College van burgemeester en schepenen van 04 mei 2020
BEKNOPTE BESLUITENLIJST

GR1. Secretariaat - SHM Ninove Welzijn - vervanging lid Raad van Bestuur
Goedgekeurd
Voorstel aan de gemeenteraad om de vervanging van een lid van de Raad van Bestuur van Ninove
Welzijn goed te keuren
GR2. Secretariaat - OCMW-, gemeenteraads- en commissiezittingen 2020 - vaststellen
data en uren tweede helft 2020
Verdaagd
1.

Secretariaat - goedkeuring notulen

Goedgekeurd
Goedkeuring van de notulen van 27 april 2020, 29 april 2020 en
30 april 2020.
2.

Raadsledenloket - klacht - goedkeuren antwoord

Goedgekeurd
Vraag om het antwoord op de klacht van een raadslid goed te keuren.
3.

Secretariaat - erediensten - Kerkraad Sint-Amandus Nederhasselt Notulen 22 april 2020

Goedgekeurd
Notulen van de Kerkraad Sint-Amandus Nederhasselt - Notulen 22 april 2020
4.

Secretariaat - erediensten - Kerkraad O.L.-Vrouw Hemelvaart Ninove- Notulen 23
april 2020

Goedgekeurd
Notulen van de Kerkraad O.L.-Vrouw Hemelvaart Ninove- Notulen 23 april 2020
5.

Secretariaat - erediensten - Kerkraad Sint-Margriet Neigem Notulen 22 april 2020

Goedgekeurd
Notulen van de Kerkraad Sint-Margriet Neigem - Notulen 22 april 2020
6.

Personeel- Goedkeuring datum indiensttreding van een deeltijds begeleider IBO 't
Kadeeken

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om de datum indiensttreding van een
begeleider IBO 't Kadeeken goed te keuren.
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7.

Personeel - Goedkeuren kandidaten van de volwaardige selectieprocedure voor de
functie van vakman Stad/OCMW Ninove.

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om de kandidaten van een
selectieprocedure goed te keuren.
8.

Selectieprocedure vakman schilderwerken - vaststellen datum mondelinge proef

Goedgekeurd
Selectieprocedure vakman schilderwerken - vaststellen datum mondelinge proef
9.

Personeel - aanstellen administratief medewerker dienst cultuur en evenementen

Goedgekeurd
Tijdelijk aanstellen administratief medewerker dienst cultuur en evenementen
10.

Personeel - uitbetalen overuren

Goedgekeurd
Aan een gewezen personeelslid worden de overuren uitbetaald.
11.

Burgerzaken - Uitreiking 16 geschenkbonnen geboorte - goedkeuring

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring geschenkbonnen geboorte januari
12.

Patrimonium - BH Berdam- aankoop elektriciteitsmateriaal - gunning

Goedgekeurd
Aankoop van elektriciteitsmateriaal voor buurthuis Berdam
13.

Aanstellen raadsman

Goedgekeurd
De burgemeester wordt in gebreke gesteld voor de sluiting van een handelszaak in het kader van
de coronamaatregelen genomen door de overheid.
14.

Logistiek/overheidsopdrachten - Liberale Kring - aankoop mobiele projectiewand gunning van de opdracht

Goedgekeurd
De aankoop van een mobiele projectiewand voor de Liberale Kring te gunnen aan de firma die de
economisch meest voordelige offerte heeft ingediend ten bedrage van € 1.658,91 btw inclusief.
15.

Logistiek/overheidsopdrachten - SBS De Hazelaar - levering en plaatsing van een
overkapping en screens - goedkeuring - goedkeuring voorwaarden - vaststellen
wijze van gunnen van de opdracht - vaststellen lijst te raadplegen firma's

Goedgekeurd
De opdracht voor het leveren en plaatsen van een overkapping en screens voor SBS De Hazelaar
goed te keuren, de wijze van gunnen van de opdracht en de lijst te raadplegen firma's vast te
stellen
16.

Logistiek/overheidsopdrachten - SBS De Lettertuin - aankoop materiaal Reken
Maar ! - gunnen van de opdracht

Goedgekeurd
De aankoop van materiaal en digitale ondersteuning lessenpakket Reken Maar! voor SBS De
Lettertuin wordt aangekocht voor de prijs van € 2.445,30 inclusief btw en een jaarlijkse kostprijs
voor de ondersteuning van € 1.166,00 inclusief btw
2

17.

