College van burgemeester en schepenen van 30 september 2019
BEKNOPTE BESLUITENLIJST

1.

Secretariaat - goedkeuring notulen

Goedgekeurd
Goedkeuring van de notulen van 23 september 2019.
2.

Dienst communicatie - Ninove Info - verzending 2020

Goedgekeurd
Ninove Info: verzending 2020 - aan te schrijven firma's
3.

Dienst communicatie: Ninove Info 2020 - goedkeuring uitgave, voorwaarden layout en aan te schrijven firma's

Goedgekeurd
Ninove Info 2020: goedkeuring uitgave, lay-out, voorwaarden en aan te schrijven firma's
4.

Personeel - aanstellen jobstudent

Goedgekeurd
Een jobstudent wordt aangesteld.
5.

Personeel - goedkeuren kandidaten verkorte selectieprocedure voor de aanleg van
een wervingsreserve voor de functie van logistiek beambte maaltijdbedeling

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om de kandidaten voor de verkorte
selectieprocedure voor de aanleg van een wervingsreserve voor de functie van logistiek beambte
maaltijdbedeling goed te keuren.
6.

Personeel - goedkeuren samenstelling selectiecommissie voor de aanleg van een
wervings-en bevorderingsreserve voor de functie van sectorcoördinator technische
uitvoering en ondersteuning.

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om de samenstelling van de
selectieprocedure voor de aanleg van een wervings-en bevorderingsreserve voor de functie van
technische uitvoering en ondersteuning.
7.

Personeel - Goedkeuring samenstelling selectiecommissie voor de aanleg van een
wervings-en bevorderingsreserve voor de statutaire functie van diensthoofd dienst
personeel.

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om de samenstelling selectiecommissie
van een volwaardige selectieprocedure voor de aanleg van een wervings-en bevorderingsreserve
diensthoofd dienst personeel goed te keuren.
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8.

Personeel - Goedkeuring samenstelling selectiecommissie voor de aanleg van een
gemeenschappelijke wervings-en bevorderingsreserve voor de functie van
administratief medewerker Stad/OCMW.

Goedgekeurd
Voorstel aan het vast bureau om de samenstelling van de selectiecommissie voor de aanleg van
een gemeenschappelijke wervings-en bevorderingsreserve voor de functie van administratief
medewerker Stad/OCMW goed te keuren.
9.

Personeel - Goedkeuren selectieprogramma en data proeven voor de verkorte
selectieprocedure logistiek assistent maaltijdbedeling

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om het selectieprogramma en data
proeven voor de verkorte selectieprocedure logistiek assistent maaltijdbedeling goed te keuren.
10.

Personeel - hoofdboekhouder - vaste aanstelling

Goedgekeurd
Een personeelslid wordt vast aangesteld in een statutaire functie.
11.

Personeel - terugvorderen verlof (toeslaguren)

Goedgekeurd
Er wordt bij een gewezen personeelslid teveel opgenomen toeslaguren financieel teruggevorderd.
12.

Personeel - bekrachtiging consolidatiedatum arbeidsongeval

Goedgekeurd
Bekrachtiging consolidatiedatum arbeidsongeval, tijdelijke arbeidsongeschiktheid minder dan 30
dagen
13.

Personeel - vakman schilderwerken - verlenging tijdelijk contract

Goedgekeurd
Een tijdelijk contract wordt verlengd.
14.

Personeel - Ontwikkelingssamenwerking YOUCA DAY 2019

Goedgekeurd
Deelname aan de YOUCA DAY 2019
15.

Ziekteverloven week 39

Goedgekeurd
Ziekteverloven week 39
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

2

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 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 bevolkingsregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister
26.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister
27.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister
28.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister
29.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister
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30.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister
31.

Burgerzaken - goedkeuring aanvraag tot plaatsing van een grafzerk op de
begraafplaatsen

Goedgekeurd
Goedkeuring aanvraag tot plaatsing grafzerk op de begraafplaatsen
32.

