College van burgemeester en schepenen van 03 februari 2020
BEKNOPTE BESLUITENLIJST

1.

Secretariaat - goedkeuring notulen

Goedgekeurd
Goedkeuring van de notulen van 27 januari 2020.
2.

Secretariaat - taakverdeling binnen college van burgemeester en schepenen

Goedgekeurd
Taakverdeling binnen college van burgemeester en schepenen.
3.

Secretariaat - erediensten - Sint-Pieter Denderwindeke - Notulen
21 januari 2020

Goedgekeurd
Notulen van de vergadering van de kerkraad Sint-Pieter Denderwindeke - Notulen 21 januari 2020
4.

Secretariaat - erediensten - O.-L.-Vrouw Lichtmis Lieferinge - Notulen 21 januari
2020

Goedgekeurd
Notulen van de vergadering van de kerkraad O.-L.-Vrouw Lichtmis Lieferinge - Notulen 21 januari
2020
5.

Personeel - aanstellen monitoren indoorvoetbalstage (sport)

Goedgekeurd
Aanstellen monitoren indoorvoetbalstage (sport)
6.

Personeel - Aanstellen jobstudenten krokusvakantie - IBO 't Kadeeken

Goedgekeurd
Aanstellen jobstudenten krokusvakantie - IBO 't Kadeeken
7.

Personeel - selectieprocedure planoloog - samenwerkingsovereenkomst
Poolstok/Search & Selection

Goedgekeurd
Een samenwerkingsovereenkomst wordt goedgekeurd.
8.

Personeel - Vaststellen gemeenschappelijke werving-en bevorderingsreserve van
de selectieprocedure voor de functie van administratief medewerker.

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om de gemeenschappelijke werving-en
bevorderingsreserve voor de functie van administratief medewerker goed te keuren.

1

9.

Personeel - selectie diensthoofd lokale economie - geen resultaat

Goedgekeurd
De selectieprocedure van diensthoofd lokale economie wordt afgesloten wegens geen resultaat.
10.

Personeel - selectieprocedure planoloog - publicatie vacature door Poolstok

Goedgekeurd
De publicatiekosten van de vacature van planoloog door Poolstok worden goedgekeurd.
11.

Personeel - Ziekteverloven 3 en 4

Goedgekeurd
Goedkeuren ziekteverloven 3 en 4
12.

Personeel - bekrachtiging consolidatiedatum arbeidsongeval

Goedgekeurd
Vaststellen consolidatiedatum en percentage van blijvende arbeidsongeschiktheid van een
arbeidsongeval van een statutair personeelslid
13.

Personeel - bekrachtiging consolidatiedatum arbeidsongeval

Goedgekeurd
Vaststellen consolidatiedatum en percentage van blijvende arbeidsongeschiktheid van een
contractueel personeelslid
14.

Personeel - bekrachtiging consolidatiedatum arbeidsongeval

Goedgekeurd
Vaststellen consolidatiedatum en percentage van blijvende arbeidsongeschiktheid van een
contractueel personeelslid
15.

Personeel - vakman dienst Ninove nette stad - ontslag wegens medische overmacht

Goedgekeurd
Een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd.
16.

Personeel - administratief medewerker - ontslag

Goedgekeurd
Een personeelslid neemt ontslag.
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 bevolkingsregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister
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20.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister
21.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister
22.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister
23.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister
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.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister
27.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister
28.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister
GR1. Noodplanning - BNIP Omloop Het Nieuwsblad
Goedgekeurd voor de raad
goedkeuring van de veiligheidsmaatregelen en multidisciplinaire coördinatie zoals opgenomen in
het bijzonder nood- en interventieplan Omloop het Nieuwsblad.
GR2. Noodplanning - BNIP Carnaval
Goedgekeurd voor de raad
goedkeuring van de veiligheidsmaatregelen en multidisciplinaire coördinatie zoals opgenomen in
het bijzonder nood- en interventieplan Carnaval.
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GR3. integrale veiligheid - wijziging algemeen politiereglement
Goedgekeurd
Wijziging van de bepalingen m.b.t. brandveiligheid, clubhuizen van motorclubs en enkele errata in
het algemeen politiereglement.
29.

