College van burgemeester en schepenen van 05 februari 2019
BEKNOPTE BESLUITENLIJST

GR1. Secretariaat - RATO vzw - aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger
algemene vergadering
Verdaagd
Voorstel aan de gemeenteraad om een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan te duiden in
de algemene vergadering van RATO vzw en dit voor de duur van deze bestuursperiode.
GR2. Secretariaat - De Watergroep - aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger
algemene vergadering
Verdaagd
Voorstel aan de gemeenteraad om een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan te duiden in
de algemene vergadering van De Watergroep en dit voor de duur van deze bestuursperiode.
GR3. Secretariaat - De Watergroep - aanduiding vertegenwoordiger
aandeelhoudersbestuur Riopact.
Verdaagd
Voorstel aan de gemeenteraad om een vertegenwoordiger voor het aandeelhoudersbestuur Riopact
aan te duiden en dit voor de duur van deze bestuursperiode.
GR4. Secretariaat - De Watergroep - aanduiding vertegenwoordiger
aandeelhoudersbestuur drinkwater.
Verdaagd
Voorstel aan de gemeenteraad om een vertegenwoordiger voor het aandeelhoudersbestuur
drinkwater aan te duiden en dit voor de duur van deze bestuursperiode.
GR5. Secretariaat - TMVS - voordracht kandidaat bestuurder raad van bestuur
Verdaagd
Voorstel aan de gemeenteraad om een kandidaat bestuurder voor te dragen in de raad van bestuur
van TMVS en dit voor de duur van deze bestuursperiode.
GR6. Secretariaat - TMVS - aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger algemene
vergadering
Verdaagd
Voorstel aan de gemeenteraad om een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan te duiden in
de algemene vergadering van TMVS en dit voor de duur van deze bestuursperiode.
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GR7. Secretariaat - TMVS - BAV - woensdag 20 maart 2019 - goedkeuring agenda bepalen stemgedrag vertegenwoordiger
Verdaagd
De stad ontving een uitnodiging van TMVS voor de algemene vergadering op woensdag 20 maart
2019 om 18.00 uur.
Wij verzoeken kennis te nemen van de agenda van de algemene vergadering op woensdag 20
maart 2019 van TMVS en de vertegenwoordiger van de gemeente in deze vergadering opdracht te
geven in te stemmen met de diverse punten op de agenda.

GR8. Secretariaat - Intergem - voordracht kandidaat-lid voor het regionaal
bestuurscomité en voor de raad van bestuur
Verdaagd
Voorstel aan de gemeenteraad om een kandidaat lid voor het regionaal bestuurscomité en voor de
raad van bestuur voor te dragen en dit voor de duur van deze bestuursperiode.
GR9. Secretariaat - Intergem - aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger
buitengewone algemene vergadering
Verdaagd
Voorstel aan de gemeenteraad om een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan te duiden in
de buitengewone algemene vergadering van Intergem en dit voor de duur van deze
bestuursperiode.
GR10. Secretariaat - Intergem - BAV - donderdag 21 maart 2019 - goedkeuring agenda bepalen stemgedrag vertegenwoordiger
Verdaagd
De stad ontving een uitnodiging van Intergem voor de buitengewone algemene vergadering op
donderdag 21 maart 2019 om 18.00 uur.
Wij verzoeken kennis te nemen van de agenda van de algemene vergadering op woensdag 20
maart 2019 van TMVS en de vertegenwoordiger van de gemeente in deze vergadering opdracht te
geven in te stemmen met de diverse punten op de agenda.

