College van burgemeester en schepenen van 29 juli 2019
BEKNOPTE BESLUITENLIJST

1.

Secretariaat - goedkeuring notulen

Goedgekeurd
Goedkeuring van de notulen van 16 juli 2019.
2.

Noodplanning - Toewijzen dienstfiets

Goedgekeurd
Toewijzen van een dienstfiets aan de dienst noodplanning
GR1. Kennisname besluit van de waarnemend gouverneur houdende vernietiging van de
besluitvorming van de gemeenteraad van 28 maart 2019 inzake moties met
betrekking tot agendapunt AP5
Goedgekeurd
De besluitvorming met betrekking tot tijdens de gemeenteraad van 28 maart 2019 behandelde
moties is strijdig met artikel 23 eerste lid van het decreet lokaal bestuur en werd bij besluit van de
waarnemend gouverneur van 8 juli 2019 vernietigd. De raad neemt hier kennis van.
3.

Personeel - uitbetalen overuren

Goedgekeurd
Aan een gewezen personeelslid wordt het saldo overuren uitbetaald.
4.

Personeel - speelpleinwerking - aanstellen monitoren - wijziging

Goedgekeurd
Er worden monitoren bij de speelpleinwerking aangesteld.
5.

Personeel - uitbetalen overuren

Goedgekeurd
Aan een gewezen personeelslid worden overuren uitbetaald.
6.

Personeel - aanstellen technisch beambte schoonmaak

Goedgekeurd
Er wordt iemand aangesteld in de functie van technisch beambte schoonmaak.
7.

Ziekteverloven week 29 en 30

Goedgekeurd
Ziekteverloven week 29 en 30
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8.

Personeel - onwettig afwezig

Goedgekeurd
Een personeelslid wordt onwettig afwezig verklaard.
9.

Personeel - maatregelen tegen de hitte voor personeel - bekrachtiging

Goedgekeurd
De maatregelen tegen de hitte voor personeel worden bekrachtigd.
10.

Personeel - ontslag

Goedgekeurd
Een contractueel personeelslid neemt ontslag.
11.

Personeel - vraag tot omzetten van voltijdse overeenkomst naar halftijdse
overeenkomst

Goedgekeurd
De voltijdse overeenkomst van een personeelslid wordt omgezet naar een overeenkomst met
halftijdse prestaties
12.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

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

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister
17.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister
18.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister
19.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister

Goedgekeurd
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Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister
20.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister
21.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister
22.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister
23.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister
24.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister
25.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister
26.

Sociale zaken - etentje jubilarissen 6 juni 2019 (factuur drankverbruik)

Goedgekeurd
factuur drankverbruik etentje jubilarisfeest 6 juni 2019
27.

Sociale zaken - vzw 't Vierkant - toelage 2019 (kwartaal 1)

Goedgekeurd
toekennen toelage
28.

Patrimonium - buurthuis Lieferinge - verlichting - aanstellen aannemer goedkeuring

Goedgekeurd
Patrimonium - buurthuis Lieferinge - verlichting aanpassen aan noden.
29.

Patrimonium - gemeenteraadszaal- toestand en gebruik

Verdaagd
De daktoestand van de gemeenteraadszaal en het verdere gebruik worden in detail bekeken.
GR2. Logistiek/overheidsopdrachten - aankoop van een vrachtwagen voor de technische
dienst - goedkeuring - goedkeuring voorwaarden - vaststellen wijze van gunnen
van de opdracht
Goedgekeurd
De aankoop van een vrachtwagen voor de technische dienst goed te keuren en de wijze van
gunnen van de opdracht vast te stellen.
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30.

Logistiek/overheidsopdrachten - aankoop van een Booster voor de garage
technische dienst - gunnen van de opdracht.

Goedgekeurd
De aankoop van een Booster voor de garage technische dienst wordt gegund aan de firma die de
voor de stad economisch voordeligste offerte heeft ingediend ten bedrage van € 1.374,56 inclusief
btw
31.

