College van burgemeester en schepenen van 29 januari 2019
BEKNOPTE BESLUITENLIJST

GR1. Secretariaat - TMVS - voordracht kandidaat bestuurder raad van bestuur
Verdaagd
Voorstel aan de gemeenteraad om een kandidaat bestuurder voor te dragen in de raad van bestuur
van TMVS en dit voor de duur van deze bestuursperiode.

GR2. Secretariaat - TMVS - aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger algemene
vergadering
Verdaagd
Voorstel aan de gemeenteraad om een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan te duiden in
de algemene vergadering van TMVS en dit voor de duur van deze bestuursperiode.

GR3. Secretariaat - TMVS - BAV - woensdag 20 maart 2019 - goedkeuring agenda bepalen stemgedrag vertegenwoordiger
Verdaagd
De stad ontving een uitnodiging van TMVS voor de algemene vergadering op woensdag 20 maart
2019 om 18.00 uur.
Wij verzoeken kennis te nemen van de agenda van de algemene vergadering op woensdag 20
maart 2019 van TMVS en de vertegenwoordiger van de gemeente in deze vergadering opdracht te
geven in te stemmen met de diverse punten op de agenda.

GR4. Secretariaat - Intergem - voordracht kandidaat-lid voor het regionaal
bestuurscomité en voor de raad van bestuur
Verdaagd
Voorstel aan de gemeenteraad om een kandidaat lid voor het regionaal bestuurscomité en voor de
raad van bestuur voor te dragen.

GR5. Secretariaat - Intergem - aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger
buitengewone algemene vergadering
Verdaagd
Voorstel aan de gemeenteraad om een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan te duiden in
de buitengewone algemene vergadering van Intergem en dit voor de duur van deze
bestuursperiode.

GR6. Secretariaat - Intergem - BAV - donderdag 21 maart 2019 - goedkeuring agenda bepalen stemgedrag vertegenwoordiger
Verdaagd
De stad ontving een uitnodiging van Intergem voor de buitengewone algemene vergadering op
donderdag 21 maart 2019 om 18.00 uur.
Wij verzoeken kennis te nemen van de agenda van de algemene vergadering op woensdag 20
maart 2019 van TMVS en de vertegenwoordiger van de gemeente in deze vergadering opdracht te
geven in te stemmen met de diverse punten op de agenda.

1.

Secretariaat - goedkeuring notulen

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om de notulen van 8 januari 2019 goed
te keuren.

2.

Secretariaat - erediensten - Kerkraad Sint-Pieter Denderwindeke - Notulen 22
januari 2019

Goedgekeurd
Notulen kerkraad Sint-Pieter Denderwindeke van 22 januari 2019

3.

Dienst communicatie: Begeleiding opstart personeelsblad

Goedgekeurd
Goedkeuring opstart begeleiding personeelsblad en aan te schrijven firma's

4.

Personeel - uitbetalen overuren

Goedgekeurd
Aan een gewezen personeelslid worden de overuren uitbetaald

5.

Personeel - uitbetalen overuren

Goedgekeurd
Aan een gewezen personeelslid worden de overuren uitbetaald

6.

Personeel - Witte Donderdag - wijziging openingsuren

Goedgekeurd
Op Witte Donderdag worden in het stadhuis en het Fedimmo de openginsuren voor het
publiekdiensten gewijzigd

7.

Personeel - Contractuele tewerkstelling AMWD - Verlenging

Goedgekeurd
Contractuele tewerkstelling AMWD - Verlenging

8.

Personeel - Selectieprocedure onthaalmedewerker/brugfiguur dienst integratie aanstelling

Goedgekeurd
Aanstelling

9.

Personeel- van ambtswege in disponibiliteitsstelling wegens ziekte

Goedgekeurd
Disponibiliteit wegens ziekte

10.

Ziekteverloven week 3 en 4

Goedgekeurd
Ziekteverloven week 3 en 4

11.