GR11. Secretariaat - ILVA - voordracht kandidaat-lid voor de raad van bestuur
Verdaagd
Voorstel aan om een kandidaat lid voor de raad van bestuur voor te dragen en dit voor de duur van
deze bestuursperiode.
GR12. Secretariaat - ILVA- aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger
buitengewone algemene vergadering
Verdaagd
Voorstel om een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan te duiden in de buitengewone
algemene vergadering van Ilva en dit voor de duur van deze bestuursperiode.
GR13. Secretariaat - Westlede - BAV - dinsdag 19 maart 2019 - akteneming agenda bepalen stemgedrag vertegenwoordiger
Verdaagd
Wij verzoeken kennis te nemen van de agenda van de buitengewone algemene vergadering op
dinsdag 19 maart 2019 van Westlede en de vertegenwoordiger van de gemeente in deze
vergadering opdracht te geven in te stemmen met de diverse punten op de agenda.
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GR14. Secretariaat - Westlede - Aanduiding van vertegenwoordiger en plaatsvervanger
voor de bijzonder algemene vergadering van Westlede.
Verdaagd
Voorstel aan de gemeenteraad om een vertegenwoordiger en plaatsvevanger aan te duiden voor
de bijzondere algemene vergadering van Westlede en dit voor de duur van deze bestuursperiode.
GR15. Secretariaat - Toerisme Scheldeland - Aanduiding van vertegenwoordiger en
plaatsvervanger voor de bijzonder algemene vergadering van Westlede.
Verdaagd
Voorstel aan de gemeenteraad om een vertegenwoordiger en plaatsvevanger aan te duiden voor
de bijzondere algemene vergadering van Toerisme Scheldeland en dit voor de duur van deze
bestuursperiode.
1.

Secretariaat - goedkeuring notulen

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om de notulen van 8 januari 2019 goed
te keuren.
2.

Secretariaat - Aanstellen raadsman

Goedgekeurd
De stad dient zich te laten vertegenwoordigen door een raadsman ingevolge dagvaarding tot
voltrekking wettelijke samenwoning
3.

Secretariaat - erediensten - Kerkraad Sint-Petrus Meerbeke - Notulen 8 januari
2019

Goedgekeurd
Notulen van de kerkraad Sint-Petrus Meerbeke van 8 januari 2019
4.

Secretariaat - erediensten - Kerkraad Sint-Margriet Neigem - Notulen 24 januari
2019

Goedgekeurd
Notulen van de kerkraad Sint-Margriet Neigem van 24 januari 2019
5.

Secretariaat - erediensten - Kerkraad Onze-Lieve-Vrouw Lichtmis Lieferinge Notulen 28 januari 2019

Goedgekeurd
Notulen kerkraad Onze-Lieve-Vrouw Lichtmis Lieferinge van 28 januari 2019
6.

Communicatie - onthaal nieuwe inwoners 2019

Verdaagd
Goedkeuring onthaalmoment voor nieuwe inwoners op zondag 12 mei 2019.
7.

Personeel - Selectieprocedure begeleider IBO - vaststellen wervingsreserve

Goedgekeurd
Personeel - Selectieprocedure begeleider IBO - vaststellen wervingsreserve
8.

Personeel - Selectieprocedure coördinator IBO - vaststellen wervingsreserve

Goedgekeurd
Personeel - Selectieprocedure coördinator IBO - vaststellen wervingsreserve
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9.

Technisch beambte schoonmaak - aanstelling

Goedgekeurd
Technisch beambte schoonmaak - aanstelling
10.

Ziekteverloven week 5

Goedgekeurd
Ziekteverloven week 5
11.

Personeel - bekrachtiging consolidatiedatum arbeidsongeval

Goedgekeurd
Bekrachtiging van de medische besluiten van Medex houdende vaststelling van de
consolidatiedatum arbeidsongeval van een contractueel personeelslid
12.

Personeel - bekrachtiging consolidatiedatum arbeidsongeval

Goedgekeurd
Bekrachtiging consolidatiedatum arbeidsongeval van een statutair personeelslid
13.

Personeel - beëindiging contract bepaalde duur - rechtzetting

Goedgekeurd
Rechtzetting einddatum opzeggingstermijn
14.

Burgerzaken - concessie in het columbarium op de begraafplaats Voorde

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie in het columbarium op de begraafplaats Voorde
15.

