indienen van een volledig bevonden aanvraag voor het bekomen van een omgevingsvergunning
voor stedenbouwkundige handeling, conform artikel 6 § 3 van het belastingreglement. Het CBS
verklaart de aanvraag onvolledig en onontvankelijk.
71.

Lokale economie - Detailhandel - Belasting op leegstaande commerciële panden Aanvraag vrijstelling van heffing 29 maart 2018 tot 29 maart 2019 - Volledig
bevonden aanvraag voor omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handeling
- Onvolledig en onontvankelijk

Goedgekeurd
Het betreffende handelspand werd door het CBS op 25 september 2018 definitief opgenomen in
het leegstandsregister. De zakelijk gerechtigde vraagt een vrijstelling van heffing wegens het
indienen van een volledig bevonden aanvraag voor het bekomen van een omgevingsvergunning
voor stedenbouwkundige handeling, conform artikel 6 § 3 van het belastingreglement. Het CBS
verklaart de aanvraag onvolledig en onontvankelijk.
72.

Lokale economie - Detailhandel - Belasting op leegstaande commerciële panden Aanvraag vrijstelling van heffing 30 jan. 2018 tot 14 aug. 2018 - Volledig bevonden
aanvraag voor omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handeling - Volledig
en ontvankelijk

Goedgekeurd
Het betreffende handelspand werd door het CBS op 24 april 2018 definitief opgenomen in het
leegstandsregister. De zakelijk gerechtigde vraagt een vrijstelling van heffing wegens het indienen
van een volledig bevonden aanvraag voor een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige
handeling, conform artikel 6 § 3 van het belastingreglement. Het CBS verklaart de aanvraag
volledig en ontvankelijk.
73.

Lokale economie - Detailhandel - Belasting op leegstaande commerciële panden Beroep tegen opname in het leegstandsregister - Ontvankelijk en gegrond

Goedgekeurd
Op 28 nov. 2018 werd er bij rondgang door een administratief medewerker in een adm. akte een
vermoeden vastgesteld dat het betreffende handelspand leegstond. De zakelijk gerechtigde werd
hiervan in kennis gesteld. Er werd beroep ingediend tegen de definitieve opname. Het CBS beslist
dat dit beroep ontvankelijk en gegrond is. Het pand wordt bijgevolg niet definitief opgenomen in
het leegstandsregister.
74.

Lokale economie - Detailhandel - Belasting op leegstaande commerciële panden Aanvraag vrijstelling van heffing periode 30 januari 2018 tot 30 januari 2019 Renovatie - Onverkoopbaar/onverhuurbaar - Onvolledig en onontvankelijk

Goedgekeurd
Het betreffende handelspand werd door het CBS op 20 maart 2018 definitief opgenomen in het
leegstandsregister. De zakelijk gerechtigde vraagt een vrijstelling van heffing wegens renovatie en
onverkoopbaar/onverhuurbaar blijken te zijn, conform artikel 6 § 4 en § 11 van het
belastingreglement. Het CBS verklaart de aanvraag onvolledig en onontvankelijk.

75.

Onderhoudswerken aan betonverhardingen - goedkeuring vorderingsstaat 1 goedkeuring proces-verbaal van vooruitgang van de werken

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keuren de vorderingsstaat en het proces-verbaal van
vooruitgang van de werken voor de onderhoudswerken aan betonverhardingen goed voor het
bedrag van € 47.481,47, btw verlegd
76.

Openbare werken - regionaal bedrijventerrein "Doorn Noord" te Ninove - nieuwe
verbindingsweg Aalstersesteenweg naar Okegembaan - innemen standpunt
aangaande aankoop van gronden, het indienen van de aanvraag tot
omgevingsvergunning, het aanbesteden van de werken en het uitvoeren van de
infrastructuurwerken, al dan niet in één aanbesteding met de infrastructuurwerken
van "Doorn Noord"

Goedgekeurd
In het kader van de aanleg van het regionaal bedrijventerrein "Doorn Noord" werd Solva volgens
de onderschreven samenwerkingsovereenkomst als ontwikkelaar aangesteld van een
verbindingsweg tussen de Okegembaan en de Aalstersesteenweg. Solva werd tevens aangesteld
voor het voeren van onderhandelingen met de eigenaars van de te verwerven percelen voor de
aanleg van de weg. Solva vraagt aan het schepencollege of al dan niet mag overgegaan worden tot
de aankoop van de gronden.
77.

Denderwindeke - Minnenhofstraat (buurtweg 28) - vaststellen grens van het
openbaar domein door 30-jarige verjaring - kennisneming eindvonnis

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het eindvonnis omtrent het
vaststellen van de grens van het openbaar domein door 30-jarige verjaring van de Minnenhofstraat
te Denderwindeke
78.