Personeel - uitbetalen overuren

Goedgekeurd
Aan een gewezen personeelslid worden de resterende overuren uitbetaald

12.

Personeel - erkenning relevante beroepservaring

Goedgekeurd
Erkenning van relevante beroepservaring

13.

Informatica - Schenking van oud informaticamateriaal

Goedgekeurd
Schenking van oud informaticamateriaal aan een goed doel

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 vreemdelingenregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister

18.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

19.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

20.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister

21.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister

22.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister

23.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

24.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister
25.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister

26.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister

27.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

28.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

29.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister

30.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

31.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

32.

Burgerzaken - uitreiking 25 geschenkbonnen geboorte - goedkeuring

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring geschenkbonnen geboorte november

33.

Sociale zaken - evaluatie kamp Tsjaka 2018 + planning 2019

Goedgekeurd
Positieve evaluatie sport- en themakampen georganiseerd door Tsjaka Kampen vzw in 2018 te
Ninove.
Goedkeuring contract organisatie sport- en themakampen door Tsjaka Kampen vzw in
samenwerking met stad Ninove in 2019. Accommodatie van stedelijke basisschool De Hazelaar
(Nederhasselt) wordt gratis ter beschikking gesteld aan Tsjaka Kampen vzw. Stad Ninove stelt
gratis tafels en stoelen ter beschikking tijdens de kampen.
34.

Sociale zaken - evaluatie kamp Showbeest 2018 + planning 2019

Goedgekeurd
Positieve evaluatie themakampen georganiseerd door Showbeest vzw in 2018 te Ninove.
Goedkeuring overeenkomst organisatie themakampen door Showbeest vzw in samenwerking met
stad Ninove in 2019.
Accommodatie (danszaal en 2 woordlokalen) van Academie voor muziek, woord en dans Ninove
wordt gratis ter beschikking gesteld.
35.

Logistiek/overheidsopdrachten - aanstellen arts voor opmaken van een verslag
vereist voor toestemming tot crematie voor de periode van 2019 tot en met 2024 vaststellen wijzen van gunnen van de opdracht - goedkeuring lijst te raadplegen
artsen

Verdaagd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen de opdracht voor het opmaken van een
verslag vereist voor toestemming tot crematie beoogd bij artikel 21 van het decreet van 16 januari
2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, voor de periode van 2019 tot en met 2024,
geraamd op € 60, per onderzoek, goed te keuren en de opdracht te gunnen bij wijze van
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

36.

Logistiek/overheidsopdrachten - goedkeuren leveren en plaatsen van
gestructureerde bekabeling en WiFi Access points in het stadhuis, het
jeugdcentrum, Fedimmo en Hospitaalkapel - vaststellen wijze van gunnen van de
opdracht - goedkeuren van de voorwaarden en vaststellen lijst te raadplegen
firma's

Goedgekeurd
Leveren en plaatsen van gestructureerde bekabeling en WiFi access points in het stadhuis,
jeugdcentrum, Fedimmo en Hospitaalkerk - goedkeuring.

37.

Logistiek/overheidsopdrachten - vernietiging archief - gunning van de opdracht

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen de vernietiging van het archief te gunnen
aan de firma datavernietiging Michel, Helleven 2, 2920 Kalmthout die als enige een offerte heeft
ingediend ten bedrage van:
- transport: € 140 per rit, exclusief btw
- kost voor vernietigen, verwerken en recyclage: € 25 per ton, exclusief btw
- laadtijd per persoon: € 40,20 per uur, btw exclusief ( eerste 15 min zijn gratis);

38.

Logistiek/overheidsopdrachten - stad Ninove, Centrumlaan 100, 9400 Ninove aankoop 4 lichte vrachtwagens - gunning van de opdracht

Goedgekeurd
De aankoop van 4 lichte vrachtwagens voor de technische dienst te gunnen aan de firma die de
economisch meest voordelige offerte heeft ingediend voor de prijs van € 198.149,60 btw incl. De
overname van de oude voertuigen wordt eveneens gegund aan deze firma voor de overnameprijs
van € 3.000 btw incl.