Kennisname stand van zaken lopende gerechtelijke procedure met burgerlijke
partijstelling stad Ninove

Goedgekeurd
Kennisname stand van zaken lopende gerechtelijke procedure met burgerlijke partijstelling stad
Ninove
GR1. Logistiek/overheidsopdrachten - openbare verkoop van twee percelen stadsgrond
te Ninove en Okegem - goedkeuring verkoopsvoorwaarden
Goedgekeurd
Goedkeuring van de verkoopsvoorwaarden van de openbare verkoop van twee percelen stadsgrond
te Ninove en Okegem.
33.

Logistiek/overheidsopdrachten - schaderegeling voor de stormschade van 10
maart 2019 in de stedelijke basisschool De Lettertuin, 9400 Ninove - goedkeuring

Goedgekeurd
De schaderegeling inzake de geleden stormschade in de SBS De Lettertuin ten bedrage van €
1.598 wordt goedgekeurd.
34.

Logistiek/overheidsopdrachten - heropbouw van een kapel van de Wegom te
Denderwindeke - goedkeuring tussenkomst stad

Goedgekeurd
Goedkeuring van de tussenkomst van de stad bij de heropbouw van een kapel van de Wegom te
Denderwindeke
35.

Logisitek/overheidsopdrachten - trage wegen - opmaken dossiers buurtwegen en
rooilijnen, opmeten van percelen en opmaken van schattingsverslagen - aanstellen
landmeter - gunning van de opdracht

Goedgekeurd
Trage wegen - de aanstelling van een landmeter voor het opmaken van dossiers buurtwegen en
rooilijnen, opmeten van percelen en opmaken van schattingsverslagen te gunnen aan de firma die
als enige een offerte heeft ingediend voor de prijs van € 84.000 btw inclusief
36.

Logistiek/overheidsopdrachten - bibliotheek - aankoop van twee koelkasten gunning van de opdracht

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen de aankoop van twee koelkasten voor de
bibliotheek te gunnen ten bedrage van:
- toestel 1: € 299,99, btw inclusief
- toestel 2: € 429,99.
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37.

Logistiek/overheidsopdrachten - aankoop lampen voor CC De Plomblom - gunning
van de opdracht

Goedgekeurd
De aankoop van lampen voor CC De Plomblom goed te keuren en te gunnen voor een bedrag van €
1.373,96 btw incl
38.

Logistiek/overheidsopdrachten - aankoop van een beamer voor de stedelijke
bibliotheek - gunnen van de opdracht.

Goedgekeurd
De aankoop van een beamer voor de stedelijke bibliotheek wordt gegund aan de firma die de voor
de stad economisch meest voordelige offerte heeft ingediend ten bedrage van € 557,73 inclusief
btw.
39.

Logistiek/overheidsopdrachten - herstel overwelving Molenbeek langs Carrefour te
Ninove - vaststellen lijst te raadplegen firma's

Goedgekeurd
De lijst goed te keuren van de te raadplegen firma's voor het herstel overwelving Molenbeek langs
Carrefour te Ninove
40.

Logistiek/overheidsopdrachten - aankoop van een vrachtwagen voor de technische
dienst - vaststellen lijst te raadplegen firma's

Goedgekeurd
De lijst goed te keuren van de te raadplegen firma's voor de aankoop van een vrachtwagen voor de
technisch dienst
GR2. Financiële dienst - afsprakennota katholieke erediensten - goedkeuring
Goedgekeurd
41.

Gemeentebelastingen - beslechting van fiscale geschillen - gemeentebelasting op
leegstand van gebouwen en woningen - uitspraak

Goedgekeurd
Verzoek aan het college van burgemeester en schepenen om het bezwaarschrift inzake de
gemeentebelasting op leegstand van gebouwen en woningen te verwerpen.
42.

Financiële dienst - goedkeuren bestelbons in het kader van budgethouderschap

Goedgekeurd
De bestelbonnen 2019/1955 t.e.m. 2019/1980 in het kader van het budgethouderschap worden
goedgekeurd.
43.

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 2019/153, 2019/154 en 2019/155.
44.

