College van burgemeester en schepenen van 31 augustus 2020
BEKNOPTE BESLUITENLIJST

GR1. Aanpassing reglement ereburgerschap
Goedgekeurd
Ingevolge de principiële gemeenteraadsbeslissing van 28 mei 2020 betreffende de voordracht van
2 sportfiguren tot ereburger van Ninove, dient het reglement ereburger aangepast te worden.
1.

Secretariaat - goedkeuring notulen

Goedgekeurd
Goedkeuring van de notulen van 17 augustus 2020 en 26 augustus 2020.
2.

Personeel - vacant verklaren en aanstellen deskundige jeugd

Goedgekeurd
De functie van deskundige jeugd wordt vacant verklaard en deze wordt ingevuld
3.

Personeel

Goedgekeurd
4.

Herroeping ongewettigde afwezigheid

Goedgekeurd
De onwettige afwezigheid van een personeelslid wordt herroepen.
5.

Burgerzaken - hernummering Beneden-Hemelrijk

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring hernummering Beneden-Hemelrijk
6.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister
7.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister
8.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister
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9.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister
10.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister
11.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister
12.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister
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 vreemdelingenregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister
18.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister
19.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister
20.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister
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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 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.

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 inschrijving in het bevolkingsregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve inschrijving in het bevolkingsregister
29.

Burgerzaken - ambtshalve inschrijving in het vreemdelingenregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve inschrijving in het vreemdelingenregister
30.

Burgerzaken - verlenging grafconcessie op de begraafplaats Aspelare

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring verlenging grafconcessie op de begraafplaats Aspelare
31.

Burgerzaken - concessie op het urnenveld op de begraafplaats Meerbeke

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie urnenveld op de begraafplaats Meerbeke
32.

Burgerzaken - grafconcessie op de begraafplaats Neigem

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring grafconcessie op de begraafplaats Neigem
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33.

Burgerzaken - grafconcessie op de begraafplaats Okegem

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring grafconcessie op de begraafplaats Okegem
34.

Burgerzaken - grafconcessie op de begraafplaats Meerbeke

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring grafconcessie op de begraafplaats Meerbeke
35.

Burgerzaken - concessie op het urnenveld op de begraafplaats Appelterre-Eichem

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie urnenveld op de begraafplaats Appelterre-Eichem
36.

Burgerzaken - verlenging grafconcessie op de begraafplaats Denderwindeke

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring verlenging grafconcessie op de begraafplaats Denderwindeke
37.

Burgerzaken - grafconcessie op de begraafplaats Ninove

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring grafconcessie op de begraafplaats Ninove
38.

Burgerzaken - concessie op het urnenveld op de begraafplaats Ninove

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie urnenveld op de begraafplaats Ninove
39.

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

Goedgekeurd
Goedkeuring aanvragen tot plaatsing grafzerken op de begraafplaatsen
40.

Technische dienst - herstelling voetpad aan voetbalterrein Neigem

Verdaagd

GR2. Logistiek/overheidsopdrachten: kosteloze grondafstand Kloosterstraat Outer goedkeuring - goedkeuring ontwerp-akte
Goedgekeurd voor de raad
De kosteloze grondafstand aan de stad van een perceel langs de Kloosterstraat te Outer te
aanvaarden en de ontwerp-akte goed te keuren
41.

Logistiek/overheidsopdrachten - vernieuwen elektriciteit brandweerkazerne goedkeuring nihilstaten nrs. 5 en 6 en vorderingsstaten nrs. 7 en 7bis

Goedgekeurd
Goedkeuring van vorderingsstaten voor de vernieuwing van de elektriciteit van de
brandweerkazerne.
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42.

Logistiek/overheidsopdrachten - begeleiding ter ondersteuning en of
adviesverlening bij grondgebonden, lokaal economische zaken en de bouw van een
sociaal huis - gunning van de opdracht

Goedgekeurd
De opdracht voor de begeleiding ter ondersteuning en of adviesverlening bij grondgebonden, lokaal
economische zaken en de bouw van een sociaal huis wordt gegund aan firma die als enige een
offerte heeft ingediend.
43.