39.

Logistiek/overheidsopdrachten - overeenkomst tussen het crisiscentrum van de
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken voor de levering van het webportaal
voor de alarmering van en informatie aan de bevolking BE-Alert - uitbreiding gunning van de opdracht

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen de uitbreiding van de huidige
overeenkomst, tussen het Crisiscentrum van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken en
de Stad Ninove met betrekking het alarmeringssysteem BE-Alert, met de Module BIN (activatie per
entiteit) ten bedrage van € 121, btw inclusief en de Module BIN ( abonnement per entiteit) ten
bedrage van € 1.331, btw inclusief, goed te keuren.

40.

Logistiek/overheidsopdrachten - onderhoud van de archeologische site van de
Norbertijnerabdij te Ninove - goedkeuring vorderingsstaat nr. 10

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen vorderingsstaat nr. 10, ten bedrage van
€ 350, btw exclusief (btw medecontractant), goed te keuren
.
41.

Logistiek/overheidsopdrachten - uitbesteding aanduiden van voorzitters en
bijzitters voor de komende verkiezingen - gunning van de opdracht

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen de opdracht tot het aanduiden van
voorzitters en bijzitters voor de nationale verkiezingen op 26 mei 2019 volgens artikel 42 § 1, 1° d
ii) van de wet van 15 juni 2006, te gunnen aan de firma Vanden Broele, Stationslaan 23, 8200

Brugge (btw 0451 355 351) ten bedrage van € 78,65, btw inclusief/bureau op basis van 84
bureau’s.

42.

Politie - betaalbaarstelling

Goedgekeurd
Politie - betaalbaarstelling

43.

Politie - ICT-ondersteuning

Goedgekeurd
Politie - ICT-ondersteuning

44.

Gemeentebelastingen - belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde
drukwerken met handelskarakter en van gelijkgestelde producten - vaststellen en
uitvoerbaar verklaren belastingkohier

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om het belastingkohier inzake de
belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met handelskarakter en van
gelijkgestelde producten voor het aanslagjaar 2018 vast te stellen en uitvoerbaar te verklaren ten
bedrage van €116.269,31.

45.

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 002088 in te willigen.

46.

Financiële dienst - goedkeuren bestelbons in het kader van budgethouderschap

Goedgekeurd
De bestelbonnen 2019/1 t.e.m. 2019/46 in het kader van het budgethouderschap worden
goedgekeurd.

47.

Financiële dienst - betaalbaarstelling uitgaven 2018 in het kader van
budgethouderschap

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen tot het betaalbaarstellen van de
mandatenlijsten 2019/19, 2019/21 en 2019/22.

48.

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 2019/18, 2019/20 en 2019/23.

49.

Leefmilieu - Volkstuinen aanleg - vorderingsstaat 4 - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college keurt vorderingsstaat 4 voor de aanleg van de volkstuinen goed.

50.

Leefmilieu - openbaar groen - bomenbeleids- en beheerplan - proces-verbaal van
voorlopige aanvaarding - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college beslist om het proces-verbaal van voorlopige aanvaarding voor het opmaken van een
bomenbeleids- en beheerplan goed te keuren.

51.

Leefmilieu - Inverde - organiseren van een opleiding - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college keurt de organisatie van een opleiding Acuut gevaar bij bomen goed.

52.

Omgeving – OMV_2018152283 - Vergunning met voorwaarden - isoleren en
bekleden van voorgevel - O/2018/511

Goedgekeurd
Het college verleent een voorwaardelijke vergunning voor het isoleren en bekleden van een
voorgevel te Ninove.

53.

Omgeving – OMV_2018146264 - Vergunning met voorwaarden - bouwen van een
halfopen bebouwing - O/2018/514

Goedgekeurd
Het college verleent een voorwaardelijke vergunning voor het bouwen van een halfopen bebouwing
te Ninove

54.