Burgerzaken - concessie op het urnenveld op de begraafplaats Ninove

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie urnenveld op de begraafplaats Ninove
16.

Burgerzaken - concessie in het columbarium op de begraafplaats Meerbeke

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie in het columbarium op de begraafplaats Meerbeke
17.

Burgerzaken - concessie op het urnenveld op de begraafplaats Ninove

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie urnenveld op de begraafplaats Ninove
18.

Burgerzaken - concessie op het urnenveld op de begraafplaats Ninove

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie urnenveld op de begraafplaats Ninove
19.

Patrimonium - SBS De Lettertuin - herlokalisatie bouw

Goedgekeurd
SBS De Lettertuin - herlokalisatie in het kader van het nieuwbouw DBFM-project.
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20.

Patrimonium - Uitbreiding school Windekind - perceel 1 - verrekening n° 7 goedkeuring

Goedgekeurd
Verrekening voor uitbreiding speelplaats school Windekind.
GR16. Logistiek/overheidsopdrachten - desaffectatie en onderhandse verkoop van een
perceel stadsgrond aan de Gemeentehuisstraat te Meerbeke - goedkeuring goedkeuring ontwerp-akte
Verdaagd
Desaffectatie en onderhandse verkoop van een perceel stadsgrond aan de Gemeentehuisstraat te
Meerbeke aan de enige aanpaler
21.

Logistiek/overheidsopdrachten - aansluiting diensthoofd informatica bij de vzw VICT-OR (Vlaamse ICT Organisatie)

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen de aansluiting van het diensthoofd
informatica, bij de vzw V-ICT-OR ten bedrage van 42,35, btw inclusief (jaarlijkse kostprijs), goed
te keuren.
22.

Logistiek/overheidsopdrachten - gunning aankoop van 8 nieuwe computers voor
de SBS De Hazelaar via raamakkoord stad Brugge - uitbreiding van de opdracht

Goedgekeurd
Uitbreiding van de opdracht voor de aankoop van 8 nieuwe computers via raamakkoord stad
Brugge voor de stedelijke basisschool De Hazelaar in Nederhasselt via raamakkoord Stad Brugge
23.

Logistiek/overheidsopdrachten - CC De Plomblom - herstellen tribune - gunning
van de opdracht

Goedgekeurd
De herstelling van de tribune van CC De Plomblom te gunnen aan de firma die deze installeerde
voor de prijs van € 2.420 btw incl
24.

Logistiek/overheidsopdrachten - aanleggen voetpad langsheen de
Nederhasseltstraat in de deelgemeente Outer - gunning van de opdracht

Goedgekeurd
De opdacht voor het aanleggen van een voetpad langsheen de Nederhasseltstraat te Outer te
gunnen aan de firma die de economisch meest voordelige offerte heeft ingediend voor de prijs van
€ 97.908,62 btw inclusief
25.

Logistiek/overheidsopdrachten - aankoop materiaal voor het vernieuwen van de
verlichting in de vestiaire van de foyer van het cultuurcentrum De Plomblom gunning van de opdracht

Goedgekeurd
De aankoop van materiaal voor het vernieuwen van de verlichting in de vestiaire van de foyer van
cc De Plomblom wordt gegund aan de firma die de voor de stad economisch voordeligste offerte
heeft ingediend ten bedrage van € 356,85, btw inclusief
26.

Logistiek/overheidsopdrachten - aankoop verf en benodigdheden voor het
schilderen van de refter, berging en inkom sbs Denderwindeke - gunnen van de
opdracht

Goedgekeurd
De opdracht voor de aankoop van verf en benodigdheden voor schilderwerken in de SBS Windekind
wordt gegund aan de firma die de voor de stad economisch voordeligste offerte heeft ingediend ten
bedrage van € 1.818,74 btw inclusief
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27.

