College van burgemeester en schepenen van 04 november 2019
BEKNOPTE BESLUITENLIJST

GR1. Secretariaat - onderzoek geloofsbrieven - goedkeuring
Goedgekeurd
De geloofsbrieven worden goedgekeurd
GR2. Secretariaat - eedaflegging
Goedgekeurd
GR3. Secretariaat - gemeenteraadscommissies - aanpassing samenstelling
Goedgekeurd
GR4. Secretariaat - Ilva - buitengewone algemene vergadering - dinsdag 17 december
2019 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger
Goedgekeurd
Voorstel aan de gemeenteraad om akte te nemen van de agenda van de buitengewone algemene
vergadering van Ilva op dinsdag 17 december 2019 en tot het bepalen van het stemgedrag van de
vertegenwoordiger.
GR5. Secretariaat - TMVS - buitengewone algemene vergadering - dinsdag 10 december
2019 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger
Goedgekeurd
Voorstel aan de gemeenteraad om akte te nemen van de agenda van de buitengewone algemene
vergadering van TMVS op dinsdag 10 december 2019 en tot het bepalen van het stemgedrag van
de vertegenwoordiger.
GR6. Secretariaat - TMVS - statutenwijziging - goedkeuring
Goedgekeurd
Voorstel aan de gemeenteraad om de statutenwijziging van TMVS goed te keuren.
1.

Secretariaat - goedkeuring notulen

Goedgekeurd
Goedkeuring van de notulen van 28 oktober 2019.
2.

Personeel - besluiten algemeen directeur in kader van dagelijks personeelsbeleid bekrachtiging

Goedgekeurd
De besluiten van de algemeen directeur in kader van dagelijks personeelsbeleid van 16 oktober
2019 tot 30 oktober 2019 worden bekrachtigd.
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3.

Gunnen lay-out Ninove Info 2020

Goedgekeurd
Gunnen lay-out Ninove Info 2020
4.

Communicatie - Overzicht klachten juli - september 2019

Goedgekeurd
Overzicht klachten juli - september 2019
GR7. Personeel - reglement jobstudenten en monitoren stad/OCMW - wijziging
Verdaagd
5.

Personeel - GIS-coördinator - vaste aanstelling

Goedgekeurd
Een personeelslid wordt vast aangesteld in de statutaire functie.
6.

Personeel - administratief medewerker UIT-pas - verlenging

Goedgekeurd
De verlenging van het contract van administratief medewerker UIT-pas wordt goedgekeurd.
7.

Personeel - selectieprocedure sectorcoördinator technische uitvoering en
ondersteuning - samenwerkingsovereenkomst

Goedgekeurd
Een samenwerkingsovereenkomst wordt goedgekeurd.
8.

Personeel - selectieprocedure diensthoofd personeel samenwerkingsovereenkomst

Goedgekeurd
Een samenwerkingsovereenkomst wordt goedgekeurd.
9.

Personeel - selectieprocedure diensthoofd lokale economie samenwerkingsovereenkomst

Goedgekeurd
Een samenwerkingsovereenkomst wordt goedgekeurd.
10.

Personeel - Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst selectieprocedure
administratief medeweker

Goedgekeurd
Een samenwerkingsovereenkomst wordt goedgekeurd.
11.

Personeel - LDE-doelgroepwerknemer SINE - verlenging contract

Goedgekeurd
Het contract van een LDE-doelgroepwerknemer SINE wordt verlengd.
12.

Personeel - selectieprocedure sectorcoördinator technische uitvoering en
ondersteuning, diensthoofd personeel, diensthoofd lokale economie en
administratief medewerker stad/OCMW - publicatie vacatures

Goedgekeurd
De publicatiekosten van vacatures (4) worden goedgekeurd.

2

13.

Personeel Verkorte selectieprocedure administratief medewerker Stad/OCMW
Ninove - vaststellen werfreserve

Goedgekeurd
Voorstel aan het vast bureau om de werfreserve voor de functie van administratief medewerker
Stad/OCMW Ninove goed te keuren.
14.