Bevestiging burgemeestersbesluit tijdelijk plaatsverbod

Goedgekeurd
Bevestiging burgemeestersbesluit tijdelijk plaatsverbod
30.

Sociale zaken - IBO - toekenning sociaal tarief

Goedgekeurd
Goedkeuren sociaal tarief IBO 't Kadeeken
31.

Sociale zaken - IBO - toekenning sociaal tarief

Goedgekeurd
goedkeuring sociaal tarief IBO 't Kadeeken
32.

Sociale zaken - IBO - toekenning sociaal tarief

Goedgekeurd
goedkeuring sociaal tarief IBO 't Kadeeken
33.

Sociale zaken - IBO - toekenning sociaal tarief

Goedgekeurd
Goedkeuring sociaal tarief IBO 't Kadeeken
34.

Sociale zaken - IBO - toekenning sociaal tarief

Goedgekeurd
Toekennen sociaal tarief IBO 't Kadeeken
35.

Sociale zaken - IBO - toekenning sociaal tarief

Goedgekeurd
toekennen sociaal tarief IBO 't Kadeeken
36.

Sociale zaken - IBO - toekenning sociaal tarief

Goedgekeurd
toekennen sociaal tarief IBO 't Kadeeken
37.

Patrimonium - Uitbreiding school Windekind - perceel 2 - verrekening n° 21 goedkeuring

Goedgekeurd
Verrekening 21 voor perceel 2 voor uitbreiding school windekind.
38.

Patrimonium - Liberale Kring - omgevingsaanleg - goedkeuring

Verdaagd
39.

Patrimonium - Uitbreiding school Windekind - perceel 2 - verrekening n° 24 goedkeuring

Goedgekeurd
Verrekening 24 voor perceel 2 voor uitbreiding school windekind.
4

GR4. Logistiek/overheidsopdrachten - onderhandse verkoop van een perceel grond in de
uitbreiding ambachtelijke zone Kapittelstraat te Appelterre-Voorde - deel 3 goedkeuring - goedkeuring ontwerp-akten
Goedgekeurd
De onderhandse verkoop van een perceel grond in de uitbreiding ambachtelijke zone Kapittelstraat
te Appelterre-Voorde goed te keuren
GR5. Logistiek/overheidsopdrachten - onderhandse verkoop van een gedeelte van een
perceel stadsgrond langs de Vuurkruisersstraat en vestiging van een
erfdienstbaarheid - goedkeuring principe
Goedgekeurd
Goedkeuring van het principe tot onderhandse verkoop van een gedeelte van een perceel
stadsgrond langs de Vuurkruisersstraat en vestiging van een erfdienstbaarheid
40.

Logistiek/overheidsopdrachten - aanbieding woning Edingsesteenweg te
Denderwindeke

Goedgekeurd
De woning Edingsesteenweg wordt aan de stad te koop aangeboden.
41.

Logistiek/overheidsopdrachten - scholengemeenschap Geni - binnenschoolse
kinderopvang en busbegeleiding in de stedelijke basisscholen van Ninove verlenging van de opdracht

Goedgekeurd
De opdracht voor de binnenschoolse kinderopvang en busbegeleiding in de stedelijke basisscholen
van Ninove te verlengen ten bedrage van € 396.098,20
42.

Logistiek/overheidsopdrachten - groenonderhoud, opruimen zwerfvuil in de
deelgemeenten en onderhoud speelpleinen - goedkeuring - goedkeuring
voorwaarden - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht - vaststellen lijst te
raadplegen firma's

Goedgekeurd
De opdracht voor groenonderhoud, opruimen zwerfvuil in de deelgemeenten en onderhoud
speelpleinen goed te keuren, de wijze van gunnen van de opdracht en de lijst te raadplegen firma's
vast te stellen
43.

Logistiek/overheidsopdrachten - raamovereenkomst voor het huren van
herbruikbare bekers en cateringmateriaal - goedkeuring lastvoorwaarden vaststellen wijze van gunnen van de opdracht - goedkeuring lijst te raadplegen
firma's

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen het huren van herbruikbare drankbekers
en cateringmateriaal voor het dienstjaar 2020, eventueel verlengbaar voor 2021 en 2022 en 2023,
goed te keuren de opdracht te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking en de voorwaarden vervat in het bestek goed te keuren.