Logistiek/overheidsopdrachten - aankoop van 2 haakse slijpers voor de garage
technische dienst - gunnen van de opdracht

Goedgekeurd
de aankoop van 2 haakse slijpers voor de garage technische dienst wordt gegund aan de firma die
de voor de stad economisch voordeligste offerte heeft ingediend ten bedrage van € 213,44 btw
inclusief.
32.

Logistiek/overheidsopdrachten - SBS Windekind - aankoop volleybalpalen gunning van de opdracht

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen de aankoop van volleybalpalen voor de
stedelijke basisschool Windekind te gunnen ten bedrage van € 1.130,14, btw inclusief.
33.

Logistiek/overheidsopdrachten - SBS De Lettertuin - aankoop van pc's en laptops,
via raamovereenkomst van de stad Brugge - gunning van de opdracht

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen de aankoop van pc’s en laptops voor de
stedelijke basisschool De Lettertuin ten bedrage van € 10.649,45, btw inclusief te gunnen via de
raamovereenkomst van de stad Brugge.
34.

Logistiek/overheidsopdrachten - SBS Ikke - aankoop beamer via de
raamovereenkomst IT van de Provincie Oost-Vlaanderen - gunning van de opdracht

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen de aankoop van een beamer voor de
stedelijke kleuterschool Ikke ten bedrage van € 1.352,60, btw inclusief te gunnen via de
raamovereenkomst van de Provincie Oost - Vlaanderen.
35.

Logistiek/overheidsopdrachten - SBS Windekind - aankoop laptops via
raamovereenkomst van de stad Brugge - gunning van de opdracht

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen de aankoop van vier laptops voor de
stedelijke basisschool Windekind ten bedrage van € 3.001,09, btw inclusief te gunnen via de
raamovereenkomst van de stad Brugge.
36.

Politie - betaalbaarstelling

Goedgekeurd
Betaalbaarstelling
37.

Politie - Aankopen via bestelbon

Goedgekeurd
Aankopen via bestelbon
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38.

Gemeentebelastingen - gemeentelijke heffing bedrijven - aanslagjaar 2017 vaststellen staat oninbare posten

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om de staten van oninbare posten met
betrekking tot de belastingkohieren inzake de gemeentelijke heffing bedrijven voor het aanslagjaar
2017 vast te stellen.
39.

Gemeentebelastingen - beslechting van fiscale geschillen - belasting op
ongeschikte en onbewoonbare woningen - uitspraak

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepen om het bezwaarschrift inzake de belasting
op ongeschikte en onbewoonbare woningen voor het aanslagjaar 2018 en kohierartikel 000003 in
te willigen.
40.

Gemeentebelastingen - beslechting van fiscale geschillen - belasting op de
verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met handelskarakter en van
gelijkgestelde producten - aanstellen raadsman

Goedgekeurd
Verzoek aan het college van burgemeester en schepenen om een raadsman aan te stellen als om
de belangen van de stad te behartigen.
41.

Gemeentebelastingen - unibel - aanpassing maatwerk reclamedrukwerk - gunning
van de opdracht

Goedgekeurd
Verzoek aan het college van burgemeester en schepenen om de aanpassing van de maatmodule
van het reclamedrukwerk ten bedrage van € 820,14 goed te keuren en de gunning van de opdracht
toe te kennen.
42.

Financiële dienst - kennisneming stadseigendommen - plaatsbezoek aan diverse
percelen

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om kennis te nemen van het
plaatsbezoek aan diverse percelen door de technische dienst en om indien nodig via de dienst
logistiek een dossier op te starten om eventueel contact op te nemen met de aanpalende eigenaars
bij ingebruikname van diverse percelen zoals beschreven in het ontwerpbesluit met het oog op de
verkoop aan betrokkenen of ten minste de vestiging van een zakelijk recht.
43.

Financiële dienst - goedkeuren bestelbons in het kader van budgethouderschap

Goedgekeurd
De bestelbonnen 2019/1531 t.e.m. 2019/1595 in het kader van het budgethouderschap worden
goedgekeurd.
44.

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 2019/119, 2019/120, 2019/121, 2019/122, 2019/123, 2019/124, 2019/125 en
2019/126.
45.