Personeel - acmwd - aanstellen jobstudent

Goedgekeurd
Er wordt een jobstudent aangesteld.
15.

Personeel - begeleider IBO - wijziging ingangsdatum contract onbepaalde duur

Goedgekeurd
De ingangsdatum van het contract van onbepaalde duur wordt gewijzigd.
16.

Personeel - logistiek beambte maaltijdbedeling - tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
Een logistiek beambte maaltijdbedeling wordt tijdelijk aangesteld.
17.

Personeel - aanstellen monitor - aanvulling/bekrachtiging

Goedgekeurd
de aanstelling van een monitor wordt bekrachtigd.
18.

Personeel - beëindiging contract - opzegperiode

Goedgekeurd
Een contract van bepaalde duur wordt beëindigd met opzegperiode
19.

Personeel - ziekteverloven week 43 en 44

Goedgekeurd
Personeel - ziekteverloven week 43 en 44
20.

Burgerzaken - Uitreiking 33 geschenkbonnen geboorte - goedkeuring

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring geschenkbonnen geboorte augustus
21.

Kennisname tuchtverslag en tuchtdossier

Goedgekeurd
De tuchtoverheid neemt kennis van het tuchtverslag en het tuchtdossier
GR8. Logistiek/overheidsopdrachten - openbare verkoop van het buurthuis van Pollare goedkeuring
Goedgekeurd
De openbare verkoop van het buurthuis van Pollare goed te keuren.
GR9. Logistiek/overheidsopdrachten - bruikleen voormalige dagkapel buurthuis "Den
Berdam" aan het OCMW-Ninove
Verdaagd
De voormalige dagkapel van het buurthuis "Den Berdam" in gebruik te geven aan het OCMWNinove.

3

22.

Dienst logistiek/overheidsopdrachten - lay-outopdrachten en drukwerk op afroep
2020

Goedgekeurd
Lay-outopdrachten en drukwerk op afroep 2020 - goedkeuring voorwaarden en aan te schrijven
firma's
23.

Logistiek/overheidsopdrachten - aanbieding van onroerende goederen te Meerbeke
door de afdeling vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid

Goedgekeurd
Door de afdeling vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid worden vier percelen grond te
Meerbeke te koop aangeboden.
24.

Logistiek/overheidsopdrachten - aankoop urnenkelders - gunning van de opdracht

Goedgekeurd
De aankoop van urnenkelders te gunnen aan de firma die de economisch meest voordelige offerte
heeft ingediend voor de prijs van € 6.655 € btw incl.
25.

Logistiek/overheidsopdrachten - vervangen buitenschrijnwerk SBS Denderwindeke
- Windekind - niet-gunning van de opdracht.

Goedgekeurd
De vervanging van het buitenschrijnwerk in het SBS Windekind in Denderwindeke wordt niet
gegund omdat geen enkel van de inschrijvers voldeed aan de kwalitatieve selectie.
26.

Logistiek/overheidsopdrachten - IBO ' t Kadeeken - aankoop van stoelen - gunning
van de opdracht

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen de aankoop van stoelen voor de IBO ‘t
Kadeeken te gunnen aan de firma die de voor de stad economisch meest voordelige offerte heeft
ingediend ten bedrage van € 1.123,90, btw inclusief.
27.

Logistiek/overheidsopdrachten - herstel overwelving Molenbeek langs Carrefour te
Ninove - gunning

Goedgekeurd
Het herstel van de overwelving Molenbeek langs Carrefour te Ninove te gunnen aan de enige
inschrijver tegen de prijs van € 123.053,83 btw inclusief
28.

Logistiek/overheidsopdrachten - IBO 't Kadeeken - aankoop van een
koffiezetapparaat en bijhorende thermossen - gunning van de opdracht

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen de aankoop van een koffiezetapparaat en
bijhorende thermossen voor het IBO ‘t Kadeeken te gunnen aan de firma die de voor de stad
economisch meest voordelige offerte heeft ingediend ten bedrage van € 574,02, btw inclusief.
29.