Leefmilieu - proefproject droogte - inname standpunt - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het proefproject droogte dat een
bedrijf in Ninove wenst te realiseren.
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45.

Omgeving - OMV_2019079804 - vergunning - hernieuwen vergunning technische
dienst - O/2019/274 inrichtingsnummer 20190618-0070

Goedgekeurd
Het college verleent de aanvraag voor het hernieuwen van de technische dienst te Ninove.
46.

Omgeving - OMV2019057956 - vergunning - hernieuwen vergunning van een
landbouwbedrijf en overdekken mestvaalt en uitbreiden machineloods inrichtingsnummer 20190507-0041

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen verleent een vergunning van onbepaalde duur voor
hernieuwen vergunning van een landbouwbedrijf en overdekken mestvaalt en uitbreiden
machineloods.
47.

Omgeving - OMV_2019110177 - Vergunning met voorwaarden SH - vervangen van
ramen - O/2019/340

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning af te leveren voor het
vervangen van ramen te Denderwindeke.
48.

Omgeving - OMV_2019106589 - Weigering SH - bouwen van een tuinhuis O/2019/330

Goedgekeurd
Voorstel aan het college om een weigering af te leveren voor het bouwen van een tuinhuis te
Ninove.
49.

Omgeving - OMV_2019085007 - Weigering SH - verbouwen van 2 woningen naar 4
woonentiteiten. - O/2019/277

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een weigering af te leveren voor het
verbouwen van 2 woningen naar 4 woonentiteiten te Meerbeke.
50.

Omgeving - OMV_2019049570 - Vergunning met voorwaarden SH - slopen van een
woning en heropbouwen en renoveren van de bestaande bijgebouwen O/2019/252

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het slopen van een woning en heropbouwen en renoveren van de bestaande
bijgebouwen te Nederhasselt.
51.

Omgeving - OMV_2019096795 - Vergunning SH - plaatsen van een reclamebord O/2019/296

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning af te leveren voor het
plaatsen van een reclamebord te Ninove.
52.

Omgeving - OMV_2019103896 - Weigering SH - plaatsen van een spandoek O/2019/322

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een weigering af te leveren voor het
plaatsen van een spandoek te Ninove.
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GR3. Mobiliteit - Ninove - Geraardsbergsestraat - invoeren van een laad en loszone stadswegen
Goedgekeurd
Invoeren van een laad en loszone te Ninove.
GR4. Mobiliteit - Nederhasselt - Nederhasseltstraat - verkeersbord E9b op de
parkeerstrook ter hoogte van het kerkhof te Nederhasselt - stadswegen
Goedgekeurd
Plaatsen van het verkeersbord E9b in de Nederhasseltstraat te Nederhasselt ter hoogte van het
kerkhof van Nederhasselt.
53.

Mobiliteit - Aspelare - Plekkersstraat- inrichten parkeerplaats voor personen met
beperking - stadswegen

Goedgekeurd
Inrichten parkeerplaats voor personen met beperking in de Plekkersstraat te Aspelare.
54.

Mobiliteit - Ninove - Abdijstraat - resultaat bevraging gewijzigde verkeerssituatie inname standpunt

Goedgekeurd
Resultaat bevraging gewijzigde verkeerssituatie Abdijstraat te Ninove.
55.

Mobiliteit - aanvraag project-subsidie "City of Things" van Vlaio

Goedgekeurd
Subsidieaanvraag voor de deelname aan het smart-city concept en het implementeren van IoTgestuurde mobipunten van Vlaio
56.

Mobiliteit - Trage Wegen - dienstbevel 2 halfverhardingen

Goedgekeurd
Goedkeuring dienstbevel voor aanleg halfverhardingen op diverse locaties in het kader van het
tragewegenproject
GR5. Ruimtelijke ordening - gecoro - goedkeuring samenstelling nieuwe gecoro
Verdaagd
57.

Ruimtelijke ordening - RUP Bovenhoekstraat - goedkeuren stamenstelling
planteam

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de samenstelling van het planteam in kader van
de opmaak van het RUP Bovenhoekstraat goed.
58.