Logistiek/overheidsopdrachten - aanstellen arts voor opmaken van een verslag
vereist voor toestemming tot crematie voor de periode van 2019 tot en met 2024 vaststellen wijzen van gunnen van de opdracht - goedkeuring lijst te raadplegen
artsen

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen de opdracht voor het opmaken van een
verslag vereist voor toestemming tot crematie beoogd bij artikel 21 van het decreet van 16 januari
2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, voor de periode van 2019 tot en met 2024,
geraamd op € 60, per onderzoek, goed te keuren en de opdracht te gunnen bij wijze van
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

28.

Politie - betaalbaarstelling

Goedgekeurd
Politie - betaalbaarstelling
29.

Gemeentebelastingen - gemeentebelasting op de leegstand van gebouwen en
woningen - vaststellen en uitvoerbaar verklaren belastingkohier

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een aanvullend belastingkohier m.b.t.
de gemeentebelasting op de leegstand van gebouwen en woningen voor het aanslagjaar 2018 vast
te stellen en uitvoerbaar te verklaren voor een bedrag van € 900,00.
30.

Gemeentebelastingen - concessie met betrekking tot het beheer van het parkeren afschermen parkeerautomaten

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om de parkeerautomaten te laten
schermen door de technische dienst vanaf woensdag 3 maart 2019 tot en met woensdag 13 maart
2019.
31.

Financiële dienst - kennisneming stadseigendommen te Ninove en voorstel tot
desaffectatie diverse percelen - deel 2

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om kennis te nemen van een tweede deel
stadseigendommen te Ninove, om indien nodig via de dienst logistiek een dossier op te starten tot
desaffectatie van diverse percelen en om eventueel contact op te nemen met de aanpalende
eigenaars bij ingebruikname van diverse percelen zoals beschreven in het ontwerpbesluit met het
oog op de verkoping aan betrokkenen.
32.

Gemeentebelastingen - vaststellen staat oninbare posten - gemeentelijke heffing
bedrijven 2015

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om de staten van oninbare posten m.b.t.
de belastingkohieren gemeentelijke heffing bedrijven voor het aanslagjaar 2015 en m.b.t. de
algemene rekening 734000 en de vastgestelde rechten 2015/802 en 2016/395 vast te stellen voor
respectievelijk € 3.542,94 en € 124,00.
33.

Gemeentebelastingen - beslechting van fiscale geschillen - belasting op de
verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met handelskarakter en van
gelijkgestelde producten - uitspraak

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om het bezwaarschrift inzake de
belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met handelskarakter en van
gelijkgestelde producten voor het aanslagjaar 2017 en kohierartikel 000394 in te willigen.
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34.

Gemeentebelastingen - beslechting van fiscale geschillen - belasting op de
verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met handelskarakter en van
gelijkgestelde producten - uitspraak

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om het bezwaarschrift inzake de
belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met handelskarakter en van
gelijkgestelde producten voor het aanslagjaar 2018 en kohierartikel 000073 in te willigen.
35.

Financiële dienst - goedkeuren bestelbons in het kader van budgethouderschap

Goedgekeurd
De bestelbonnen 2019/257 t.e.m. 2019/311 in het kader van het budgethouderschap worden
goedgekeurd.
36.

Financiële dienst - betaalbaarstelling uitgaven 2018 in het kader van
budgethouderschap

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen tot het betaalbaarstellen van de
mandatenlijsten 2019/25, 2019/26, 2019/28, 2019/29, 2019/31 en 2019/33.
37.

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 2019/27, 2019/30, 2019/32 en 2019/34.
38.

Leefmilieu - subsidie onderhoud natuurbeheerwerken 2018 - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college keurt de aanvraag voor subsidie voor het onderhoud van natuurbeheerwerken in
Ninove goed.
39.

Omgeving - OMV_2019009449 - aktename van de melding IIOA - autocross O/2019/29 inrichtingsnummer 20181125-0017

Goedgekeurd
Het college neemt akte van de melding voor een autocross te Ninove.
40.