Logistiek/overheidsopdrachten - aankoop van een geluidsinstallatie voor het CC De
Plomblom - gunning van de opdracht

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen de aankoop van een geluidsinstallatie
voor de CC De Plomblom te gunnen aan de firma die de voor de stad economisch meest voordelige
offerte heeft ingediend ten bedrage van € 59.837,62, btw inclusief.
44.

Logistiek/overheidsopdrachten - onderhoudswerken landbouwwegen goedkeuring - goedkeuring voorwaarden - vaststellen wijze van gunnen van de
opdracht - vaststellen lijst te raadplegen firma's

Goedgekeurd
De opdracht voor onderhoudswerken landbouwwegen goed te keuren, de wijze van gunnen en de
lijst te raadplegen firma's vast te stellen
45.

Logistiek/overheidsopdrachten - aankoop van 2 elektrische voertuigen voor het
personeel - goedkeuring - goedkeuring voorwaarden - vaststellen wijze van gunnen
van de opdracht en vaststellen lijst te raadplegen firma's

Goedgekeurd
Voorstel aan het college om de aankoop van 2 elektrische voertuigen goed te keuren, de opdracht
te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, de
voorwaarden vervat in het bestek goed te keuren en de lijst van de te raadplegen leveranciers vast
te stellen
46.

Logsitiek/overheidsopdrachten - dienst openbare werken - herstelling duiker
Prindaal via procedure - gunning van de opdracht

Goedgekeurd
De herstelling van de duiker wordt gegund aan de firma die de voor de stad economisch
voordeligste offerte heeft ingediend ten bedrage van € 14.640 btw exclusief
47.

Logistiek/overheidsopdrachten - aankoop urnenkelders - gunnen van de opdracht

Goedgekeurd
De opdracht voor de aankoop van 100 urnenkelders wordt gegund aan de firma die de voor de stad
economisch voordeligste offerte heeft ingediend ten bedrage van € 54,55 excl btw per stuk.
GR3. integrale veiligheid - bekrachtiging besluiten burgemeester coronagerelateerde
maatregelen
Goedgekeurd voor de raad
Bekrachtiging door de gemeenteraad van de coronagerelateerde maatregelen van de burgemeester
GR4. 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
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GR5. 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
GR6. Politie - personeel - mobiliteit - openverklaring van een vacante betrekking in het
administratief en logistiek kader - niveau B - consulent - PLIF
Goedgekeurd voor de raad
Openverklaring van een vacante betrekking via mobiliteit - consulent - PLIF
GR7. Politie - begrotingswijziging 2020 gewone en buitengewone dienst - vaststelling
Goedgekeurd voor de raad
48.

Politie - Schoonmaak ramen & strekmetaal: gunning

Goedgekeurd
Schoonmaak ramen & strekmetaal: gunning
49.

Politie - Aankoop en plaatsen van zonnewering: gunning

Goedgekeurd
Aankoop en plaatsen van zonnewering: gunning
50.

Politie - Aankopen via bestelbon 2020

Goedgekeurd
Aankopen via bestelbon
GR8. Financiële dienst - KFB - budgetwijzigingen 2020/1 - kennisname
Goedgekeurd
Voorstel aan de gemeenteraad tot kennisname van budgetwijzigingen 2020/1 van de kerkfabriek
Sint Petrus Meerbeke en Sint Gertrudis Appelterre.
GR9. Financiële dienst - Vaststellen aanpassing meerjarenplan 2020-2025 deel stad
Vaststelling aanpassing meerjarenplan 2020-2025 deel stad
GR10. Financiële dienst - Goedkeuring aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - deel
OCMW
Goedgekeurd voor de raad
Goedkeuring aanpassing meerjarenplan 2020-2025 deel OCMW
GR11. KFB - meerjarenplanwijzigingen 2020-2025 - goedkeuring
Goedgekeurd voor de raad
Voorstel aan de raad tot het goedkeuren van meerjarenplanwijziging 2020-2025 van de kerkfabriek
Sint Gertrudis Appelterre en Sint Petrus Meerbeke.
51.

Financiële dienst - Politie - betaalbaarstelling uitgaven 2020

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen tot het betaalbaar stellen van de
mandatenlijst 2020/32

6

52.

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

Goedgekeurd
Verzoek aan het college van burgemeester en schepenen om het ingediende bezwaarschrift m.b.t.
de belasting op de leegstand van gebouwen en woningen voor het aanslagjaar 2019 en
kohierartikel 0000020 te verwerpen.
53.