44.

Logistiek/overheidsopdrachten - maaien bermen en vlakke oppervlakten goedkeuring - goedkeuring voorwaarden - vaststellen wijze van gunnen van de
opdracht - vaststellen lijst te raadplegen firma's

Goedgekeurd
De opdracht voor het maaien van bermen en vlakke oppervlakten goed te keuren, de wijze van
gunning en de lijst te raadplegen firma's vast te stellen

5

45.

Logistiek/overheidsopdrachten - sporthal - aankoop van een wasmachine gunning van de opdracht

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen de aankoop van een wasmachine voor de
sporthal te gunnen aan de firma die de voor de stad economisch meest voordelige offerte heeft
ingediend ten bedrage van € 449,99, btw inclusief.
46.

Raamovereenkomst aankoop stickers openluchttentoonstelling 2020

Goedgekeurd

GR6. Politie - personeel - mobiliteit - openverklaring van een vacante betrekking in het
operationeel kader - hoofdinspecteur van politie - gerechtelijk team - sociale cel
Goedgekeurd voor de raad
Openverklaring van een vacante betrekking via mobiliteit - hoofdinspecteur van politie gerechtelijk team - sociale cel
GR7. Politie - personeel - mobiliteit - openverklaring van een vacante betrekking in het
operationeel kader - hoofdinspecteur van politie - interventie met mogelijkheid tot
specialisatie in GPI 81
Goedgekeurd voor de raad
Openverklaring van een vacante betrekking via mobiliteit - hoofdinspecteur van politie - interventie
met mogelijkheid tot specialisatie in GPI 81
GR8. Politie - personeel - mobiliteit - openverklaring van een vacante betrekking in het
operationeel kader - inspecteur van politie - interventie met mogelijkheid tot
specialisatie in GPI 81
Goedgekeurd voor de raad
Openverklaring van een vacante betrekking via mobiliteit - inspecteur van politie - interventie met
mogelijkheid tot specialisatie in GPI 81
GR9. Politie - personeel - mobiliteit - openverklaring van een vacante betrekking in het
operationeel kader - inspecteur van politie - lokaal informatiekruispunt - APO
Goedgekeurd voor de raad
Openverklaring van een vacante betrekking via mobiliteit - inspecteur van politie - lokaal
informatiekruispunt - APO
47.

Koppeling cameranetwerk (ANPR)

Goedgekeurd
Koppeling cameranetwerk (ANPR)
48.

Huur van waterfonteinen

Goedgekeurd
Huur van waterfonteinen
49.

Plaatsen van bijkomende zandstraalfolie en signalisatie

Goedgekeurd
Plaatsen van bijkomende zandstraalfolie en signalisatie
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50.

Politie - Aankopen via bestelbon

Goedgekeurd
Aankopen via bestelbon
GR10. Retributie op het tijdelijk in gebruik nemen van de openbare weg tijdens bouwen
en verbouwen - aanpassing
Goedgekeurd
Verzoek aan de raad om de vastgestelde retributie op het tijdelijk in gebruik nemen van de
openbare weg tijdens bouwen en verbouwen aan te passen.
GR11. Gemeentebelastingen - retributie voor deelname aan de stedelijke
speelpleinwerking en activiteiten georganiseerd door de jeugddienst - aanpassing
Goedgekeurd
Verzoek aan de raad om de vastgestelde retributies voor deelname aan de stedelijke
speelpleinwerking en activiteiten georganiseerd door de jeugddienst aan te passen.
GR12. Financiën - Lijst nominatieve subsidies 2020 - Goedkeuring
Goedgekeurd
Met de BBC 2020, maakt de lijst met nominatief toegekende subsidies niet meer integraal deel uit
van het budget. Om niet elk dossier apart voor te leggen aan de raad, wordt thans globaal een lijst
van nominatief toe te kennen subsidies voorgelegd aan de gemeenteraad die deze kan goedkeuren
voor uitbetaling in 2020.
GR13. Financiële dienst - KFB - budgetwijziging 2019/1 - niet goedkeuring
Verdaagd
51.