Ruimtelijke ordening - RUP Bovenhoekstraat - goedkeuren start- en procesnota

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de start- en procesnota in kader van de opmaak
van het RUP Bovenhoekstraat goed.
59.

Ruimtelijke ordening - Gecoro - voordracht voorzitter en secretaris

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen stelt een voordracht van voorzitter en secretaris voor
de samenstelling van de nieuwe gecoro voor aan de gemeenteraad.
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60.

Lokale economie - Eindejaar - aankleding binnenstad - aanpassingen feestelijke
omkadering vuilbakken

Goedgekeurd
De aanpassing van de feestelijke omkadering van de vuilbakken tijdens het eindejaar wordt
goedgekeurd.
61.

Lokale economie - samenwerking met Adrem voor gratis krantje n.a.v. eindejaar en
verhuis markt - goedkeuring

Goedgekeurd
De samenwerking met een bureau voor het maken van een gratis krantje wordt goedgekeurd.
62.

Lokale economie - ambulante handel - inname van de openbare weg met een
drankkraam op het kermisplein te Appelterre op zondag 6 oktober 2019 goedkeuring

Goedgekeurd
De inname openbaar domein van een drankkraam te Appelterre wordt goedgekeurd.
63.

Lokale economie - ambulante handel -inname van de openbare weg met een
hamburgerkraam op het het gemeenteplein te Meerbeke op 26 oktober 2019 goedkeuring

Goedgekeurd
De inname openbaar domein van een hamburgerkraam te Meerbeke wordt goedgekeurd.
64.

Lokale economie - Detailhandel - Afwijking op wekelijkse rustdag en openingsuren
- Aanvraag bijkomende afwijkingen 2019 - Goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen verleent alle handelaars en ambachtslieden
onderworpen aan de wet van 10 november 2006 die gelegen zijn in de zone Brusselsesteenweg
Ninove enkele bijkomende afwijkingen op wekelijkse rustdag in 2019.

65.

Lokale economie - Detailhandel - Belasting op leegstaande commerciële panden Geen beroep tegen opname in het leegstandsregister - Definitieve opname

Goedgekeurd
Op 27 febr. 2019 en 23 mei 2019 werd er in een adm. akte vastgesteld dat de betreffende
handelspanden leegstonden waardoor de panden werden opgenomen in het leegstandsregister. De
zakelijk gerechtigden werden hiervan in kennis gesteld. Er werd geen beroep ingediend tegen de
definitieve opname. De panden worden bijgevolg definitief opgenomen in het leegstandsregister op
datum van de adm. akte.
66.

Lokale economie - Detailhandel - Premie invulling van leegstaande commerciële
panden - Betaalbaarstelling - Goedkeuring

Goedgekeurd
Op 9 sept. 2019 verklaarde het college van burgemeester en schepenen een aanvraag tot het
bekomen van een premie voor de invulling van een leegstaand commercieel pand ontvankelijk en
gegrond. Het college van burgemeester en schepenen keurt in deze zitting de betaalbaarstelling
van de premie goed.
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67.

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
68.

OW - 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
69.

Openbare werken - Plaatsen van 8 openbare verlichtingspalen met armatuur,
wegnemen laagspanningsvoetpadkast en het verplaatsen van een foorkast goedkeuring - gunning van de opdracht

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de prijsofferte voor het plaatsen van 8 openbare
verlichtingspalen, het wegenemen van een laagspanningsvoetpadkast en het verplaatsen van een
foorkast, goed voor het bedrag van € 26.685,55
70.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - schooljaar 2019/2020 - personeel lager
onderwijs - beleids- en ondersteunend personeel - tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling van een personeelslid aan de Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde
vanaf 18 september 2019 in het ambt van onderwijzer met een deeltijdse opdracht van 10/24 en in
het ambt van zorgcoördinator met een deeltijdse opdracht van 21/36 in een niet-vacante
betrekking in vervanging van de titularis die afwezig is wegens ziekte.
71.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - schooljaar 2019/2020 - beleids- en
ondersteunend personeel - tijdelijke aanstelling van doorlopende duur