Financiële dienst - goedkeuren bestelbons in het kader van budgethouderschap

Goedgekeurd
De lijst van de bestelaanvragen in het kader van het budgethouderschap worden goedgekeurd.
54.

Financiële dienst - betaalbaarstelling uitgaven 2020 in het kader van
budgethouderschap

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen tot de betaalbaarstelling van de
mandatenlijsten 2020/311, 2020/312, 2020/315, 2020/318, 2020/323 en 2020/325.
55.

Verkoop van gevonden en in beslag genomen voertuigen

Goedgekeurd
GR12. Financiën - Meerjarenplan 2020 - 2025 - opvolgingsrapportering 2020 kennisneming
Goedgekeurd voor de raad
De gemeente en OCMW-raad nemen kennis van de opvolgingsrapportering voor het eerste
semester van 2020. Dit rapport bevat een overzicht van de realisatie van de prioritaire
doelstellingen, een update van de financiële risico's en de grondslagen en assumpties waarop de
aanpassing van het éénjarig meerjarenplan is gegrondvest.
GR13. Leefmilieu - klimaat - actieplan gedeelde mobiliteit - autodelen subsidiereglement
- goedkeuring
Goedgekeurd
De raad keurt het subsidiereglement voor het autodelen goed.
56.

Leefmilieu - schriftelijke vraag raadslid - premie zwaluwnesten - antwoord goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt het voorstel van antwoord goed op een
schriftelijke vraag van een raadslid over premie zwaluwnesten.
57.

Leefmilieu - schriftelijke vraag raadslid -premie gevelbanken - antwoord goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt het voorstel van antwoord goed op een
schriftelijke vraag van een raadslid over premie gevelbanken.
58.

Leefmilieu - subsidie onderhoud van lijnvormige landschapselementen - najaar
2020 - goedkeuring

Afgevoerd
Het college keurt de subsidieaanvragen voor het onderhoud van lijnvormige landschapselementen
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59.

Omgeving - aanmelding met verzoek tot scopingsadvies project-mer 'Enkelvoudige
aardgasvervoerleiding Brakel-Haaltert' - gunstig advies - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen verleent een gunstig advies over de aanmelding met
verzoek tot scopingsadvies project-mer 'Enkelvoudige aardgasvervoerleiding Brakel-Haaltert'.
60.

Omgeving - OMV_2020085301 - melding motorcrosswedstrijd op 15 en 16 mei
2020 -O/2020/284- - geen aktename - goedkeuring

Verdaagd
61.

Omgeving - OMV_2020062569 – ongunstig advies over de aanvraag tot
omgevingsvergunning voor het verwijderen en verbouwen constructies en
nieuwbouw (SH) in functie van een op- en overslag van afvalstoffen (IIOA) te
Aalstersesteenweg , 9400 Ninove -O/2020/277 - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen verleent een ongunstig advies over de aanvraag tot
omgevingsvergunning voor het verwijderen en verbouwen constructies en nieuwbouw (SH) in
functie van een op- en overslag van afvalstoffen (IIOA) te Aalstersesteenweg , 9400 Ninove
62.

Omgeving - OMV_2020055895 – gunstig advies over de aanvraag tot
omgevingsvergunning voor het hernieuwen en veranderen van de vergunning van
een bedrijf gespecialiseerd in het poederlakken van metalen (IIOA) te
Okegembaan , 9400 Ninove -O/2020/313- goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen verleent een gunstig advies over de aanvraag tot
omgevingsvergunning voor het hernieuwen en veranderen van de vergunning van een bedrijf
gespecialiseerd in het poederlakken van metalen (IIOA) te Okegembaan, 9400 Ninove.
63.

OMV_2020085060 - aanvraag van de omgevingsvergunning voor het rooien van 7
bomen te Kraningenstraat, 9400 Ninove -O/2020/283- verlenen vergunning goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen verleent een vergunning voor het rooien van 7 bomen
In de Kraningenstraat te 9400 Ninove.
64.

OMV_2020083766 - aanvraag van de omgevingsvergunning voor het rooien van 91
populieren te Vreckom , 9400 Ninove -O/2020/293- verlenen vergunning goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen verleent een vergunning voor het rooien van 91
populieren te Vreckom , 9400 Ninove.
65.