Financiële dienst - Politie - betaalbaarstelling uitgaven 2019

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen tot het betaalbaarstellen van de
mandatenlijst 2019/76
52.

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

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om de staat van oninbare posten met
betrekking tot het belastingkohier inzake de gemeentelijke heffing bedrijven voor het aanslagjaar
2017 en met betrekking tot het vastgesteld recht 2017/2374 vast te stellen voor een bedrag van €
522,00.
53.

Financiële dienst - niet fiscale ontvangsten - onwaarde - stedenbouwkundige
inlichtingen

Goedgekeurd
Vraag aan het college van burgemeester en schepenen om de niet fiscale invordering van mobiliteit
in onwaarde te plaatsen
54.

Financiële dienst - goedkeuren bestelbons in het kader van budgethouderschap

Goedgekeurd
De lijst van de bestelaanvragen in het kader van het budgethouderschap worden goedgekeurd.
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55.

Financiële dienst - betaalbaarstelling uitgaven 2019 in het kader van
budgethouderschap

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen tot de betaalbaarstelling van de
mandatenlijsten 2020/44, 2020/47, 2020/51, 2020/52, 2020/54 en 2020/57
56.

Financiële dienst - betaalbaarstelling uitgaven 2020 in het kader van
budgethouderschap

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen tot het betaalbaarstellen van de
mandatenlijsten 2020/53, 2020/56 en 2020/58
GR14. Dierenwelzijn - subsidiereglement voor het chippen, registeren en onvruchtbaar
maken van huiskatten - goedkeuring
Goedgekeurd voor de raad
De raad keurt het subsidiereglement voor het chippen ,registeren en onvruchtbaar maken van
huiskatten goed.
57.

Leefmilieu - aanvraag subsidie herbruikbare luiers - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college keurt de aanvraag voor een subsidie voor herbruikbare luiers goed.
58.

Leefmilieu - aanvraag subsidie herbruikbare luiers - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college keurt de aanvraag voor een subsidie voor herbruikbare luiers goed.
59.

Leefmilieu - klimaat - burgemeestersconvenant - opmaak adaptatieplan via
omgevingscontract - interessepeiling - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen bevestigt de interesse om via het omgevingscontract
van de provincie Oost-Vlaanderen een adaptatieplan te laten opmaken in het kader van het
vernieuwde burgemeestersconvenant.
60.

Omgeving - OMV_202000851 - aktename - slagerij - O/2020/3 inrichtingsnummer
20200106-0012

Goedgekeurd
Het college neemt akte van de melding voor een slagerij te Ninove.
61.

Omgeving - OMV_2020004919 - aktename melding - bronbemaling - O/2020/14
inrichtingsnummer 20200114-0110

Goedgekeurd
Het college neemt akte van de melding voor een bronbemaling te Ninove.
62.

Omgeving - OMV_2019126433 - vergunning met voorwaarden - rooien van 31
populieren - O/2019/437

Goedgekeurd
Het college verleent de aanvraag voor het rooien van 31 populieren te Ninove.
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63.

Omgeving - OMV_2019148260 - Weigering SH - bouwen van een bijgebouw O/2019/469

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een weigering af te leveren voor het
bouwen van een bijgebouw te Meerbeke.
64.

Omgeving - OMV-2019155894 - vergunning met voorwaarden - rooien van 3
populieren, 1 rode beuk en 1 spar - O/2019/488

Goedgekeurd
Het college verleent de aanvraag voor het rooien van 3 populieren, 1 rode beuk en 1 spar te
Ninove.
65.

Omgeving - OMV_2019149686 - weigering - rooien van 12 kerselaars O/2019/467

Goedgekeurd
Het college weigert de aanvraag voor het rooien van 12 kerselaars te Ninove.
66.

Omgeving - O_2019159434 - aktename juiste melding - omvormen tot zorgwonen O/2019/491 - aanpassing

Goedgekeurd
Het college keurt een tekstuele aanpassing van de aktename van de melding voor het omvormen
tot zorgwonen goed
67.

Omgeving - OMV_2019149751 - Vergunning met voorwaarden SH - verbouwen van
een hoeve tot woning met kantoor - O/2019/476

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het verbouwen van een hoeve tot woning met kantoor te Lieferinge.
68.