Verkoop van gevonden en in beslag genomen voertuigen die eigendom geworden
zijn van de stad

Goedgekeurd
Verkoop van gevonden en in beslag genomen voertuigen die eigendom geworden zijn van de stad
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46.

Omgeving - OMV-2019084193 - aktename melding - bronbemaling - O/2019/260
inrichtingsnummer: 20190627-0026

Goedgekeurd
Het college neemt akte van de melding voor een bronbemaling te Ninove.
47.

Omgeving - OMV_2019072391 - Vergunning met voorwaarden SH - aanpassen van
een vergunde tuinomheining + functiewijziging woning - O/2019/224

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het aanpassen van een vergunde tuinomheining en functiewijziging van een woning
te Meerbeke.
48.

Omgeving - OMV_2019075910 - Vergunning met voorwaarden SH - bouwen van
een ééngezinswoning en verbouwen van een bestaande stalling tot garage met
berging - O/2019/233

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het bouwen van een eengezinswoning en verbouwen van een bestaande stalling tot
garage met berging te Pollare.
49.

Omgeving - OMV_2019076933 - Vergunning met voorwaarden SH - bouwen van
een woning - O/2019/238

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

50.

Omgeving - OMV_2019068573 - vergunning met voorwaarden SH- slopen van oude
landbouwbedrijfsgebouwen en herbouwen van een loods - O/2019/209
Inrichtingsnummer: 20190419-0023

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het slopen van oude landbouwbedrijfsgebouwen en herbouwen van een loods te
Denderwindeke.
51.

Omgeving - OMV_2019070267 - vergunning met voorwaarden SH - verbouwen en
verhogen van een woning, slopen en vervangen van bijgebouwen door nieuw
bijgebouw - O/2019/218
Inrichtingsnummer: 20190527-0068

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het verbouwen en verhogen van een woning, slopen en vervangen van
bijgebouwen door nieuw bijgebouw te Meerbeke.
52.

Omgeving - OMV_2019058772 - Vergunning met voorwaarden SH - wijzigen van de
bestemming van wassalon naar woongelegenheid - O/2019/198

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het wijzigen van de bestemming van wassalon naar woongelegenheid te Ninove.
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53.

Omgeving - OMV_2019073174 - Vergunning SH - isoleren en aanbrengen van
gevelbekleding - O/2019/228

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning af te leveren voor het
isoleren en aanbrengen van gevelbekleding te Aspelare.
54.

Omgeving - OMV_2019073877 - Vergunning met voorwaarden SH - wijzigen van
een kantoor naar appartement - O/2019/232

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het wijzigen van een kantoor naar appartement te Ninove.
55.

Omgeving - OMV_2019078616 - Vergunning met voorwaarden SH - aanbrengen
van gevelbekleding - O/2019/244

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

56.

Omgeving - OMV_2019065507 - Vergunning met voorwaarden SH - plaatsen van
een keerwand en ophogen van terrein - O/2019/241

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het plaatsen van een keerwand en ophogen van terrein te Voorde.
57.

Omgeving - OMV_2019073928 - Vergunning met voorwaarden SH - oprichten van
een ééngezinswoning - O/2019/234

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

58.

Mobiliteit - kennisname verslag Provinciale Verkeerscommissie dd 04.06.2019

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de Provinciale
Commissie voor Verkeersveiligheid van 4 juni 2019
59.

Mobiliteit - aanvraag via raadsledenloket - parkeerplaatsen Ternat

Goedgekeurd
parkeerplaatsen voorzien in Ternat te Meerbeke
60.

Mobiliteit - aanvraag via raadsledenloket d'Haeseleer - Uitrit Koeweg

Verdaagd
verkeersbord verplicht rechts afslaan
61.

Mobiliteit - subsidie voor het opzetten van een samenwerkingsverband om te
komen tot een duurzaam bedrijventerrein - kennisname en princiepsbeslissing

Verdaagd
kennisnamen en princiepsbeslissing van subsidie voor het opzetten van een
samenwerkingsverband om te komen tot een duurzaam bedrijventerrein
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62.

Mobiliteit - Graanmarkt Ninove - aanvraag erfdienstbaarheid

Verdaagd
Mobiliteit - Graanmarkt Ninove - aanvraag efdienstbaarheid
63.