Logistiek/overheidsopdrachten - vernieuwen hardware stadsdiensten - aankoop
divers materiaal - gunning van de opdracht

Goedgekeurd
De aankoop van nieuwe hardware voor de stadsdiensten wordt gegund via het raamakkoord Csmart voor de totale prijs van € 89.356,30 inclusief btw, de aankoop van laptopstaanders wordt
gegund voor de prijs van € 2.393,26 inclusief btw
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30.

Logistiek/overheidsopdrachten - uitleendienst - aankoop draadloze audioapparatuur - gunning

Goedgekeurd
De aankoop van draadloze audio-apparatuur voor de uitleendienst te gunnen aan de firma die de
economisch meest voordelige offerte heeft ingediend voor de prijs van € 3.063,05 btw inclusief
31.

Logistiek/overheidsopdrachten - huur, leveren, plaatsen en verwijderen van
sfeerverlichting in de Ninoofse handelswijken - verlenging en uitbreiding van de
opdracht

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen de opdracht voor de huur, leveren,
plaatsen en verwijderen van sfeerverlichting in de Ninoofse handelswijken, te verlengen voor de
eindejaarsperiode 2019 – 2020 ten bedrage van € 34.947,22, btw inclusief en de uitbreiding ten
bedrage van € 6.714,41, btw inclusief, goed te keuren.
32.

Financiële dienst - goedkeuren bestelbons in het kader van budgethouderschap

Goedgekeurd
De bestelbonnen 2019/2195 t.e.m. 2019/2228 in het kader van het budgethouderschap worden
goedgekeurd.
33.

Financiële dienst - betaalbaarstelling factuur overnachting artiesten

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen tot het betaalbaarstellen van de
mandatenlijst 2019/245, betreffende factuur overnachting artiesten.
34.

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 2019/242, 2019/244, 2019/247, 2019/250, 2019/251, 2019/252 en 2019/253.
35.

Leefmilieu - subsidiereglement voor de organisatie van zwerfvuilacties subsidieaanvraag deelnemende vrijwilligers - goedkeuring uitbetaling.

Goedgekeurd
Het college keurt de subsidieaanvraag goed voor een zwerfvuilactie.
36.

Omgeving - OMV_2019119288 - aktename melding - supermarkt - O/2019/402 inrichtingsnummer 20190924-0062

Goedgekeurd
Het college neemt akte van de melding voor een supermarkt te Ninove.
37.

Omgeving - OMV_2019078515 - Vergunning met voorwaarden SH - verbouwen van
een ééngezinswoning - O/2019/266

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het verbouwen van een eengezinswoning te Appelterre.
38.

Omgeving - OMV_2019102986 - Vergunning met voorwaarden SH - aanleggen van
een terras - O/2019/320

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het aanleggen van een terras te Ninove.
5

39.

Omgeving - OMV_2019110927 - Vergunning met voorwaarden SH - verbouwen van
een bestaande eengezinswoning - O/2019/347

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het verbouwen van een bestaande eengezinswoning te Okegem.
40.

Omgeving - OMV_2019115182 - Vergunning met voorwaarden SH - renoveren van
de voorgevel - O/2019/355

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het renoveren van de voorgevel te Aspelare.

41.

Omgeving - OMV_2019078416 - Vergunning met voorwaarden SH - bouwen van
een halfopen ééngezinswoning - O/2019/358

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het bouwen van een halfopen eengezinswoning te Outer.
42.

Omgeving - OMV_2019115111 - Vergunning met voorwaarden SH - bouwen van 2
gesloten eengezinswoningen - O/2019/354

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het bouwen van 2 gesloten eengezinswoningen te Appelterre.
43.

Omgeving - OMV_2019112273 - Vergunning met voorwaarden SH - bouwen van
een vrijstaande ééngezinswoning - O/2019/349

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning te Appelterre.
44.