Omgeving - OMV_2019110603 - Vergunning met voorwaarden SH - verbouwen van
een ééngezinswoning - O/2019/475

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het verbouwen van een eengezinswoning te Meerbeke.
69.

Omgeving - OMV_2019154816 - vergunning met voorwaarden SH/IIOA- bouwen
van een open eengezinswoning met warmtepomp - O/2019/487
Inrichtingsnummer: 20191211-0098

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het bouwen van een open eengezinswoning te Appelterre.
70.

Omgeving - OMV_2019149091 - Vergunning met voorwaarden SH - bouwen van
twee ééngezinswoningen in halfopen bebouwing - O/2019/489

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het bouwen van twee eengezinswoningen in halfopen bebouwing te Okegem.
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GR15. Omgeving - OMV_2019112293 - omgevingsvergunningsaanvraag voor het
bouwen van 21 appartementen en 20 autostaanplaatsen na sloop van de bestaande
bebouwing voor gronden gelegen langs de Geraardsbergsestraat in Ninove goedkeuring van de zaak van de wegen - O/2019/369
Goedgekeurd
De gemeenteraad neemt kennis van het openbaar onderzoek en keurt de zaak van de wegen van
een omgevingsvergunningsaanvraag voor de bouw van 21 appartementen en 20 autostaanplaatsen
na sloop van de bestaande gebouwen in Ninove goed.
71.

Mobiliteit - Trage Wegen - dienstbevel landmeter Outer voetweg 95

Goedgekeurd
Akkoord voor de opmeting van de perceelgrenzen met het oog op het heropenen van een voetweg
72.

Mobiliteit - Trage Wegen - Lieferinge - openen/verleggen vw5 en 52

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de heropening van de voetwegen 2
en 52 te Lieferinge
73.

Lokale economie - sociale economie - betaalbaarstelling factuur juli-december
2019 - goedkeuring

Goedgekeurd
De factuur voor de periode juli-december 2019 voor sociale economie wordt goedgekeurd.
74.

Lokale economie - Opschorting abonnement dinsdagmarkt wegens ziekte

Goedgekeurd
De opschorting wegens ziekte van een abonnement op de dinsdagmarkt wordt goedgekeurd.
75.

Lokale economie - inname openbaar domein met een hamburgerkraam aan de kuip
op 25 januari 2020 - goedkeuring

Goedgekeurd
De aanvraag van inname openbaar domein voor een hamburgerkraam aan de kuip op 25 januari
2020 wordt goedgekeurd.
76.

Openbare werken - heraanleg van een deel van het kerkplein in Lieferinge goedkeuring vorderingsstaat 5 en goedkeuring proces-verbaal voor
groenonderhoud

Goedgekeurd
Naar aanleiding van de heraanleg van een deel van het kerkplein in Lieferinge werd gedurende de
periode van mei 2019 tot en met december 2019 groenonderhoudswerken uitgevoerd.

77.

OW - aanvraag via raadsledenloket - gemeenteraadslid

Goedgekeurd
het antwoord op de vraag via het raadsledenloket wordt goedgekeurd.
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78.

Openbare werken - Herstel overwelving Molenbeek langs Carrefour te Ninove goedkeuring vorderingsstaat 1 en goedkeuring proces-verbaal van de vordering der
werken

Goedgekeurd
Openbare Werken - Het college van burgemeester en schepenen keurt de vorderingsstaat 1 en het
proces-verbaal van vooruitgang van de werken goed voor het herstel van de overwelving
Molenbeek langs de Carrefour te Ninove voor het bedrag ten laste van de stad van €76.581,37

79.

Openbare werken - aanleg nieuwe parking te Mallaardstraat - goedkeuring
vorderingsstaat 4 en goedkeuring proces-verbaal van vooruitgang van de werken

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de vorderingsstaat 4 en het proces-verbaal van
vooruitgang van de werken voor de aanleg van een nieuwe parking in de Mallaardstraat te Ninove
goed. Dit voor het bedrag ten laste van de stad van € 54.570,86, btw verlegd.

80.