OMV_2020094638 - aanvraag omgevingsvergunning (SH) voor het rooien van 1
ceder te Okegembaan , 9400 Ninove -O/2020/318- verlenen vergunning goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen verleent een omgevingsvergunning voor het rooien
van 1 ceder te Ninove.
66.

Omgeving - OMV_2020060724 – ongunstig advies over de aanvraag tot
omgevingsvergunning voor het veranderen van een bedrijf voor grond- en
afbraakwerken en opslag en bewerking van afvalstoffen (IIOA +SH) te
Kapittelstraat , 9400 Ninove -O/2020/315- goedkeuring

Goedgekeurd
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Het college van burgemeester en schepenen geeft een ongunstig over de aanvraag tot
omgevingsvergunning voor het veranderen van een bedrijf voor grond- en afbraakwerken en
opslag en bewerking van afvalstoffen (IIOA +SH) te Ninove
67.

Omgeving - OMV_2020000859 - advies in laatste administratieve aanleg Geraardsbergsesteenweg zn, 9400 Nederhasselt - wijzigen lot 1 van verkaveling O/2020/31

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om het ongunstig advies in laatste
administratieve aanleg goed te keuren
68.

Omgeving - OMV_2020094440 - gunstig advies met voorwaarden over de
omgevingsvergunningsaanvraag voor de afbraak van bestaande loodsen en het
bouwen van een nieuwe opslagloods te Ninove, Pamelstraat-Oost, 9400 Ninove O/2020/338

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om het voorwaardelijk gunstig advies aan
de provincie goed te keuren
69.

Omgeving - OMV_2020082539 - Vergunning met voorwaarden SH - verharden van
een oprit - O/2020/271

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het verharden van een oprit te Denderwindeke.
70.

Omgeving - OMV_2020049437 - Vergunning met voorwaarden SH - bouwen van
een ééngezinswoning in halfopen bebouwing - O/2020/287

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen bebouwing te Outer.
71.

Omgeving - OMV_2020064006 - Vergunning met voorwaarden SH - bouwen van
een garage - O/2020/204

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het bouwen van een garage te Appelterre.
72.

Omgeving - OMV_2020067155 - Vergunning met voorwaarden SH - ontbossen O/2020/219

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het ontbossen te Appelterre.
73.

Omgeving - OMV_2019150219 - Vergunning met voorwaarden SH - bouwen van
een fietsenberging - O/2020/222

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het bouwen van een fietsenberging te Ninove.
74.

Omgeving - OMV_2020041357 - Vergunning met voorwaarden SH - overdekken van
de bestaande loskade en leeggoedkooi en het vernieuwen van de twee bestaande
totems - O/2020/182

Goedgekeurd
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Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het overdekken van de bestaande loskade en leeggoedkooi en het vernieuwen van
de twee bestaande totems te Ninove.
75.

Omgeving - OMV_2020069937 - Vergunning met voorwaarden SH - verbouwen van
een eengezinswoning - O/2020/304

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het verbouwen van een eengezinswoning te Denderwindeke.
76.

Omgeving - OMV_2020082118 - Vergunning met voorwaarden SH - plaatsen van
reclame - O/2020/276

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het plaatsen van reclame te Meerbeke.
77.

Omgeving - OMV_2020084644 - Vergunning SH - plaatsen van een fietsenberging O/2020/280

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning af te leveren voor het
plaatsen van een fietsenberging te Pollare.
78.

Omgeving - OMV_2020087768 - Vergunning met voorwaarden SH - aanbrengen
van steenstrips - O/2020/299

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning af te leveren voor het
aanbrengen van steenstrips te Meerbeke.
79.

Omgeving - OMV_2020080304 - Vergunning met voorwaarden SH - heropbouwen
van bijgebouwen - O/2020/281

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het heropbouwen van bijgebouwen te Outer.
80.

Omgeving - OMV_2020072092 - Vergunning SH - plaatsen van houten panelen O/2020/235

Goedgekeurd
voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning af te leveren voor het
plaatsen van houten panelen te Ninove.
GR14. Mobiliteit - Ninove - Fernand Tavernestraat - Weggevoerdenstraat -aanpassing
voorrangsregeling - stadswegen
Goedgekeurd
Aanpassen voorrangsregeling kruispunt Fernand Tavernestraat - Weggevoerdenstraat te Ninove.
81.