Logistiek/overheidsopdrachten - gemeentebelastingen - belastingen op het
verspreiden van drukwerk en belastingen bedrijven - aanpassen modules - gunnen
van de opdracht

Goedgekeurd
Het aanpassen, testen en installeren voor de belasting op verspreiden van drukwerk en voor de
beslasting op bedrijven wordt gegund voor de respectievelijke prijs van € 1.574,52 btw inclusief en
€ 3.373,99 inclusief btw
18.

Logistiek/overheidsopdrachten - aankoop van stof voor schorten en mondmaskers
- gunning van de opdracht

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen de aankoop van stof voor het maken van
schorten en mondmaskers
te gunnen ten bedrage van € 7.861,13, btw inclusief (stof en toebehoren) en linten ten bedrage
van € 200,01, btw inclusief, aan de firma's die als enige een offerte hebben ingediend.

GR3. Politie - kasmiddelen over het eerste kwartaal 2020
Goedgekeurd voor de raad
19.

Politie - personeel -ambtsneerlegging - vrijwillig ontslag

Goedgekeurd
20.

Politie - Aankopen via bestelbon 2020

Goedgekeurd
Aankopen via bestelbon
GR4. Financiële dienst - KFB - budgetwijziging 2020/1 - OLV Lichtmis Lieferinge kennisname
Goedgekeurd voor de raad
Voorstel aan de gemeenteraad tot kennisname van budgetwijziging 2020/1 van de kerkfabriek OLV
Lichtmis Lieferinge.
21.

Financiële dienst - Politie - betaalbaarstelling uitgaven 2020

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen tot het betaalbaar stellen van de
mandatenlijst 2020/18
22.

Financiële dienst - goedkeuren bestelbons in het kader van budgethouderschap

Goedgekeurd
De lijst van de bestelaanvragen in het kader van het budgethouderschap worden goedgekeurd.
23.

Financiële dienst - betaalbaarstelling uitgaven 2019 in het kader van
budgethouderschap

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen tot de betaalbaarstelling van de
mandatenlijst 2020/165
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24.

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 2020/161, 2020/164, 2020/167 en 2020/168.
25.

Financiële dienst - betaalbaarstelling toelage vrijwillige pompiers - 2020

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen en betaalbaar stellen
van een toelage van € 1.239,00 aan de vrijwillige pompiers Ninove vzw.
26.

Leefmilieu - invoeren gewichtsgebonden diftar - ontwerpdienstverlening aanpassingen - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de ontwerpdienstverlening voor de
invoering van de gewichtsgebonden diftar mits het aanbrengen van een aantal aanpassingen
27.

Omgeving - OMV_2020029224 - aktename - bronbemaling nodig voor de afbraak
van een bedrijfsgebouw - O/2020/115 inrichtingsnummer 20200303-0048

Goedgekeurd
Het college neemt akte van de melding voor een bronbemaling te Ninove.
28.

Omgeving - OMV_2019112293 - Weigering SH - bouwen van 21 appartementen en
20 autostaanplaatsen en slopen bestaande bebouwing - O/2019/369

Verdaagd

29.

Omgeving - OMV_2019159792 - Vergunning met voorwaarden SH - oprichten van
een halfopen ééngezinswoning - O/2020/92

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het oprichten van een halfopen ééngezinswoning te Outer.
GR5. Mobiliteit - Ninove - Pamelstraat-Oost - parkeren - stadswegen
Goedgekeurd voor de raad
Parkeren in de Pamelstraat-Oost te Ninove.
GR6. Mobiliteit - Ninove - Denderkaai - inrichten blauwe zone - parkeerschijf maximum
30 minuten.
Goedgekeurd voor de raad
In de Denderkaai te Ninove worden 2 parkeerplaatsen ingericht als blauwe zone, parkeerschijf
verplicht dit met een maximale parkeerduur van 30 minuten.
30.

Mobiliteit - Graanmarkt - aanvraag erfdienstbaarheid

Verdaagd
31.

Mobiliteit - opschorting betalend parkeren tijdens de coronacrisis

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de opschorting van betalend
parkeren op het volledige grondgebied tijdens de coronacrisis
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32.

Mobiliteit - Shop&go-zone Graanmarkt

Verdaagd
33.

Mobiliteit - Parkeren - heropstart parkeerhandhaving

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de heropstart van de
parkeerhandhaving met voorwaarden
34.

Mobiliteit - Ninove - Denderstraat - aanleg rijbaankussen - stadswegen

Goedgekeurd
Aanleg rijbaankussen in de Denderstraat te Ninove.
35.