Omgeving - OMV_2019103476 - vergunning met voorwaarden SH- het wijzigen van
de bestemming van frituur naar autowerkplaats - O/2019/324
Inrichtingsnummer: 20190819-0028

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het wijzigen van de bestemming van frituur naar autowerkplaats te Outer.
45.

Omgeving - OMV_2019088753 - Vergunning met voorwaarden SH - verbouwen van
een woning zonder volumewijziging - O/2019/353

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het verbouwen van een woning zonder volumewijziging te Outer.
46.

Omgeving - OMV_2019089400 - Weigering SH - verkavelen percelen voor 1
gesloten bebouwing, 2 halfopen bebouwingen en 1 voor open bebouwing O/2019/271

Verdaagd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een weigering af te leveren voor het
verkavelen van percelen voor 1 gesloten bebouwing, 2 halfopen bebouwingen en 1 open
bebouwing te Voorde.
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47.

Omgeving - OMV_2019095819 - advies in laatste administratieve aanleg - aanleg
van een terras of andere verharding - O/2019 / 291

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om het gunstig advies in laatste
administratieve aanleg goed te keuren.
GR10. Mobiliteit - Meerbeke - Stenebrug - aanbrengen witte onderbroken markeringen in
het midden van de rijbaan - stadswegen
Afgevoerd
GR11. Mobiliteit - Denderwindeke - Kruisveldstraat - Bokkendries - aanbrengen gele
markeringen - stilstaan en parkeerverbod - stadswegen
Goedgekeurd
Aanbrengen van gele markeringen en een stilstaan en parkeerverbod in de Kruisveldstraat en
Bokkendries te Denderwindeke.
GR12. Mobiliteit - Meerbeke - Gemeentehuisstraat - inrichten langsparkeerplaatsen inrichten blauwe zone - parkeerschijf maximum 30 minuten van maandag tot en
met zondag van 7u00 - 19u00 - stadswegen
Goedgekeurd
In de Gemeentehuisstraat te Meerbeke worden langsparkeerplaatsen ingericht als ook een blauwe
zone (parkeerschijf maximum 30 minuten) van maandag tot en met zondag van 7u00 - 19u00 stadswegen
48.

Mobiliteit - aanvraag via raadsledenloket - Meerbeke - Hemelrijk - Brielstraat verzoek tot verplaatsen van de wegversmallingen - stadswegen - goedkeuring

Goedgekeurd
Het antwoord op de vraag omtrent het al of niet verplaatsen van de wegversmalling wordt
goedgekeurd.
49.

Mobiliteit - Ninove - Pamelstraat - opheffing parkeerplaats voor personen met een
beperking - stadswegen

Goedgekeurd
Opheffing parkeerplaats voor personen met een beperking in de Pamelstraat te Ninove.
50.

Mobiliteit - aanvraag via raadsledenloket- Pollarestraat te Ninove - stadswegen

Goedgekeurd
Het antwoord op de vraag inzake de Pollarestraat te Ninove wordt goedgekeurd.

GR13. Ruimtelijke ordening - RUP Inghelantsite - goedkeuring opmaak RUP en wijze
gunning
Goedgekeurd
De gemeenteraad keurt een de opmaak van het RUP Inghelantsite goed en legt de wijze van
gunning vast.
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51.

Ruimtelijke ordening - vraag om bijkomend juridisch advies inzake de interpretatie
van de voorschriften en mogelijke beroepen voor wat betreft het PRUP afbakening
kleinstedelijk gebied Ninove - deelplan stedelijk groengebied Hof Ter Duyst aanstelling raadsman

Goedgekeurd
Vraag om bijkomend juridisch advies inzake de interpretatie van de voorschriften en mogelijke
beroepen van het PRUP afbakening kleinstedelijk gebied Ninove - deelplan stedelijk groengebied
Hof Ter Duyst
52.

Huisvesting - projectfiche SHM Ninove Welzijn wijk Eversem Prof. Van
Vaerenberghstraat - positief advies

Goedgekeurd
Voorstel aan het college om een positief advies te geven over een projectfiche van Ninove Welzijn
53.