Omgeving – OMV_2018141801 - Vergunning met voorwaarden - verbouwen van
een café/woning naar een ééngezinswoning - O/2018/483

Goedgekeurd
Het college verleent een voorwaardelijke vergunning voor het verbouwen van een café/woning
naar een eengezinswoning te Ninove.

55.

Omgeving - OMV_2018125557 - Weigering - regulariseren van een paardenstal met
buitenpiste - O/2018/457
Inrichtingsnummer: 20181024-0003

Goedgekeurd
Het college weigert de aanvraag voor het regulariseren van een paardenstal met buitenpiste te
Ninove.

56.

Omgeving – OMV_2018136452 - Vergunning met voorwaarden - bouwen van een
alleenstaande eengezinswoning met commerciële ruimte + alleenstaande garage O/2018/513

Goedgekeurd
Het college verleent een voorwaardelijke vergunning voor het bouwen van een alleenstaande
eengezinswoning met commerciële ruimte + alleenstaande garage te Ninove.

57.

Omgeving – OMV_2018158904 - Vergunning - het wijzigen van handel naar woning
- O/2018/547

Goedgekeurd
Het college verleent een vergunning voor het wijzigen van handel naar woning te Ninove.

58.

Omgeving – OMV_2018143105 - Vergunning met voorwaarden - aanleggen van een
bospoel - O/2018/496

Goedgekeurd
Het college verleent een vergunning voor het aanleggen van een bospoel te Outer.

59.

Omgeving – OMV_2018151650 - Vergunning met voorwaarden - bouwen van een
woning - O/2018/515

Goedgekeurd
Het college verleent een voorwaardelijke vergunning voor het bouwen van een woning te Neigem.

60.

Omgeving – OMV_2018141766 - Vergunning met voorwaarden - verkavelen van
een perceel in 2 loten voor open bebouwing - O/2018/491

Goedgekeurd
Het college verleent een voorwaardelijke vergunning voor het verkavelen van een perceel in 2
loten voor open bebouwing te Appelterre-Eichem.

61.

Omgeving - OMV_2018118698 - wijzigingsverzoek - slopen en bouwen van een
open landbouwloods - O/2018/414

Goedgekeurd
Het college aanvaardt het wijzigingsverzoek van de ontwerper voor de aanvraag voor het slopen en
bouwen van een open landbouwloods te Ninove.

62.

Mobiliteit - aanleg fietssuggestiestroken 2018 - goedkeuring optionele posten

Goedgekeurd
Het college neemt kennis van de marktconforme prijzen vermeld op de vorderingsstaten
betreffende de aanleg van de fietssuggestiestroken voor dienstjaar 2018

63.

Mobiliteit - exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met
bestuurder: opheffing vvb-0016 en goedkeuring vvb-0026

Goedgekeurd
Toekennen (vvb-0026) voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met
bestuurder.

64.

Mobiliteit - opschorting betalend parkeren 2019 - goedkeuring

Verdaagd
Invoeren opschorting betalend parkeren gedurende het jaar 2019.

65.

Mobiliteit - akteneming adviezen verkeerscommissie woensdag 9 januari 2019 stadswegen

Goedgekeurd
Er wordt goedkeuring verleend aan de adviezen van de verkeerscommissie van woensdag 9 januari
2019 mbt de stadswegen.

66.

Mobiliteit - Appelterre - Kraningenstraat 26 - inrichten parkeerplaatsen rechtover
de woning - stadswegen

Goedgekeurd
In de Kraningenstraat te Appelterre zullen geen parkeerplaatsen ingericht worden.

67.

Mobiliteit - Outer - Godeystraat - verkeerd parkeren vrachtwagens - stadswegen

Goedgekeurd
In de Godeystraat/Kasteelstraat te Outer worden er geen borden geplaatst die vrachtwagens
verbieden er te parkeren.