Mobiliteit - aanvraag via raadsledenloket - stallingsnormen voor fietsen en auto's aanvraag gemeenteraadslid

Goedgekeurd
Goedkeuring van een antwoord op een schriftelijke vraag aan het raadsledenloket in verband met
de stallingsnormen voor fietsen en auto's.

10

82.

Ruimtelijke ordening - kennisname arrest Raad voor vergunningsbetwistingen

Goedgekeurd
kennisname raad voor vergunningsbetwistingen
83.

ruimtelijke ordening - splitsing van eigendom nr. 33

Goedgekeurd
voorstel aan het college om op de vraag tot splitsing geen opmerkingen te geven
84.

Ruimtelijke ordening - verkoopbaarheidsattest V 2019/361

Goedgekeurd
voorstel aan het college tot het afleveren van het verkoopbaarheidsattest V 2019/361
85.

Ruimtelijke ordening - raadsledenloket - schriftelijke klacht - overwoekering van
groenscherm - Ring-Oost 9400 Ninove

Goedgekeurd
Raadsledenloket - schriftelijke klacht
86.

Ruimtelijke ordening - Project Meuleveld - SHM Ninove Welzijn - inname standpunt
bouwlagen

Verdaagd
87.

Ruimtelijke ordening - A/2020/3 Positief stedenbouwkundig attest met
voorwaarden - verbouwen en renoveren van stallen en schuur

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een positief stedenbouwkundig attest
met voorwaarden af te leveren voor verbouwen en renoveren van stallen en schuur te Meerbeke.
88.

Ruimtelijke ordening - A/2020/6 Positief stedenbouwkundig attest met
voorwaarden - bijbouwen van een verdiep

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een positief stedenbouwkundig attest
met voorwaarden af te leveren voor het bijbouwen van een verdiep.
89.

Lokale economie - Coronacrisis - horeca - tijdelijke terrassen - periode 23 juni - 31
aug. 2020 - vergunningen – bekrachtiging

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om de afgeleverde tijdelijke
terrasvergunning te bekrachtigen.
90.

Landbouw - Landbouwcomice - subsidie - betaalbaarstelling

Goedgekeurd
Het CBS geeft goedkeuring aan de betaalbaarstelling van de subsidie voor de Landbouwcomice.
GR15. OW - Inbreng 'verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen' - goedkeuring
aanbod openbare verlichting door de distributienetbheerder en kennisname
bijhorend reglement
Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan het aanbod openbare
verlichting door de distributienetbeheerder en neemt kennis van het bijhorend reglement.
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91.

OW - Machtigingsaanvragen van nutsmaatschappijen voor het uitvoeren van
werken op openbaar domein - kennisneming aanvragen - verlenen machtiging

Goedgekeurd
OW - Het college van burgemeester en schepenen keurt de machtigingsaanvragen voor het
uitvoeren van werken op het openbaar domein goed.
92.

OW - aanleg gescheiden riolering in de Cyriel Prieëlstraat te Aspelare en een deel
van Roeselarestraat in Sint-Antelinks - adviesvraag Technisch Plan 21.989

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen verleent een voorwaardelijk gunstig advies voor de
aanleg van een gescheiden riolering in de Cyriel Prieëlstraat te Aspelare en een deel van
Roeselarestraat in Sint-Antelinks volgens het Technisch Plan 21.989
GR16. Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - coronamaatregelen - beslissing van het
college van burgemeester en schepenen van 8 juni 2020 betreffende de nietfacturatie en terugbetaling bijdrage ouders leerlingenvervoer tijdens periode van
schorsing van de lessen
Goedgekeurd voor de raad
Bekrachtiging van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 8 juni 2020
waarbij de niet-facturatie en terugbetaling van de bijdrage van de ouders voor het
leerlingenvervoer tijdens de periode van schorsing van de lessen werd goedgekeurd.
93.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Appelterre - schooljaar 2020/2021 - personeel
lager onderwijs - tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling vanaf 1 september 2020 van een leermeesteres protestants-evangelische
godsdienst aan de Stedelijke Basisschool Appelterre met een deeltijdse opdracht van 10/24 in een
vacante betrekking.
94.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - schooljaar 2020/2021 - personeel lager
onderwijs - nieuwe affectatie