Huisvesting - gemeentelijke huisvestigingspremies - goedkeuring

Goedgekeurd
Voorstel aan het college om een gemeentelijke huisvestigingpremie toe te kennen
GR14. Lokale economie - Regierol sociale economie 2020-2025 door de interlokale
vereniging HANDEL samen en sociaal - goedkeuring
Goedgekeurd
de regierol van sociale economie 2020-2025 door de interlokale vereniging HANDEL samen en
sociaal wordt goedgekeurd
54.

Lokale economie - deelname in de werkingskosten 2019 van het Streekoverleg
Zuid-Oost-Vlaanderen - goedkeuring

Goedgekeurd
De deelname in de werkingskosten 2019 van het Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen wordt
goedgekeurd.
55.

Lokale economie - aanvraag terras horecazaak te Ninove - vergunning 2019

Goedgekeurd
De aanvraag van een terras voor een horecazaak te Ninove wordt goedgekeurd.
56.

Lokale economie - aanvraag terras 2020 - horecazaak ,Geraardsbergsestraat te
Ninove - goedkeuring

Goedgekeurd
De aanvraag van een terras voor een horecazaak te Ninove wordt goedgekeurd.
57.

Lokale economie - Detailhandel - Premie invulling van leegstaande commerciële
panden - Aanvraag - Ontvankelijk en gegrond

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen verklaart een aanvraag tot het bekomen van een
premie voor de invulling van een leegstaand commercieel pand ontvankelijk en gegrond.
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58.

Onderhoudswerken aan betonverhardingen-goedkeuring
samenwerkingsovereenkomst

Goedgekeurd
goedkeuring samenwerkingsovereenkomst
59.

Aanleggen voetpad langs Brusselseheerweg in de deelgemeente Neigemgoedkeuring samenwerkingsovereenkomst

Goedgekeurd
goedkeuring samenwerkingsovereenkomst
60.

Aanleggen voetpad langs de Nederhasseltstraat-deel in de deelgemeente Outergoedkeuring samenwerkingsovereenkomst

Goedgekeurd
goedkeuring samenwerkingsovereenkomst
61.

Onderhoud en herstelling kws-verharding diverse wegen-goedkeuring
samenwerkingsovereenkomst

Goedgekeurd
goedkeuring samenwerkingsovereenkomst
62.

Heraanleg kerkplein te Outer-goedkeuring samenwerkingsovereenkomst

Goedgekeurd
goedkeuring samenwerkingsovereenkomst
GR15. Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - schooljaar 2019/2020 - vaststelling en
aanwending omkadering - keuze ambten en opleidingsniveaus
Goedgekeurd
Vasstelling en aanwending van de omkadering en keuze van de ambten en opleidingsniveaus voor
het schooljaar 2019/2020 in de Scholengemeenschap GeNi.
GR16. Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - schooljaar
2019/2020 - aanwending lestijdenpakket en puntenenveloppe ICT-coördinatie
Goedgekeurd
Vasstelling en aanwending van het lestijdenpakket, het aantal overgedragen lestijden, de lestijden
aanvangsbegeleiding, de additionele lestijden en de puntenenveloppe ICT-coördinatie voor het
schooljaar 2019/2020 in de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans.
GR17. Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - personeel - arbeidsreglement goedkeuring
Goedgekeurd
Voorstel om het bestaande arbeidsreglement voor de personen die onder gezag arbeid verrichten
in de Scholen van de scholengemeenschap GeNi, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van
21 juni 2018, op te heffen en om het gewijzigde arbeidsreglement voor de personen die onder
gezag arbeid verrichten in de scholen van de Scholengemeenschap GeNi goed te keuren.
63.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen - personeel kleuteronderwijs
- tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling van kleuteronderwijzeres aan de Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen op
2 oktober 2019 met een deeltijdse opdracht van 4/24 in een vacante betrekking.

9

64.