Mobiliteit - Vervoersplan NMBS 2020-2023

Goedgekeurd
kennisname vervoersplan NMBS 2020-2023 en goedkeuring opmerkingen
64.

Mobiliteit - Materiaalkeuze aanleg brandweg gebouw De Cooman

Goedgekeurd
Goedkeuring materiaalkeuze aanleg brandweg gebouw De Cooman
65.

Ruimtelijke ordening - verkoopbaarheidsattest V 2017/29

Goedgekeurd
voorstel aan het college om het verkoopbaarheidsattest V 2017/29 af te leveren
66.

Ruimtelijke ordening - verkoopbaarheidsattest V 2016/26

Goedgekeurd
voorstel aan het college om het verkoopbaarheidsattest af te leveren voor verkaveling 2016/26
67.

Ruimtelijke ordening - verkoopbaarheidsattest V 2015/12

Goedgekeurd
voorstel aan het college tot het afleveren van het verkoopbaarheidsattest V 2015/12
68.

Ruimtelijke ordening - verkoopbaarheidsattest V 1993/135

Goedgekeurd
voorstel aan het college tot het afleveren van het verkoopbaarheidsattest voor de verkaveling V
1993/135
GR3. Huisvesting - opstart IGS woonbeleid door Solva
Verdaagd
Voorstel aan de gemeenteraad om de opstart van een IGS door Solva goed te keuren
69.

Huisvesting - uitoefenen voorkooprecht

Goedgekeurd
Voorstel aan het college om het voorkooprecht niet uit te oefenen op het pand Edingsesteenweg
325
70.

Doorstroming van gegevens uit het tragewegenregister naar het wegenregister

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de doorstroming van de gegevens uit het
tragewegenregister naar het wegenregister van Informatie Vlaanderen
71.

landbouw - landbouwcomice - betaalbaarstelling toelage - logistieke ondersteuning
voor jaarmarkt - goedkeuring

Goedgekeurd
Landbouwcomice - betaalbaarstelling toelage - logistieke ondersteuning voor jaarmarkt
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72.

Lokale economie - dinsdagmarkt - overname marktplaats

Goedgekeurd
De stopzetting en overname van een marktplaats op de dinsdagmarkt wordt goedgekeurd.
73.

Landbouw - Commissie tot vaststelling van schade aan teelten - Samenroeping

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen roept de gemeentelijke commissie tot vaststelling van
schade aan teelten samen.
74.

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

Goedgekeurd
Het betreffende handelspand werd op 24 april 2018 definitief opgenomen in het leegstandsregister.
Op 10 juli 2019 werd in een administratieve akte vastgesteld dat het pand langer dan zes
opeenvolgende maanden werd ingevuld conform art. 7 § 3 lid 2 van het betrokken
belastingreglement. Het CBS beslist het pand te schrappen vanaf de eerste dag van de aanwending
overeenkomstig haar functie.
75.

Lokale economie - Detailhandel - Belasting op leegstaande commerciële panden Verzoek tot schrapping uit het leegstandsregister - Inwilliging

Goedgekeurd
Het betreffende handelspand werd op 31 juli 2018 definitief opgenomen in het leegsstandsregister.
Op 10 juli 2019 werd in een administratieve akte vastgesteld dat het pand langer dan zes
opeenvolgende maanden werd ingevuld conform art. 7 § 3 lid 2 van het betrokken
belastingreglement. Het CBS beslist het verzoek tot schrapping uit het leegstandsregister in te
willigen vanaf de eerst dag van de aanwending overeenkomstig haar functie.
76.

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

Goedgekeurd
Het betreffende handelspand werd op 20 nov. 2018 definitief opgenomen in het leegstandsregister.
Op 10 juli 2019 werd
in een administratieve akte vastgesteld dat het pand langer dan zes opeenvolgende maanden werd
ingevuld conform art 7 § 3 lid 2 van het betrokken belastingsreglement. Het CBS beslist het pand
te schrappen vanaf de eerste dag van de aanwending overeenkomstig haar functie.
77.