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur vanaf 1 september 2019 van een administratief
medewerker aan de Stedelijke Basisschool Denderwindeke met een deeltijdse opdracht van 7/36 in
een niet-vacante betrekking in vervanging van een titularis aan wie een verlof tijdelijk andere
opdracht werd toegekend.
72.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Appelterre - Stedelijke Basisschool ParklaanSeringen - directeur en zorgteam - infosessie

Goedgekeurd
Verlenen van toestemming aan directeurs en aan leden van de zorgteams van de SBS Appelterre
en van de SBS Parklaan-Seringen om deel te nemen aan een infosessie.
73.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen - personeel kleuteronderwijs
- nascholing - wijziging collegebesluit van 16 juli 2019

Goedgekeurd
Wijziging van het collegebesluit van 16 juli 2019 waarbij toestemming werd verleend aan een
kleuteronderwijzeres van SBS Parklaan-Seringen om deel te nemen aan een nascholing, in die zin
dat een andere kleuteronderwijzeres zal deelnemen aangezien de titularis afwezig is wegens ziekte.
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74.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - directeur coördinatie en directies ontmoetingsdag basisonderwijs

Goedgekeurd
Verlenen van toestemming aan de directeur coördinatie en aan de directeurs van de
scholengemeenschap GeNi om deel te nemen aan de ontmoetingsdag basisonderwijs.
75.

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - domein dans schooljaar 2019/2020 - afwezigheid voor verminderde prestaties - toekenning

Goedgekeurd
Toekenning van een afwezigheid voor verminderde prestaties aan een lerares DKO, domein dans,
van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans voor een deeltijdse opdracht van veertien
lestijden vanaf 1 september 2019 en tot en met 31 augustus 2020.
76.

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

Goedgekeurd
Toekenning van een verlof tijdelijk andere opdracht voor een deeltijdse opdracht van acht lestijden
aan een leraar DKO, domein muziek, van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans
vanaf 1 september 2019 en uiterlijk tot en met 31 augustus 2020.
77.

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

Goedgekeurd
Toekenning van een verlof tijdelijk andere opdracht voor een deeltijdse opdracht van drie lestijden
aan een lerares DKO, domeinen muziek en woordkunst-drama, van de Stedelijke Academie voor
Muziek, Woord en Dans vanaf 1 september 2019 en uiterlijk tot en met 31 augustus 2020.
78.

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

Goedgekeurd
Verlenen van toestemming aan personeelsleden van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord
en Dans om deel te nemen aan nascholingen.
79.

Cultuur - toelage aan geschiedkundige vereniging Het Land van Aalst - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen kent een toelage toe aan geschiedkundige vereniging
Het Land van Aalst
80.

Cultuur - toelage aan stichting Ons Erfdeel - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen kent een toelage toe aan stichting Ons Erfdeel
81.

Cultuur - projectsubsidie Klapstraatcomité - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de toekenning van een projectsubsidie aan een
erkende vereniging goed.
82.

Cultuur - Cultuurforum - betaalbaarstelling toelage 2019 - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt een toelage aan het Cultuurforum voor het
werkingsjaar 2019 goed
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83.

cultuur - onkostenvergoeding buurtraadverantwoordelijken - betaalbaarstelling goedkeuring

Verdaagd
84.

Cultuur - suppoosten autovrije zondag - uitbetaling - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt goed om een vrijwilligersvergoeding uit te
betalen aan de suppoosten die meegewerkt hebben aan autovrije zondag op 22 september 2019
85.

Evenementen - EK Voetbal 2020 / Pop-up Zomerbar - principe - goedkeuring

Verdaagd
86.

Cultuur - herdenkingsplechtigheid dr. Hemerijckx - totemontwerp - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt goed om een herdenkingsplechtigheid te
organiseren op zondag 13 oktober 2019 naar aanleiding van de vijftigste sterfdag van dokter Frans
Hemerijckx.
87.