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - schooljaar
2019/2020 - gezamenlijke tijdelijke aanstellingen

Goedgekeurd
Tijdelijk aanstellen en/of tijdelijk voor doorlopende duur aanstellen van personen vanaf 1
september 2019 in de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans.
65.

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - schooljaar
2019/2020 - domein woordkunst-drama - ambtshalve toekenning verlof tijdelijk
andere opdracht - tijdelijk belasten met andere opdracht

Goedgekeurd
Toekenning van een verlof tijdelijk andere opdracht aan een lerares DKO, domein woordkunstdrama, van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans en anderzijds belasten met
tijdelijk andere opdracht vanaf 1 september 2019 en uiterlijk tot en met 31 augustus 2020.
66.

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

Goedgekeurd
Toekenning van een verlof tijdelijk andere opdracht aan een leraar DKO, domein muziek, van de
Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans en anderzijds belasten met een tijdelijk andere
opdracht vanaf 1 september 2019 en uiterlijk tot en met 31 augustus 2020.
67.

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

Goedgekeurd
Toekenning van een verlof tijdelijk andere opdracht aan een lerares DKO, domein muziek, van de
Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans en anderzijds belasten met een tijdelijk andere
opdracht vanaf 1 september 2019 en uiterlijk tot en met 31 augustus 2020.
68.

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

Goedgekeurd
Toekenning van een verlof tijdelijk andere opdracht aan een lerares DKO, domein dans, van de
Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans en anderzijds belasten met een tijdelijk andere
opdracht vanaf 1 september 2019 en uiterlijk tot en met 31 augustus 2020.
69.

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

Goedgekeurd
Toekenning van een verlof tijdelijk andere opdracht aan een leraar DKO, domein muziek, van de
Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans en anderzijds belasten met een tijdelijk andere
opdracht vanaf 1 september 2019 en uiterlijk tot en met 31 augustus 2020.
70.

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - schooljaar
2019/2020 - domein woordkunst-drama - ambtshalve toekenning verlof tijdelijk
andere opdracht - tijdelijk belasten met andere opdracht

Goedgekeurd
Toekenning van een verlof tijdelijk andere opdracht aan een lerares DKO, domeinen woordkunstdrama, van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans en anderzijds belasten met een
tijdelijk andere opdracht vanaf 1 september 2019 en uiterlijk tot en met 31 augustus 2020.
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71.

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - schooljaar
2019/2020 - domein woordkunst-drama - ambtshalve toekenning verlof tijdelijk
andere opdracht - tijdelijk belasten met andere opdracht

Goedgekeurd
Toekenning van een verlof tijdelijk andere opdracht aan een lerares DKO, domein woordkunstdrama, van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans en anderzijds belasten met een
tijdelijk andere opdracht vanaf 1 september 2019 tot en met 30 september 2019.
72.

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

Goedgekeurd
Toekenning van een verlof tijdelijk andere opdracht aan een leraar DKO, domein muziek, van de
Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans en anderzijds belasten met een tijdelijk andere
opdracht vanaf 1 september 2019 en uiterlijk tot en met 31 augustus 2020.
73.

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

Goedgekeurd
Toekenning van een verlof tijdelijk andere opdracht aan een lerares DKO, domein muziek, van de
Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans en anderzijds belasten met een tijdelijk andere
opdracht vanaf 1 september 2019 en uiterlijk tot en met 31 augustus 2020.
74.

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

Goedgekeurd
Toekenning van een verlof tijdelijk andere opdracht aan een lerares DKO, domein muziek, van de
Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans en anderzijds belasten met een tijdelijk andere
opdracht vanaf 1 september 2019 en uiterlijk tot en met 31 augustus 2020.
75.

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

Goedgekeurd
Toekenning van een verlof tijdelijk andere opdracht aan een leraar DKO, domein muziek, van de
Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans en anderzijds belasten met een tijdelijk andere
opdracht vanaf 1 september 2019 en uiterlijk tot en met 31 augustus 2020.
76.