68.

Mobiliteit - vervoerregio Aalst – toetreden tot vervoerregioraad

Afgevoerd
Voorstel aan de gemeenteraad om de vertegenwoordigers van de stad in de Vervoerregioraad Aalst
aan te duiden.

69.

Ruimtelijke ordening - brownfieldconvenant Burchtdam - aanduiden
vertegenwoordiging stuurgroep en financiële werkgroep

Goedgekeurd
Het college duidt de personen aan die als vertegenwoordigers van de stad in de stuurgroep en in
de financiële werkgroep van het brownfieldconvenant Burchtdam zullen zetelen.

70.

Ruimtelijke ordening - Beverstraat doorsteek - kennisname advies sector GGZ en
dienst patrimonium op ontwerp

Goedgekeurd
Het college neemt kennis van de advies van de sector grondgebiedszaken en van de dienst
patrimonium over het ontwerp voor de doorsteek Beverstraat

71.

Ruimtelijke ordening - aanstelling verbalisanten ruimtelijke ordening

Goedgekeurd
Het college stelt 2 verbalisanten dienst ruimtelijke ordening in kader van de handhaving aan

72.

Huisvesting - opname in het leegstandsregister van het pand - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college neemt een pand in Ninove op in het leegstandsregister

73.

Huisvesting - inbraakbeveiligingspremie voor het pand - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college geeft een premie voor inbraakbeveiliging

74.

Lokale economie - Dag van de markt - 9 april 2019 - goedkeuring

Goedgekeurd
Goedkeuring van de organisatie van de Dag van de markt op 9 april 2019

75.

Lokale economie - Dinsdagmarkt - afstand van abonnement - terugbetaling

Goedgekeurd
De afstand van een abonnement op de dinsdagmarkt wordt goedgekeurd. Er wordt beslist over een
eventuele terugbetaling.

76.

Lokale economie - Opschorting abonnement wegens ziekte

Goedgekeurd
De opschorting wegens ziekte van een abonnement op de dinsdagmarkt wordt goedgekeurd

77.

Lokale economie - Landbouw - Koninklijke vereniging van de Volkstuinen - Afdeling
Ninove - Toelage 2019 - Goedkeuring uitbetaling

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen kent de vzw Koningklijke vereniging van de
Volkstuinen, afdeling Ninove, zijn jaarlijkse werkingstoelage toe.

78.

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

Goedgekeurd
Op 20 maart 2018 nam het CBS het betreffende handelspand definitief op in het
leegstandsregister. Op 20 dec. 2018 werd in een adm. akte vastgesteld dat het pand zes
opeenvolgende maanden werd ingevuld conform art. 7 § 3 lid 2 van het belastingreglement. Het
CBS beslist het pand te schrappen sinds de eerste dag van de aanwending overeenkomstig haar
functie, i.c. 25 mei 2018.

79.

Lokale economie - Detailhandel - Belasting op leegstaande commerciële panden Beroep tegen opname in het leegstandsregister - Onontvankelijk - Definitieve
opname in leegstandsregister

Goedgekeurd
Op 25 okt. 2018 werd in een adm. akte vastgesteld dat het betreffende handelspand leegstond
waardoor het pand werd opgenomen in het leegstandsregister. De zakelijk gerechtigde werd
hiervan in kennis gesteld. Er werd beroep ingediend tegen de definitieve opname. Het CBS beslist
dat dit beroep onontvankelijk is. Het pand wordt bijgevolg definitief opgenomen in het
leegstandsregister op datum van de adm. akte.

80.