OW - Aanvraag via raadsledenloket - extra strook betonklinkers omwille van
Omloop Het Nieuwsblad

Goedgekeurd

81.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Appelterre - personeel lager onderwijs tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling van een personeelslid in het ambt van onderwijzer aan de Stedelijke
Basisschool Appelterre op 24 januari 2020 met een deeltijdse opdracht van 4/24 in een nietvacante betrekking in vervanging van de titularis die afwezig is wegens omstandigheidsverlof.

82.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen - directeur en personeel
lager onderwijs - hospiteerdag taalbeleid

Goedgekeurd
Verlenen van toestemming aan de directeur en aan onderwijzeressen van de Stedelijke Basisschool
Parklaan-Seringen om deel te nemen aan een hospiteerdag.
83.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen - personeel kleuteronderwijs
- hospiteerdag STEM

Goedgekeurd
Verlenen van toestemming aan kleuteronderwijzeressen van de Stedelijke Basisschool ParklaanSeringen om deel te nemen aan een hospiteerdag.
84.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - pedagogische studiedag

Goedgekeurd
Verlenen van toestemming aan de schoolteams van de Schoolgemeenschap GeNi om deel te
nemen aan een pedagogische studiedag.
85.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - directeurs en zorgteam - zitdag
leerlingenbegeleiding

Goedgekeurd
Verlenen van toestemming aan de directeurs en aan de leden van de zorgteams van de
scholengemeenschap GeNi om deel te nemen aan een zitdag.
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86.

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans – domein muziek terbeschikkingstelling wegens ziekte

Goedgekeurd
Terbeschikkingstelling wegens ziekte van een voltijds vastbenoemde leraar DKO, domein muziek,
vanaf 14 december 2019 tot hervatting van de opdracht.
87.

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - domein muziek aanvaarding ontslag

Goedgekeurd
Aanvaarding van het vrijwillig ontslag van een deeltijds vastbenoemde leraraar DKO, domein
muziek, vanaf 1 januari 2020.
88.

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - schooljaar
2019/2020 – domein muziek - tijdelijke aanstelling - wijziging collegebesluit van 9
december 2019

Goedgekeurd
Wijziging van artikel 3 van het collegebesluit van 9 december 2019 in die zin dat de tijdelijke
aanstelling als tijdelijk andere opdracht van een lerares DKO, domein muziek vanaf 1 januari 2020
een deeltijdse opdracht van 4/22 in een vacante betrekking en een deeltijdse opdracht van 2/22 in
een niet-vacante betrekking i.v.v. de titularissen aan wie een verlof tijdelijk andere opdracht werd
toegekend, omvat.
GR16. Cultuur - buurthuizen - huishoudelijk reglement - aanpassingen - goedkeuring
Goedgekeurd
De gemeenteraad keurt enkele aanpassingen goed aan het huishoudelijk reglement voor het
gebruik van de buurthuizen
89.

Cultuur - toelage voor het gebruik infrastructuur door verenigingen betaalbaarstelling

Goedgekeurd
Voorstel aan college van burgemeester en schepenen om een subsidie toe te kennen van 1800
euro aan 12 erkende culturele verenigingen voor de huur van privézalen.
90.

Cultuur - Feest in de Spiegeltent - 29 mei t/m 7 juni 2020 - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt goed om een derde editie van ‘Feest in de
Spiegeltent’ te organiseren van vrijdag 29 mei t/m zondag 7 juni 2020.
91.

Evenementen - Lentedrink - 31-05-2020 - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt goed om een Lentedrink aan te bieden aan de
inwoners op zondag 31 mei 2020 van 11 uur tot 13 uur.
92.

Cultuur - projectsubsidie - Jamborette Ninove - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de toekenning van een projectsubsidie aan
Jamborette Ninove goed.
93.

Cultuur - projectsubsidie - BOSPOP GO!Atheneum Ninove - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de toekenning van een projectsubsidie aan
GO!Atheneum Ninove goed.
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94.

Cultuur - Liberale Kring - openingsweekend 15-16-17 mei 2020 - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt goed om de officiële opening van de Liberale
Kring te laten plaatsvinden op 15 mei 2020, met aansluitend een opendeurweekend op 16 en 17
mei 2020.
95.

Evenementen - EK Voetbal 2020 - uitbating Pop-up Zomerbar - beoordeling
kandidaten - goedkeuring

Verdaagd

96.