Omgeving - OMV_2018156974 - aktename van de melding IIOA - plaatsen van een
bovengrondse propaangastank - O/2018/528 inrichtingsnummer 20181220-0063

Goedgekeurd
Het college neemt akte van de melding voor het plaatsen van een bovengrondse propaangastank
te Ninove.
41.

Omgeving - OMV_2018141293 - aktename van de melding IIOA - O/2018/541
inrichtingsnummer 20181120-0082

Goedgekeurd
Het college neemt akte van de melding voor de overname van een landbouwbedrijf te Ninove
42.

Omgeving – OMV_2018153708 - Vergunning met voorwaarden - bouwen van een
halfopen ééngezinswoning - O/2018/519

Goedgekeurd
Het college verleent een voorwaardelijke vergunning voor het bouwen van een halfopen
eengezinswoning te Ninove.
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43.

Omgeving – OMV_2019004956 - Vergunning met voorwaarden - plaatsen van
banier - O/2019/15

Goedgekeurd
Het college verleent een vergunning voor het plaatsen van een banier te Ninove.
44.

Omgeving – OMV_2019004997 - Vergunning - plaatsen van een overkapping O/2019/16

Goedgekeurd
Het college verleent een vergunning voor het plaatsen van een overkapping te Meerbeke.
45.

Omgeving – OMV_2018102000 - Vergunning met voorwaarden - verbouwen van
een woning - O/2018/517

Goedgekeurd
Het college verleent een voorwaardelijke vergunning voor het verbouwen van een woning te
Meerbeke.
46.

Omgeving – OMV_2018158241 - Vergunning met voorwaarden - saneren van een
rijwoning - O/2018/546

Goedgekeurd
Het college verleent een voorwaardelijke vergunning voor het saneren van een rijwoning te Ninove.
47.

Omgeving – OMV_2018139058 - Vergunning met voorwaarden - bouwen van een
paardenstal op weide - O/2018/469

Goedgekeurd
Het college verleent een voorwaardelijke vergunning voor het bouwen van een paardenstal op een
weide te Appelterre-Eichem.
48.

Mobiliteit - Trage Wegen - Aanvraag bijkomende ondersteuning bij uitvoering van
tragewegenplannen

Goedgekeurd
Aanvraag bij de Provincie Oost-Vlaanderen voor bijkomende ondersteuning bij uitvoering van
tragewegenplannen door vzw Trage Wegen
49.

Mobiliteit - overeenkomst IKORN parking - principiële goedkeuring

Verdaagd
Principiële goedkeuring overeenkomst gebruik parking IKORN
50.

Mobiliteit - aankoop signalisatie - goedkeuring optionele prijzen

Goedgekeurd
Goedkeuring van de prijslijst van de optionele posten voor de aankoop van verkeersborden
51.

Mobiliteit - werken N8 Elisabethlaan - goedkeuring uitvoeren werken tijdens de
nacht

Goedgekeurd
Goedkeuring uitvoeren werken N8 Elisabethlaan tijdens de nacht in de week van 18 februari 2019
52.

Mobiliteit - Omloop Het Nieuwsblad - afgebakende parking personeel IKORN

Goedgekeurd
Goedkeuring voor aanvraag afgebakende parking voor IKORN personeel tijdens
voorbereidingswerken Omloop Het Nieuwsblad
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53.

Mobiliteit - opschorting betalend parkeren 2019 - goedkeuring

Verdaagd
Goedkeuring opschorting betalend parkeren gedurende het jaar 2019
54.

Mobiliteit - Doorn Noord - aanduiden afvaardiging uitwerken mobipunt

Goedgekeurd
Aanduiden politieke en administratieve afvaardiging voor het uitwerken van het mobipunt op Doorn
Noord.
55.

Ruimtelijke ordening - splitsing van eigendom nr. 2

Goedgekeurd
Het college keurt de splitsing nr. 2 goed
56.