Openbare werken - stad Ninove - lidmaatschap VLARIO 2019 - goedkeuring

Goedgekeurd
Goedkeuring lidmaatschap VLARIO 2019

81.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Denderwindeke - Stedelijke Basisschool
Parklaan-Seringen - beleids- en ondersteunend personeel - personeel lager
onderwijs - tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling van een personeelslid vanaf 18 januari 2019 tot en met 8 februari 2019 aan
de Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen in het ambt van onderwijzer met een deeltijdse
opdracht van 6/24 en vanaf 21 januari 2019 aan de Stedelijke Basisschool Denderwindeke in het
ambt van zorgcoördinator met een deeltijdse opdracht van 8/36 in een niet-vacante betrekking in
vervanging van de titularis die afwezig is wegens ziekte.

82.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde - personeel lager
onderwijs - tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling van een onderwijzeres aan de Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde op
15 januari 2019 met een deeltijdse opdracht van 4/24 in een niet-vacante betrekking in vervanging
van een titularis die afwezig is wegens nascholing.

83.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Appelterre - personeel kleuteronderwijs inspiratiedag 'Maak tijd voor je thema!'

Goedgekeurd
Verlenen van toestemming aan een kleuteronderwijzeres van de Stedelijke Basisschool Appelterre
om deel te nemen aan een inspiratiedag.

84.

Onderwijs - Schoolgemeenschap GeNi - directeur coördinatie - congresdag
professionalisering schoolbesturen

Goedgekeurd
Verlenen van toestemming aan de directeur coördinatie van de Schoolgemeenschap GeNi om deel
te nemen aan een congresdag.

GR7. Evenementen - stationeervergunning 2019 aan vzw Karnavalraad - goedkeuring
Goedgekeurd
Aan de vzw Karnavalraad wordt een stationeervergunning verleend voor het plaatsen van
eetkramen tijdens de activiteiten rond carnaval 2019.

85.

Cultuur- projectsubsidie jubileumconcert Samana betaalbaarstelling-tweede deel

Goedgekeurd
De uitbetaling van het tweede deel van de projectsubsidie, toegekend aan Samana Ninove voor de
organisatie van een jubileumconcert ter gelegenheid van hun 50-jarig bestaan, wordt
goedgekeurd.
86.

Evenementen - Ninove On Ice 2019-2020 - principiële goedkeuring periode en
locatie

Verdaagd
De stad 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 hiervoor een subsidie van 10.000 euro
aan vzw Maspoe en wenst deel te nemen in de eventuele winst (50%, met een maximum van
5.000 euro).

87.

Cultuur - toelage aan Werkgroep Quiztornooi - organisatie 44ste Stedelijk
Quiztornooi 2019

Goedgekeurd
Werkgroep Quiz Ninove ontvangt een toelage van 2500 euro voor de organisatie van het 44ste
Stedelijke Quiztornooi 2019.

88.

cultuur - Ninoofse Kleppers - subsidie aan Koninklijke Harmonie Okegem betaalbaarstelling

Goedgekeurd
Koninklijke Harmonie Okegem ontvangt een subsidie voor het boeken van een Ninoofse Klepper.

89.

Cultuur - toelagen voor het gebruik infrastructuur door verenigingenbetaalbaarstelling

Goedgekeurd
Vijf verenigingen ontvangen een gezamenlijke toelage van 760 euro als tussenkomst voor het
gebruik van private infrastructuur in een deelgemeente zonde stedelijk buurthuis.

90.

Evenementen - gunnen tent voor diverse carnavalsactiviteiten t.g.v. carnaval 2019
op het Oudstrijdersplein

Goedgekeurd
De opdracht voor het plaatsen van een tent op het Oudstrijdersplein te Ninove tijdens de
carnavalsdagen 2019 wordt gegund aan de firma Delta Tenten.

91.

Evenementen - medewerking en materiële steun voor de organisaties t.g.v.
carnaval 2019 door vzw Karnavalraad, de Ridders in de Wortelorde en de stedelijke
feestcommissie - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college keurt de medewerking en materiële steun voor de organisaties naar aanleiding van
carnaval 2019 door vzw Karnavalraad, de Ridders in de Wortelorde en de stedelijke feestcommissie
goed.

92.