Lokale economie - Detailhandel - Belasting op leegstaande commerciële panden Verzoek tot schrapping uit het leegstandsregister - Inwilliging

Goedgekeurd
Het betreffende handelspand werd op 29 mei 2018 definitief opgenomen in het leegsstandsregister.
Op 10 juli 2019 werd in een administratieve akte vastgesteld dat het pand langer dan zes
opeenvolgende maanden werd ingevuld conform art. 7 § 3 lid 2 van het betrokken
belastingreglement. Het CBS beslist het verzoek tot schrapping uit het leegstandsregister in te
willigen vanaf de eerst dag van de aanwending overeenkomstig haar functie.
78.

Lokale economie - Detailhandel - Shoppinggerelateerde evenementen - Jaarmarkt Zaterdag 7 en Zondag 8 sept. 2019 - Organisatie vzw VHN met ondersteuning stad
- Goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de ondersteuning van het evenement
“Jaarmarkt” goed.
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79.

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

Goedgekeurd
Openbare werken - Het college van burgemeester en schepenen keurt de machtigingsaanvragen
voor het uitvoeren van werken op het openbaar domein goed
80.

Openbare werken - Doorn Noord - kennisname verslag van 4 juli 2019 met AWV

Goedgekeurd
kennisname van het verslag van 4 juli 2019 van het overleg met AWV over Doorn Noord
81.

Openbare werken - NIV3035 Rijstraat - kortgeding werkzone

Goedgekeurd
goedkeuring om kortgeding op te starten voor het project NIV3035 Rijstraat te Denderwindeke
82.

Herstel voetpaden in Ninove en deelgemeenten - goedkeuring nihilstaat 4 goedkeuring vorderingsstaat 5 - goedkeuring proces-verbaal van vooruitgang van
de werken

Goedgekeurd
het college van burgemeester en schepenen keurt de nihilstaat 4, de vorderingsstaat 5 en het
proces-verbaal van vooruitgang van de werken voor het herstel van de voetpaden in Ninove en
deelgemeenten goed voor het bedrag van € 27.800,99, btw verlegd
83.

Openbare werken - onderhoud en herstelling kws-verharding diverse wegen goedkeuring locaties

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de locaties voor het onderhoud en herstel kwsverharding van diverse wegen goed
84.

Openbare werken - aanleg van voetpaden in betonstraatstenen en aanleg van kwstoplaag in de Brusselseheerweg te Neigem - 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 het aanleggen van voetpaden in betonstraatstenen en de aanleg
van een kws-toplaag in de Brusselseheerweg te Neigem goed voor het bedrag ten laste van de stad
van € 86.222,12, btw verlegd en voor het bedrag ten laste van Riopact van € 15.107,62, exclusief
btw
85.

Openbare werken - vraag gemeenteraadslid omtrent het bijplaatsen van een
lichtpunt in de Plekkersstraat te Aspelare

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft antwoord op de vraag van een gemeenteraadslid
omtrent het bijplaatsen van een verlichtingspunt in de Plekkersstraat te Aspelare
86.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - schooljaar 2019/2020 - nieuwe
affectaties

Goedgekeurd
Nieuwe affectaties van vastbenoemde personeelsleden vanaf 1 september 2019 aan de scholen van
de Scholengemeenschap GeNi.
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87.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - schooljaar 2019/2020 - ambtshalve
toekenning verlof tijdelijk andere opdracht - tijdelijk belasten met andere opdracht

Goedgekeurd
Tijdelijk belasten met een andere opdracht van vastbenoemde personeelsleden van de scholen van
de Scholengemeenschap GeNi vanaf 1 september 2019 enerzijds en anderzijds aan hen
ambtshalve een verlof tijdelijk andere opdracht toekennen voor een vastbenoemde opdracht.
88.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - bestuurspersoneel - schooljaar
2019/2020 - tijdelijk belasten met een andere opdracht - ambtshalve toekenning
verlof tijdelijk andere opdracht