Ruimtelijke ordening - splitsing van eigendom nr. 3

Goedgekeurd
Het college keurt de splitsing nr. 3 goed
57.

Ruimtelijke ordening - A/2018/19 Positief attest met voorwaarden - bouwen van
een open ééngezinswoning

Goedgekeurd
Het college verleent een voorwaardelijk positief stedenbouwkundig attest voor het bouwen van een
open eengezinswoning te Aspelare.
58.

Ruimtelijke ordening - A/2018/20 Positief attest met voorwaarden - verbouwen
van een woning + schuur en aanleggen van parkeerplaatsen

Goedgekeurd
Het college verleent een voorwaardelijk positief stedenbouwkundig attest voor het verbouwen van
een woning + schuur en aanleggen van parkeerplaatsen.
59.

Lokale economie - wekelijkse dinsdagmarkt - toewijzing nieuwe vaste
standplaatsen februari 2019 - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college keurt de toewijzing van nieuwe vaste standplaatsen op de wekelijkse dinsdagmarkt
goed.
60.

Lokale economie - het leuren met een voertuig voorzien van geluidsinstallatie met
het oog op de verkoop van ijsjes - dienstjaar 2019 - goedkeuring

Goedgekeurd
het leuren met een voertuig voorzien van een geluidsinstallatie met het oog op de verkoop van
ijsjes voor het dienstjaar 2019 wordt goedgekeurd.
61.

Lokale economie - het leuren met een voertuig zonder geluidsinstallatie met het
oog op de verkoop van hotdog's te Ninove van 26 februari 2019 tem 26 april 2019
telkens op dinsdag, woensdag en donderdag - goedkeuring

Goedgekeurd
Het leuren met een voertuig zonder geluidsinstallatie met het oog op de verkoop van hotdog's te
Ninove van 26 februari tem 26 april 2019 telkens op dinsdag, woensdag en donderdag wordt
goedgekeurd.
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62.

Lokale economie - het leuren op rondtrekkende wijze met een voertuig zonder
geluidsinstallatie met het oog op de verkoop van gefrituurde voedingswaren goedkeuring

Goedgekeurd
Het leuren op rondtrekkende wijze met een voertuig zonder geluidsinstallatie met het oog op de
verkoop van gefrituurde voedingswaren wordt goedgekeurd.
63.

Lokale economie - aanvraag terras horecazaak te Ninove - vergunning 2019

Goedgekeurd
De aanvraag van een terras voor een horecazaak te Ninove wordt goedgekeurd.
64.

Openbare werken - Frames participatieproject voor Ninove -principiële goedkeuring
ontwerpopdracht

Verdaagd
Goedkeuring principiële goedkeuring ontwerpopdracht Frames.
65.

Openbare werken - wegen- en rioleringswerken in de Weggevoerdenstraat en de
Dreefstraat te Ninove - goedkeuring vorderingsstaat 9 - goedkeuring procesverbaal van vooruitgang van de werken

Goedgekeurd
Goedkeuring vorderingsstaat 9 voor de wegen- en rioleringswerken in de Weggevoerdenstraat en
de Dreefstraat te Ninove
66.

Openbare werken - onderhoud en herstelling van verschillende gemeentewegen
met kws-verharding 2016 - goedkeuring vorderingsstaat 4 (2e dienstjaar) goedkeuring proces-verbaal van vooruitgang van de werken

Goedgekeurd
Goedkeuring vorderingsstaat 4 (2e dienstjaar) voor onderhoud en herstelling van verschillende
gemeentewegen met kws-verharding
67.

Openbare werken - onderhoud en herstelling van verschillende gemeentewegen
met kws-verharding 2016 - goedkeuring nihilstaat 5 en nihilstaat 6 (2e dienstjaar)
- goedkeuring processen-verbaal van vooruitgang van de werken

Goedgekeurd
Goedkeuring nihilstaat 5 en nihilstaat 6 (2e dienstjaar) voor onderhoud en herstelling van
verschillende gemeentewegen met kws-verharding
68.