Mobiliteit - Ninove - Denderkaai - inrichten van 1 parkeerplaats voor personen met
beperking - stadswegen

Goedgekeurd
Inrichten van 1 parkeerplaats voor personen met beperking in de Denderkaai te Ninove.
36.

Mobiliteit - Ninove - Astridlaan - aanvraag tot plaatsing verkeersspiegel stadswegen

Verdaagd
37.

Ruimtelijke ordening - RUP Paarse Vlekjes - deelplan MansborreMansborre voorstudie - kennisname en inname standpunt

Verdaagd
38.

Ruimtelijke ordening - splitsing van eigendom nr. 20

Goedgekeurd
voorstel aan het college om op de vraag tot splitsing geen opmerkingen te geven.
39.

Ruimtelijke ordening - splitsing van eigendom nr. 21

Goedgekeurd
voorstel aan het college om op de vraag tot splitsing een opmerking te geven
40.

Ruimtelijke ordening - splitsing van eigendom nr. 22

Goedgekeurd
voorstel aan het college om op de vraag tot splitsing gunstig te adviseren onder voorwaarden
41.

Ruimtelijke ordening - verkoopbaarheidsattest V 2019/197

Goedgekeurd
voorstel aan het college tot het afleveren van het verkoopbaarheidsattest V 2019/197
42.

Ruimtelijke ordening - A/2019/17 Negatief stedenbouwkundig attest - slopen van
een pastorijgebouw en bouwen van 3 woningen

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een negatief stedenbouwkundig
attest af te leveren voor het slopen van een pastorijgebouw en bouwen van 3 woningen te Neigem.
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43.

Ruimtelijke ordening - Aktename vergund geacht gebouw - G/2020/2

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om akte te nemen van een hoofdzakelijk
vergund geacht gebouw te Nederhasselt.
44.

Huisvesting - aanstelling personeelslid ivm vaststelling verwaarlozing in het kader
van het grond en pandenbeleid- goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanstelling van een personeelslid voor het
vaststellen van verwaarlozing goed
45.

Openbare werken - goedkeuring plaatsbeschrijving van het openbaar domein voor
aanvang van de werken ter hoogte van de Bleekstraat 39-45 te Ninove.

Verdaagd

46.

OW - prioriteiten 2020 - 2026

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de prioriteitenlijst van de dienst openbare
werken voor de dienstjaren 2020 - 2026 goed
47.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - personeel kleuteronderwijs - tijdelijke
aanstelling

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling vanaf 20 april 2020 van een personeelslid in het ambt van kinderverzorger
aan de Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen en aan de Stedelijke Basisschool NederhasseltVoorde met een deeltijdse opdracht van 18/32 in een vacante betrekking.
48.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - beleids- en ondersteunend personeel tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling vanaf 20 april 2020 van een personeelslid in het ambt van ict-coördinator in
de scholengemeenschap GeNi met een deeltijdse opdracht van 20/36 in een niet-vacante
betrekking in vervanging van de titularis die afwezig is wegens heirkracht.
49.

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

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

50.

Cultuur - Erfgoedsprokkel 'Ninoofse Molens' - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen dient bij de provincie Oost-Vlaanderen een aanvraag
in voor het maken van een ‘Erfgoedsprokkel’ over de drie Ninoofse molens.

51.

cc De Plomblom - corona - regeling geannuleerde en verplaatste voorstellingen

Goedgekeurd
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GR7. Sport - Interlokale vereniging Regiosportdienst Zuid-Oost-Vlaanderen jaarrekening en jaarverslag 2019 - goedkeuring
Goedgekeurd voor de raad
Goedkeuring jaarrekening en jaarverslag 2019 - Interlokale vereniging Regiosportdienst Zuid-OostVlaanderen
52.

Sport - brief TicketGang - kennisname

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brief van ticketgang.
53.

Sport - toelage sportraad voor werkingsjaar 2020

Goedgekeurd
Goedkeuring uitbetaling toelage aan de sportraad voor het werkingsjaar 2020
54.

Sociale Zaken - uitbetaling occasionele kinderopvang februari en maart 2020

Goedgekeurd
Uitbetaling open plaatsen occasionele kinderopvang februari en maart 2020
55.

Lokale economie - Coronacrisis - Waardebon per gezin - Gunning opmaak,
verdeling, communicatie en digitale transactie - Goedkeuring

Goedgekeurd
Het CBS gunt de opdracht voor de opmaak, verdeling, communicatie en digitale transactie van
1.500 digitale en 17.000 papieren waardebonnen
56.

Personeel - tijdelijke werkloosheid Covid-19

Goedgekeurd
Personeel - tijdelijke werkloosheid Covid-19
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