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

Goedgekeurd
Toekenning van een verlof tijdelijk andere opdracht aan een lerares DKO, domeinen muziek en
woordkunst-drama, van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans en anderzijds
belasten met een tijdelijk andere opdracht vanaf 1 september 2019 en vanaf 1 oktober 2019
uiterlijk tot en met 31 augustus 2020.
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GR18. Cultuur - Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst
Denderland - voorstel tot toetreding - goedkeuring
Goedgekeurd
De gemeenteraad besluit toe te treden tot de Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst
Denderland.
GR19. Cultuur - nieuwe straatnaam Voorde - principe - goedkeuring
Goedgekeurd
De gemeenteraad geeft principiële goedkeuring om een straatnaam toe te kennen aan buurtweg
nr. 9 in Voorde, waaraan de Onze-Lieve-Vrouw-ten-Beukenboomkapel gelegen is
GR20. Cultuur - buurthuizen - huishoudelijk reglement - aanpassingen - goedkeuring
Verdaagd
GR21. Cultuur - buurthuizen - retributiereglement - aanpassingen - goedkeuring
Verdaagd
77.

Cultuur - poëzieparcours 'Bruegel' - goedkeuring

Verdaagd

78.

Evenementen - maatregelen voor een duurzaam evenementenbeleid vanaf 1
januari 2020 - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt een reeks maatregelen goed om te voldoen aan
de nieuwe Vlaamse regelgeving over het gebruik van cateringmateriaal en eenmalige
drankverpakkingen op evenementen en bij overheden.
79.

Cultuur - 'Ninove in de jaren 1980' - uitbreiding - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de vernissage van twee
erfgoedtentoonstellingen in het oud stadhuis goed.

80.

Evenementen - City Nightrun 16-11-2019 - verkeersregeling - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de verkeersregeling naar aanleiding van City
Nightrun op 16 november 2019 goed.

81.

Jeugd - Antwoord op de schriftelijke vraag omtrent jeugdhuis Het Uur

Goedgekeurd
Antwoord op de schriftelijke vraag omtrent jeugdhuis Het Uur
82.

Jeugd - rechtzetting toekennen en betaalbaarstelling vormingssubsidie individuele
aanvragers

Goedgekeurd
Rechtzetting van de toekenning en betaalbaarstelling van een vormingssubsidie voor individuele
aanvragers
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GR22. Sport - stationeervergunning 'Ninove on Ice 2019-2020' - goedkeuring
Goedgekeurd
De gemeenteraad keurt de stationeervergunning voor 'Ninove on Ice' goed
83.

Sport - uitstap skidome - in samenwerking met sportdienst Haaltert voor een skiinitiatie

Goedgekeurd
Uitstap skidome in samenwerking met sportdienst Haaltert voor een ski-initiatie
84.

Sociale zaken - raadsledenloket - goedkeuren antwoord

Goedgekeurd
Sociale zaken - raadsledenloket - goedkeuren antwoord aan raadslid
85.

Sociale zaken - IBO - Organiseren van een Sintklaasfeest 2019

Goedgekeurd
Organiseren van een Sinterklaasfeest in IBO 't Kadeeken op woensdag 4 december 2019
86.

Sociale zaken - IBO - gebruik infrastructuur door SBS IKKE en Lettertuin

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om de toestemming te geven
aan de Stedelijke Kleuterschool ‘IKKE’ en SBS ‘De Lettertuin’ Ninove om gebruik te maken van de
infrastructuur van IBO ’t Kadeeken.

87.

Secretariaat - dossiers gemeenteraad

Goedgekeurd
Te agenderen agendapunten voor de gemeenteraad.
GR23. Leefmilieu - kennisname verslag Raad van Bestuur Ilva 17 september 2019 instappen in gewichtsgebonden diftar voor de restfractie en het GFT-afval goedkeuring
Goedgekeurd
De raad neemt kennisname verslag Raad van Bestuur Ilva 17 september 2019 over het instappen
in gebonden diftar van zowel de restfractie als de GFT-fractie
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