Evenementen - carnaval 2019 - aankopen koffiekoeken en benodigdheden voor
sluiting carnaval op dinsdag 12 maart 2019 - goedkeuring

Goedgekeurd
De aankoop van koffiekoeken en benodigdheden voor de sluiting van carnaval op dinsdag 12 maart
2019 wordt goedgekeurd.

93.

Evenementen - carnaval 2019 - aanbieden receptie na machtsoverdracht op 2
maart 2019, aanbieden receptie opening carnavalskermis 8 maart 2019 en
aanbieden receptie na zondagstoet op 10 maart 2019 aan genodigden goedkeuring

Goedgekeurd
Het aanbieden van de volgende recepties in het kader van carnaval 2019 wordt goedgekeurd:
receptie na machtsoverdracht op 2 maart 2019, receptie bij opening carnavalskermis op 8 maart
2019 en receptie na zondagstoet op 10 maart 2019.

94.

Evenementen - carnaval 2019 - gunnen sanitaire voorzieningen

Goedgekeurd
De opdracht voor het huren van sanitaire voorzieningen tijdens carnaval 2019 wordt gegund.

95.

Evenementen - gunnen zittribune t.g.v. carnaval 2019 voor de zondagstoet op 10
maart 2019 op de Centrumlaan

Goedgekeurd
De opdracht tot het huren van een zittribune naar aanleiding van de zondagstoet op
carnavalszondag 10 maart 2019 wordt gegund.

96.

Evenementen - gunnen van de opdracht huren wiblocs als extra
beveiligingsmaatregel met carnaval 2019

Goedgekeurd
De opdracht voor het huren van wiblocs als extra beveiligingsmaatregel tijdens de carnavalsdagen
2019 wordt gegund aan de firma Wibloc bvba.

97.

Bibliotheek : goedkeuring collectieverdeling 2019 +aan te schrijven leveranciers

Goedgekeurd
Goedkeuring van de verdeling van het bib-collectiebudget 2019 voor een totaal bedrag van 63.000
euro. Hiervoor worden aangeschaft jeugdboeken en boeken voor volwassenen (fiction, non-fiction),
strips voor jeugd en volwassenen.
98.
Jeugd - Goedkeuring lidmaatschap 2019 Vereniging Vlaamse Jeugddiensten en
lidmaatschap 2019 Vlaamse Dienst Speelpleinwerk
Goedgekeurd
Goedkeuring van het lidmaatschap 2019 van de stad aan de Vereniging Vlaamse Jeugddiensten
(VVJ) en de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS).

99.

Secretariaat - dossiers gemeenteraad

Goedgekeurd
Te agenderen agendapunten voor de gemeenteraad

GR8. Secretariaat - ILVA- aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger
buitengewone algemene vergadering
Verdaagd
Voorstel om een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan te duiden in de buitengewone
algemene vergadering van Ilva en dit voor de duur van deze bestuursperiode.

GR9. Secretariaat - ILVA - voordracht kandidaat-lid voor de raad van bestuur
Verdaagd
Voorstel aan om een kandidaat lid voor de raad van bestuur voor te dragen.

GR10. Secretariaat - ILVA - BAV - dinsdag 19 februari 2019 - goedkeuring agenda bepalen stemgedrag vertegenwoordiger
Goedgekeurd
Voorstel om de agenda die de stad ontving van ILVA voor de buitengewone algemene vergadering
op dinsdag 19 februari 2019 om 18.30 uur goed te keuren.
Wij verzoeken kennis te nemen van de agenda van de algemene vergadering op woensdag 20
maart 2019 van TMVS en de vertegenwoordiger van de gemeente in deze vergadering opdracht te
geven in te stemmen met de diverse punten op de agenda.

GR11. Mobiliteit - vervoerregio Aalst - toetreden tot vervoerregioraad
Goedgekeurd
Voorstel aan de gemeenteraad om de vertegenwoordigers van de stad in de Vervoerregioraad Aalst
aan te duiden.