Heraanleg voetpaden langs de Breeweg te Appelterre-Eichem - goedkeuring
vorderingsstaat 6 - goedkeuring proces-verbaal van vooruitgang van de werken

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de vorderingsstaat 6 en het proces-verbaal van
vooruitgang van de werken voor de heraanleg van de voetpaden in de Breeweg te AppelterreEichem goed voor het bedrag ten laste van de stad van
€ 11.186,14, btw verlegd
79.

Heraanleg voetpad op openbaar domein - hoek Onderwijslaan-Burchtstraat te
Ninove - verlenen machtiging

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen verleent machtiging voor de heraanleg van de
voetpaden op openbaar domein ter hoogte van de Onderwijslaan-Burchtstraat te Ninove
80.

Ontwikkeling en uitbreiding van de ambachtelijke zone Appelterre-Eichem goedkeuring kostprijs erelonen voor bijkomende opdracht

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de kostprijs van de erelonen voor een
bijkomende opdracht voor de ontwikkeling en uitbreiding van de ambachtelijke zone te AppelterreEichem goed

81.

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 de SBS Parklaan-Seringen vanaf 13 april
2019 tot en met 31 mei 2019.
82.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - personeel lager onderwijs - schooljaar
2019/2020 - afwezigheid voor verminderde prestaties - toekenning

Goedgekeurd
Toekenning van een afwezigheid voor verminderde prestaties aan een onderwijzeres van de
Scholengemeenschap GeNi vanaf 1 september 2019 tot en met 31 augustus 2020.
83.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - leermeesteres niet- confessionele
zedenleer - studiedag

Goedgekeurd
Verlenen van toestemming aan een leermeesteres niet- confessionele zedenleer om deel te nemen
aan een studiedag.
84.

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - cursus 'Aan de slag
met leerlingen van 6 en 7 jaar binnen het domein met muziek'

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 een cursus.
85.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen - externe eindevaluatie
directeur op proef - kennisneming proces-verbaal

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het proces-verbaal van de externe
eindevaluatie van een directeur op proef.
86.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde - vestigingsplaats Voorde oprichting derde graad - principebeslissing

Goedgekeurd
Principieel akkoord gaan om vanaf 1 september 2019 een derde graad (vijfde en zesde leerjaar) te
organiseren in de vestigingsplaats Voorde van de Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde.
87.

Uitleendienst-aankoop projectieschermen-gunnen opdracht

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt goed om de aankoop van twee
projectieschermen te gunnen voor een bedrag van 371,13 euro (btw inclusief).
88.

Evenementen-Bloemen, tuin en biomarkt 05-05-2019-Goedkeuring

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om toestemming te verlenen aan de
dienst lokale economie van de stad Ninove, voor het organiseren van Bloemen-, tuin- en biomarkt
op zondag 5 mei 2019 op de Graanmarkt in Ninove, tot 12.30 uur.
89.

Evenementen-Jogging Dwars door Ninove Vita 05-05-2019-goedkeuring

Goedgekeurd

90.

Evenementen-Rommelmarkt Klein Brabant 05-05-2019 - Goedkeuring

Goedgekeurd
91.

Bibliotheek: betaalbaarstelling vergoeding gelegenheidsmedewerker PC-cursus

Goedgekeurd
De bib organiseert op geregelde tijdstippen PC-initiaties en zorgt voor een vrijwilligersvergoeding
voor de lesgever/gelegenheidsmedewerker.
92.

Secretariaat - dossiers gemeenteraad

Goedgekeurd
Te agenderen agendapunten voor de gemeenteraad.
93.

Evenementen-fietstocht 06/05/2019-goedkeuring

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om goedkeuring te verlenen voor een
fietstocht op maandag 6 mei 2019.
94.

Logistiek/overheidsopdrachten - migratie van de akten burgerlijke stand naar de
toepassing van DABS op afschriftniveau - gunnen van de opdracht

Goedgekeurd
De opdracht voor de migratie van de akten burgerlijke stand naar de toepassing van DABS op
afschriftniveau wordt gegund voor de eenmalige prijs van € 2.400 exclusief btw en en een
maandelijks gebruiksrecht van € 115 exclusief btw
95.

Logistiek/overheidsopdrachten - leveren broodjes en frisdranken verkiezingen 26
mei 2019 - gunning van de opdracht

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen de aankoop van broodjes, frisdranken en
kaas-vleesschotel voor de bevoorrading van de bureau’s voor de verkiezingen 2019, te gunnen
voor de prijs van € 3.854,71, btw inclusief, aan de firma die de economisch meest voordelige
offerte heeft ingediend.