Goedgekeurd
Nieuwe affectatie vanaf 1 september 2020 van een leermeesteres niet-confessionele zedenleer aan
de SBS Nederhasselt-Voorde voor een deeltijdse opdracht van 2/24 waarvoor zij geaffecteerd was
aan de SBS Parklaan-Seringen.
95.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Denderwindeke - personeel lager onderwijs gedeeltelijke loopbaanonderbreking medische bijstand - toekenning

Goedgekeurd
Toekenning van een gedeeltelijke loopbaanonderbreking voor 1/5e (4/24) voor het verstrekken van
medische bijstand aan een onderwijzeres van de Stedelijke Basisschool Denderwindeke vanaf 1
september 2020 tot en met 30 november 2020.

96.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Denderwindeke - personeel kleuteronderwijs gedeeltelijke loopbaanonderbreking medische bijstand - toekenning

Goedgekeurd
Toekenning van een gedeeltelijke loopbaanonderbreking voor 1/5e (4/24) voor het verstrekken van
medische bijstand aan een kleuteronderwijzeres van de Stedelijke Basisschool Denderwindeke
vanaf 1 september 2020 tot en met 30 september 2020.
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97.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Denderwindeke - personeel lager onderwijs gedeeltelijke loopbaanonderbreking medische bijstand - toekenning

Goedgekeurd
Toekenning van een gedeeltelijke loopbaanonderbreking voor 1/5e (4/24) voor het verstrekken van
medische bijstand aan een onderwijzeres van de Stedelijke Basisschool Denderwindeke vanaf 8
september 2020 tot en met 7 december 2020.
98.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Denderwindeke - personeel kleuteronderwijs schooljaar 2020/2021 - loopbaanonderbreking voor corona-ouderschapsverlof toekenning

Goedgekeurd
Toekenning van loopbaanonderbreking voor corona-ouderschapsverlof voor 1/2e (12/24) aan een
voltijds vastbenoemde kleuteronderwijzeres vanaf 1 september 2020 tot en met 30 september
2020.
99.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Denderwindeke - personeel kleuteronderwijs volledige loopbaanonderbreking medische bijstand - toekenning