Goedgekeurd
Toekennen van een ambtshalve verlof tijdelijk andere opdracht aan een voltijds vastbenoemde
directeur voor een deeltijdse vastbenoemde opdracht van 12/24 aan de SBS Nederhasselt-Voorde
vanaf 1 september 2019 t.e.m. 31 augustus 2020 en tijdelijk belasten met een deeltijdse andere
opdracht van 12/24 in de functie van directeur coördinatie Scholengemeenschap GeNi in een
vacante betrekking aan de SBS Denderwindeke (contactschool van de Scholengemeenschap GeNi)
vanaf 1 september 2019 t.e.m. 31 augustus 2020.
89.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - bestuurspersoneel - 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 voltijds vastbenoemde directeur vanaf 1 september 2019 tot en met 30 april
2020.
90.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - schooljaar 2019/2020 bestuurspersoneel en personeel kleuteronderwijs - tijdelijk belasten met andere
opdracht - toekenning ambtshalve verlof tijdelijk andere opdracht

Goedgekeurd
Toekennen van een ambtshalve verlof tijdelijk andere opdracht aan een voltijds vastbenoemde
kleuteronderwijzeres voor een deeltijdse opdracht van 12/24 aan de SBS Denderwindeke vanaf
1.09.2019 t.e.m. 31.08.2020 en tijdelijk belasten met een deeltijds andere opdracht van 12/24 in
het ambt van directeur basisonderwijs aan de SBS Nederhasselt-Voorde vanaf 1.09.2019 t.e.m.
31.08.2020 in een niet-vacante betrekking in vervanging van de titularis die tijdelijk belast is met
een andere opdracht.
91.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - schooljaar 2019/2020 bestuurspersoneel en personeel kleuteronderwijs - tijdelijk belasten met andere
opdracht - toekenning ambtshalve verlof tijdelijk andere opdracht

Goedgekeurd
Toekennen van een ambtshalve verlof tijdelijk andere opdracht aan een voltijds vastbenoemde
kleuteronderwijzeres voor een deeltijdse opdracht van 12/24 aan de SBS Denderwindeke vanaf
01.09.2019 t.e.m. 30.04.2020 en tijdelijk belasten met een deeltijds andere opdracht van 12/24 in
het ambt van directeur basisonderwijs aan de SBS Nederhasselt-Voorde vanaf 01.09.2019 t.e.m.
30.04.2020 in een niet-vacante betrekking in vervanging van de titularis aan wie
ouderschapsverlof voor 1/2de is toegekend.
92.

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

Goedgekeurd
Toekennen van een ambtshalve verlof tijdelijk andere opdracht aan een voltijds vastbenoemde
onderwijzeres/zorgcoördinator voor een deeltijdse vastbenoemde opdracht van 4/24 in het ambt
van onderwijzer aan de Stedelijke Basisschool Appelterre en tijdelijk belasten met een deeltijdse
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andere opdracht van 4/24 in het ambt van directeur basisonderwijs aan de Stedelijke Basisschool
Appelterre vanaf 1 september 2019 en uiterlijk tot en met 31 augustus 2020.
93.

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 onderwijzeres van de
Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde voor een deeltijdse opdracht van 4/24 vanaf 1
september 2019 tot en met 30 juni 2020.
94.

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - domein muziek verlof voor verminderde prestaties - toekenning

Goedgekeurd
Toekenning van verlof voor verminderde prestaties voor een deeltijdse opdracht van zeventien
lestijden aan een lerares DKO, domein muziek, van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en
Dans vanaf 1 september 2019 tot en met 31 augustus 2020.
95.

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - schooljaar
2019/2020 - nascholingen

Goedgekeurd
Verlenen van toestemming aan een personeelsleden van Stedelijke Academie voor Muziek, Woord
en Dans om deel te nemen aan nascholingen.
96.

Cultuur-Walk for Glenn-gebruik refter school Appelterre-vrijstelling retributie

Goedgekeurd
Er wordt een vrijstelling van retributie gevraagd voor het gebruik van een buurthuis voor een
benefietactie
97.

Cultuur - suppoosten bib/balbus - uitbetaling

Goedgekeurd
Er wordt een vrijwilligersvergoeding uitbetaald aan de suppoosten die de wandelingen van de
bib/balbus editie 2019 begeleid hebben.
98.

Evenementen - Verjaardagsfeest te Denderwindeke, - 31 augustus 2019 goedkeuring

Verdaagd
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om een tuinfeest te organiseren te
Denderwindeke op zaterdag 31 augustus 2019.
99.