Openbare werken - aanleg fietspaden langs de Cyriel Prieëlsstraat te Aspelare en
de Langestraat te Herzele - goedkeuring vorderingsstaat 7 tris, tevens eindstaat goedkeuring proces-verbaal van vooruitgang van de werken

Goedgekeurd
Goedkeuring vorderingsstaat 7 tris, tevens eindstaat voor aanleg fietspaden langs de Cyriel
Prieëlsstraat te Aspelare en de Langestraat te Herzele
69.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - beleids- en ondersteunend personeel uitbreiding deeltijdse vaste benoeming - intrekking collegebesluit van 18 december
2018

Goedgekeurd
Intrekking van het collegebesluit van 18 december 2018 waarbij de vaste benoeming van een
onderwijzeres/zorgcoördinator vanaf 1 januari 2019 werd uitgebreid met een deeltijdse opdracht
van 7/36 waarvoor zij geaffecteerd werd aan de Stedelijke Basisschool Parklaan Seringen.
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70.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - ambtshalve toekenning verlof tijdelijk
andere opdracht - tijdelijk belasten met andere opdracht - intrekking collegebesluit
van 22 januari 2019

Goedgekeurd
Intrekking van het collegebesluit van 22 januari 2019 waarbij een deeltijds vastbenoemde
onderwijzeres/zorgcoördinator, vanaf 1 januari 2019 tijdelijk belast werd met een deeltijdse andere
opdracht van 4/24 in het ambt van onderwijzer aan de Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen en
vanaf 1 januari 2019 ambtshalve het verlof tijdelijk andere opdracht werd toegekend voor een
deeltijdse vastbenoemde opdracht van 7/36 in het ambt van zorgcoördinator aan de Stedelijke
Basisschool Parklaan Seringen.
71.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde - personeel
kleuteronderwijs - tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling van een kleuteronderwijzeres aan de Stedelijke Basisschool NederhasseltVoorde vanaf 28 januari 2019 met een voltijdse opdracht van 24/24 in een niet-vacante betrekking
in vervanging van de titularis die afwezig is wegens ziekte.
72.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Appelterre - personeel kleuteronderwijs tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling van een kleuteronderwijzeres op 18 januari 2019 aan de Stedelijke
Basisschool Appelterre met een deeltijdse opdracht van 12/24 in een niet-vacante betrekking in
vervanging van de titularis die afwezig is wegens ziekte.
73.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde - personeel lager
onderwijs - tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling van een onderwijzeres aan de Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde op
30 januari 2019 met een voltijdse opdracht van 24/24 en op 1 februari 2019 met een deeltijdse
opdracht van 12/24 in een niet-vacante betrekking in vervanging van een titularis die afwezig is
wegens ziekte.
74.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Appelterre - personeel lager onderwijs ambtshalve toekenning verlof tijdelijk andere opdracht - tijdelijk belasten met
andere opdracht

Goedgekeurd
Toekenen van een ambtshalve verlof tijdelijk andere opdracht aan een voltijds vastbenoemde
onderwijzeres/zorgcoördinator voor een deeltijdse vastbenoemde opdracht van 4/24 in het ambt
van onderwijzer aan de Stedelijke Basisschool Appelterre en tijdelijk belasten met een deeltijdse
andere opdracht van 4/24 in het ambt van directeur basisonderwijs aan de Stedelijke Basisschool
Appelterre vanaf 21.01.2019 en voor de duur van de afwezigheid wegens ziekte van de titularis en
uiterlijk tot en met 31.08.2019.
75.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen en Stedelijke Basisschool
Appelterre - directeur en zorgcoördinator - regionaal overlegplatform

Goedgekeurd
Verlenen van toestemming aan de directeur en zorgcoördinatoren van de Stedelijke Basisscholen
Parklaan-Seringen en Appelterre om deel te nemen aan een regionaal overlegplatform.
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76.