Goedgekeurd
Toekenning van een volledige loopbaanonderbreking voor het verstrekken van medische bijstand
aan een voltijds vastbenoemde kleuteronderwijzeres van de Stedelijke Basisschool Denderwindeke
vanaf 1 september 2020 tot en met 30 november 2020.
100. Onderwijs - Stedelijke Basisschool Appelterre - personeel kleuteronderwijs schooljaar 2020/2021 - ouderschapsverlof in het kader van loopbaanonderbreking
- intrekking collegebesluit van 15 juni 2020 - loopbaanonderbreking voor coronaouderschapsverlof - toekenning
Goedgekeurd
Intrekking collegebesluit van 15 juni 2020 waarbij een ouderschapsverlof in het kader van een
gedeeltelijke loopbaanonderbreking voor 1/5e (4/24) aan een kleuteronderwijzeres van de SBS
Appelterre werd toegekend en toekenning van loopbaanonderbreking voor coronaouderschapsverlof vanaf 1 september 2020 tot en met 30 september 2020.
101. Onderwijs - Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde - personeel lager
onderwijs - schooljaar 2020/2021 - zorgkrediet - annulatie volledig toegekende
periode
Goedgekeurd
Annulatie van de volledig periode zorgkrediet dat werd toegekend aan een onderwijzeres van de
Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde voor een deeltijdse opdracht van 4/24 vanaf 1
september 2020 tot en met 30 juni 2021.
102. Onderwijs - Stedelijke Basisschool Denderwindeke - personeel lager onderwijs gedeeltelijke loopbaanonderbreking medische bijstand - toekenning
Goedgekeurd
Toekenning van een gedeeltelijke loopbaanonderbreking voor 1/5e (4/24) voor het verstrekken van
medische bijstand aan een onderwijzeres van de Stedelijke Basisschool Denderwindeke vanaf 11
september 2020 tot en met 10 december 2020.
103. Onderwijs - Stedelijke Basisschool Denderwindeke - personeel lager onderwijs schooljaar 2020/2021 - ouderschapsverlof in het kader van loopbaanonderbreking
- intrekking collegebesluit van 15 juni 2020 - loopbaanonderbreking voor coronaouderschapsverlof - toekenning
Goedgekeurd
Intrekking collegebesluit van 15 juni 2020 waarbij een ouderschapsverlof in het kader van een
gedeeltelijke loopbaanonderbreking voor 1/5e (4/24) aan een onderwijzeres van de SBS
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Denderwindeke werd toegekend en toekenning van loopbaanonderbreking voor coronaouderschapsverlof vanaf 1 september 2020 tot en met 30 september 2020.
104. Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - domein muziek schooljaar 2020/2021 - verlof verminderde prestaties - toekenning
Goedgekeurd
Toekenning van verlof voor verminderde prestaties voor een deeltijdse opdracht van zes lestijden
aan een lerares DKO, domein muziek, van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans
vanaf 1 september 2020 tot en met 31 december 2020.
GR17. Cultuur - nieuwe straatnaam 'Ratissestraat' (verlenging) - principiële
goedkeuring
Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen stelt de gemeenteraad voor om een nieuwe
straatnaam voor een nieuwe verkaveling in Outer principieel goed te keuren.
GR18. Cultuur - nieuwe straatnaam 'Doorn Noordstraat' in Ninove - definitieve
goedkeuring
Goedgekeurd voor de raad
De gemeenteraad geeft definitieve goedkeuring om de straatnaam 'Doorn Noordstraat' toe te
kennen aan de wegenis van het bedrijventerrein Doorn Noord in Ninove
105. Evenementen - Circus Pipo - 25/10/2020 tot 08/11/2020
Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van Circus Pipo goed van 25
oktober 2020 tot en met 8 november 2020 op het grasplein achter parking Hartencollege
(Onderwijslaan).
106. Sport - bovenlokale sportinfrastructuur - kennisname beslissing Vlaamse regering
Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de niet- selectie voor subsidies voor
bovenlokale sportinfrastructuur.
107. Betalen ledenbijdrage Toerisme Scheldeland vzw
Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om het jaarlijks lidgeld van Toerisme
Scheldeland te betalen
GR19. Sociale Zaken - Projectoproep voor de financiële ondersteuning van project
buurtwerk - oproepreglement + aanvraagformulier
Goedgekeurd
Stad/OCMW wensen een projectoproep te lanceren met als opdracht: Instaan voor buurtwerk,
vertrekkende vanuit een werking in 1 of meerdere aandachtsgebieden en met oog voor kwetsbare
doelgroepen. Periode 2021-2022.
GR20. Sociale zaken - IBO - aanpassing reglement gebruik infrastructuur
Goedgekeurd voor de raad
Goedkeuring van de aanpassing aan het reglement voor het gebruik van de infrastructuur van IBO
't Kadeeken
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108. Sociale zaken - vzw 't Vierkant - toelage 2020 (kwartaal 1 en 2)
Goedgekeurd
toelage vzw 't Vierkant (kwartaal 1 en 2)
109. Sociale zaken - toelagen aan verenigingen met gemeentelijk belang - werkjaar
2019
Goedgekeurd
uitbetaling jaarlijkse toelage aan verenigingen met gemeentelijk belang - werkjaar 2019

110. Sociale dienst - bloemstuk 101 jarige
Goedgekeurd
Leveren van een bloemstuk aan de 101 jarige L.D.W.
GR21. Logistiek/overheidsopdrachten - openbare verkoop van het buurthuis van Pollare
en de pastorie van Aspelare - goedkeuring lastenkohier
Goedgekeurd
Het lastenkohier van de openbare verkoop van het buurthuis van Pollare en de pastorie van
Aspelare goed te keuren
111. Omgeving - raadsledenloket - beantwoorden vragen raadslid- deel 2
Goedgekeurd
Voorstel aan het college om een vraag van het raadsledenloket te beantwoorden
112. Omgeving - terrein Fabriekstraat - stand van zaken - kennisname
Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen neemt een standpunt in over een perstekst met
betrekking tot een terrein in de Fabriekstraat te Ninove.
GR22. cc De Plomblom - Tegemoetkoming partners samenwerkingsverband in het kader
van Corona
Verdaagd
GR23. Vrijetijd - Voorstel besteding Vlaamse steun lokaal cultuur-, sport- en jeugdbeleid
Verdaagd
Een voorstel om de Vlaamse steun die de stad ontving te verdelen over de sport-, jeugd- en
culturele verenigingen.
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