Cultuur - literatuurproject 'Denderende pennen' - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt goed om in de eerste jaarhelft 2020 enkele
literaire helden uit onze stad op een voetstuk te zetten in een programma ‘Denderende Pennen’.

97.

Cc De Plomblom - voorstel promotie 2020-2021 lay-out en drukwerk - aan te
schrijven firma's

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om het promotievoorstel van het
cultuurcentrum De Plomblom voor het seizoen 2020-2021 goed te keuren
98.

Bib : Betaalbaarstelling vergoeding voor gelegenheidsmedewerkers

Goedgekeurd
De bib organiseert op geregelde tijdstippen activiteiten waarbij gelegenheidsmedewerkers
meewerken en hiervoor een vergoeding krijgen: PC-initiatiecursus en Het Groot Dictee
Heruitgevonden.
99.

Bib : Goedkeuring aankoop geschenkbon

Goedgekeurd
Als dank voor het jarenlange engagement als voorzitter en lid van de adviesraad schenkt bib
Ninove een geschenkbon van stad Ninove.
100. Bib : aankoop collecties 2020 : gunnen van de opdracht
Goedgekeurd
et collectie-aankoopbudget 2020 van de bib wordt, per deelcollectie, toegewezen aan de
leveranciers die hiervoor de 'meest voordelige' offerte indienden.
GR17. sport - sportinfrastructuur subsidiereglement - goedkeuring
Goedgekeurd
Er wordt een reglement voor het toekennen van sportinfrastructuursubsidies goedgekeurd.
101. Sport - Brief VK Nederhasselt jeugdbestuur - kennisname
Goedgekeurd
Het college neemt kennis van de brief van het jeugdbestuur van VK Nederhasselt
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102. Sociale zaken - Goedkeuring indienen subsidiedossier bij de Koning
Boudewijnstichting ter promotie van een gezonde voedingspatroon en van
voldoende lichaamsbeweging bij schoolgaande kinderen
Goedgekeurd
Het indienen van een subsidiedossier bij de Koning Boudewijnstichting voor een project gezonde
voeding en beweging bij schoolgaande kinderen.
103. Uitbetaling mantelzorgpremie 2019-aanvulling
Goedgekeurd
Aanvulling uitbetaling mantelzorgpremie 2019
104. Ontwerp van antwoord op de schriftelijke vraag van een raadslid
Goedgekeurd
105. Personeel - diensthoofd secretariaat - vervroegde oppensioenstelling
Goedgekeurd
Het diensthoofd secretariaat wordt vervroegd op pensioen gesteld.
106. Logistiek/overheidsopdrachten - goedkeuring begeleiding, ter ondersteuning bij
het dagelijks beheer van het AGB Ninove en /of adviesverlening bij het uittekenen
en realiseren van een toekomstvisie - goedkeuring - vaststellen wijze van gunnen
van de opdracht - goedkeuren voorwaarden en vaststellen lijst te raadplegen
firma's
Goedgekeurd
De opdracht voor de begeleiding, ter ondersteuning bij het dagelijks beheer van het AGB Ninove
en /of adviesverlening bij het uittekenen en realiseren van een toekomstvisie wordt goedgekeurd,
de wijze van gunnen wordt vastgesteld, de voorwaarden worden goedgekeurd en de lijst te
raadplegen firma's wordt vastgesteld
107. Mobiliteit - herinrichting N8 Brakelsesteenweg tussen Aardeweg en keerpunt
Ziekhuizenstraat - kennisname mail AWV
Verdaagd
108. Mobiliteit - Vergunning individueel bezoldigd personenvervoer identificatienummer 53 - Voertuig: Mercedes V-Klasse T-LAK 488 - Geldigheidsdatum vergunning: 03/02/2020 tot 02/02/2025
Goedgekeurd
Toekenning vergunning individueel bezoldigd personenvervoer.
Identificatienummer 53 - Geldigheidsdatum vergunning: 03/02/2020 tot 02/02/2025
109. Cultuur - vraag naar opslagruimte Koenraad Tinel - goedkeuring
Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft tijdelijk onderdak aan een groot beeld van
kunstenaar Koenraad Tinel.

GR18. Sociale zaken- Reglement voorschoolse kinderopvang
Verdaagd
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