Evenementen - Tuinfeest te Pollare, - 4 augustus 2019 - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om een tuinfeest te organiseren te
Pollare op zondag 4 augustus 2019.
100. cc de plomblom - voordeel personeel familiedag 25 jaar cc en bib
Goedgekeurd
aanvraag dat personeelsleden van de stad en ocmw voor de familiedag 25 jaar cc en bib op
voorhand reeds 2 tickets aan 50 % korting mogen kopen
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101. Sport - subsidies voor sportverenigingen van fysiek actieve sporten en sportieve
vrijetijdsbesteding - goedkeuring uitbetaling 2019 - deel 2
Goedgekeurd
Subsidies voor sportverenigingen van fysiek actieve sporten en sportieve vrijetijdsbesteding goedkeuring uitbetaling 2019 - deel 2
102. Personeel - taalspeelbad - aanstellen reserve monitor
Verdaagd
Tijdens het taalspeelbad wordt een reserve monitor aangesteld.
103. Secretariaat - dossiers gemeenteraad
Goedgekeurd
Te agenderen agendapunten voor de gemeenteraad.
104. Personeel - organisatie verkorte selectieprocedure voor het aanleggen van een
gemeenschappelijke wervingsreserve van 2 jaar van administratief medewerker
niveau C1-C3 stad/OCMW.
Goedgekeurd
Voorstel aan het college om de organisatie verkorte selectieprocedure administratief medewerker
stad/OCMW goed te keuren.
105. Politie - Aankoop personenwagen voor de dienst wijk
Verdaagd
106. Aankoop van garderobekasten en -banken
Goedgekeurd
Aankoop van garderobekasten en -banken
107. Politie - Aankoop van zitmeubilair
Goedgekeurd
108. Politie - Aankoop meubilair TAM-Lokaal
Goedgekeurd
109. Politie - Aankoop van meubilair
Goedgekeurd
110. Openbare Werken - Machtigingsaanvragen van nutsmaatschappijen voor het
uitvoeren van werken op openbaar domein - kennisneming aanvragen - verlenen
machtiging
Goedgekeurd
Openbare Werken - Het college van burgemeester en schepenen keurt de machtigingsaanvragen
voor het uitvoeren van werken op het openbaar domein goed
111. Openbare werken - realisatie tijdelijke ontsluiting voor herstel verzakking
overwelfde waterloop nummer 5125 ter hoogte van de Carrefour te Ninove gunning van de opdracht
Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht voor het realiseren van een tijdelijke
ontsluiting voor het herstel van de verzakking van de overwelfde waterloop nummer 5125 ter
hoogte van de Carrefour te Ninove
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112. Lokale economie - ambulante handel - 't prinske on wheels - foodtruck - Stadspark
Ninove Tribú - 10 en 11 augustus 2019 - goedkeuring
De inname openbaar domein van een foodtruck op 10 en 11 augustus te Ninove wordt
goedgekeurd.
113. Lokale economie - ambulante handel - Xavi food - foodtruck - Stadspark Ninove
Tribú - 10 en 11 augustus 2019 - goedkeuring
De inname openbaar domein van een foodtruck op 10 en 11 augustus te Ninove wordt
goedgekeurd.
114. Lokale economie - ambulante handel - Kroket loket - foodtruck - Stadspark Ninove
Tribú - 10 en 11 augustus 2019 - goedkeuring
De inname openbaar domein van een foodtruck op 10 en 11 augustus te Ninove wordt
goedgekeurd.
115. Lokale economie - ambulante handel - Waco Taco - foodtruck - Stadspark Ninove
Tribú - 10 en 11 augustus 2019 - goedkeuring
De inname openbaar domein van een foodtruck op 10 en 11 augustus te Ninove wordt
goedgekeurd.
116. Lokale economie - ambulante handel - Chickndale - foodtruck - Stadspark Ninove
Tribú - 10 en 11 augustus 2019 - goedkeuring
De inname openbaar domein van een foodtruck op 10 en 11 augustus te Ninove wordt
goedgekeurd.
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