Evenementen-Privéfeest zaal Pax 11/10/2019-goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor het organiseren van een
privéfeest in zaal Pax te Appelterre op 11 oktober 2019.
88.

Cultuur - buurthuis De Kassei in Lieferinge - huurovereenkomst vzw De Kassei vraag om vrijstelling van retributie - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan een huurovereenkomst met
vzw De Kassei in verband met het gebruik van buurthuis De Kasseide in Lieferinge.
89.

Bibliotheek: goedkeuring uitbreidingsactiviteit Groot Dictee

Goedgekeurd
Bibliotheek: goedkeuring uitbreidingsactiviteit Het Groot Dictee op 6 december 2019
90.

Jeugd - betaalbaarstelling vergoeding voor de gelegenheidsmedewerker

Goedgekeurd
Betaalbaarstelling vergoeding voor de gelegenheidsmedewerker die studiezaal Berdam
geopend/gesloten heeft
91.

Jeugd - Goedkeuring van schenking bekers JC De Kuip aan Academie Beeldende en
Audiovisuele Kunsten

Goedgekeurd
Goedkeuring van schenking bekers JC De Kuip aan Academie Beeldende en Audiovisuele Kunsten
92.

Goedkeuring uitbetalen werkingstoelage 2019 aan de VVV-Ninove vzw

Goedgekeurd
Vraag om uitbetaling van de werkingstoelage 2019 aan de VVV-Ninove vzw
93.

Betalen ledenbijdrage Toerisme Scheldeland vzw

Goedgekeurd
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GR6. Sociale zaken - samenwerkingsovereenkomst Leerpunt en Agentschap Integratie
en Inburgering
Goedgekeurd
Voorstel aan de raad om de ondersteuning door Leerpunt en Agentschap Integratie en Inburgering
op de Brabbelbabbels goed te keuren
94.

Sociale zaken - Ontwikkelingssamenwerking - subsidiedossier Volk in Nood

Goedgekeurd
Sociale zaken - Ontwikkelingssamenwerking - subsidiedossier Volk in Nood
95.

Sociale zaken - Ontwikkelingssamenwerking - subsidiedossier Akouyo vzw

Goedgekeurd
Sociale zaken - Ontwikkelingssamenwerking - subsidiedossier Akouyo vzw
96.

Secretariaat - dossiers gemeenteraad

Goedgekeurd
Te agenderen agendapunten voor de gemeenteraad.
97.

Personeel - tijdelijke aanstelling administratief medewerker

Goedgekeurd
Een personeelslid wordt tijdelijk aangesteld.
98.

Mobiliteit - aanvraag via raadsledenloket - hinder geparkeerde auto's Kouterbaan
te Okegem - stadswegen

Goedgekeurd
Het antwoord op de vraag inzake de hinder die geparkeerde auto's veroorzaken in de Kouterbaan
te Okegem wordt goedgekeurd.
99.

Mobiliteit - aanvraag via raadsledenloket - betreffende shop en go zone in de
Pamelstraat te Ninove ter hoogte van bakkerij - stadswegen

Goedgekeurd
Het antwoord op de vraag inzake het inrichten van 2 shop en go parkeerplaatsen in de Pamelstraat
ter hoogte van bakkerij te Ninove wordt goedgekeurd.
100. OW - aanvraag via raadsledenloket - werken in de Burgemeester Berlengeestraat in
Aspelare
Goedgekeurd
Het antwoord op de vraag inzake de werken in de Burgemeester Berlengeestraat in Aspelare wordt
goedgekeurd.
101. Openbare werken - aanvraag via raadsledenloket - gemeenteraadslid vraagt extra
lichtpunt in de Plekkersstraat te Aspelare - advies Fluvius
Goedgekeurd
Vraag tot het plaatse van een extra lichtpunt in de Plekkersstraat te Aspelare door een
gemeenteraadslid
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102. Evenementen - Akabedag Scouts Ninove - 06/10/2019
Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft geen toestemming voor het organiseren van de
Akabedag van de scouts op zondag 06 oktober 2019 op het grasplein tussen het stadspark en het
Dr. Hemerijckxplein van Ninove.
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