Onderwijs - personeel stedelijke onderwijsinstellingen - syndicaal statuut afvaardiging overheid afzonderlijk bijzonder comité en hoog overlegcomité van het
officieel gesubsidieerd onderwijs - samenstelling

Goedgekeurd
Kennisneming van de samenstelling van de afvaardiging van de overheid in het afzonderlijk
bijzonder comité en hoog overlegcomité van het officieel gesubsidieerd onderwijs.
GR17. Cultuur - projectvereniging Erfgoed Denderland - aanduiding leden Raad van
Bestuur
Verdaagd
De gemeenteraad verkiest drie leden voor de Raad van Bestuur van projectvereniging Erfgoed
Denderland. De raad duidt ook drie plaatsvervangende leden aan.

77.

Cultuur - vrijetijdsparticipatie mensen in armoede - nieuwe afsprakennota

Goedgekeurd
De stad stelt zich kandidaat om een nieuwe afsprakennota 'vrijetijdsparticipatie mensen in
armoede' voor de periode 2020-2025 te sluiten met de Vlaamse overheid.

78.

Evenementen - alternatief voor nieuwjaarsreceptie - keuze datum en locatie

Verdaagd
Het college bespreekt de mogelijkheden om een alternatief voor de geannuleerde
nieuwjaarsreceptie te kunnen aanbieden aan de bevolking.

79.

Evenementen-circus Pipo 17/03/2019-24/03/2019-goedkeuring

Goedgekeurd
Goedkeuring voor het organiseren van Circus Pipo van 17 maart 2019 tot en met 24 maart 2019
op het grasplein achter de IKORN-parking langs de Centrumlaan, Ninove
80.

Evenementen-carnaval 2019-doop Wortel Stinkend Raujk-goedkeuring

Goedgekeurd
Goedkeuring voor de organisatie van de doop van de Wortel van Stinkend Raujk op 15 februari
2019 op de parking van café Voetballokaal "bij Robbie".
81.

Evenementen-Veaudeville-Eva zkt Adam 09/02/2019-goedkeuring

Goedgekeurd
Het college geeft goedkeuring voor de organisatie van Eva zkt Adam op 09/02/2019 in Hangar de
Veau door Veaudeville.
82.

Evenementen-Veaudeville-Seniorennamiddagen 28/02-28/03-25/04/2019goedkeuring

Goedgekeurd
Het college geeft goedkeuring voor de organisatie van Seniorennamiddagen op 28/02, 28/03 en
25/04/2019 in Hangar de Veau door Veaudeville.
83.

Evenementen-Veaudeville-Bunnies & Bundies 21/04/2019-goedkeuring

Goedgekeurd
Het college geeft goedkeuring voor de organisatie van Bunnies & Bundies op 21 april 2019 in
Hangar de Veau door Veaudeville.
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84.

Evenementen-Valentijnsfuif zaal De Roos 16/02/2019-goedkeuring

Goedgekeurd
Goedkeuring voor de organisatie van een valentijnsfuif in zaal De Roos op zaterdag 16 februari
2019.
85.

Cultuur - toelage voor het gebruik infrastructuur door verenigingenbetaalbaarstelling

Goedgekeurd
Een vereniging ontvangt een toelage van 120 euro als tussenkomst voor het gebruik van private
infrastructuur in een deelgemeente zonder stedelijk buurthuis.
86.
Evenementen-carnaval 2019-Prinsaanstelling en Feest der Senioren-Goedkeuring
Goedgekeurd
Prinsaanstelling en Feest der Senioren-Goedkeuring
87.

Evenementen-carnaval 2019-verkeersregeling activiteiten 23/02/201912/03/2019

Goedgekeurd
Goedkeuring alle nodige verkeersregelingen voor activiteiten rond carnaval 2019.
88.

Bibliotheek : goedkeuring gebruik adreslijst 2-jarigen

Goedgekeurd
Aanvraag lijst 2-jarigen, voor de actie "mmm...boekjes" van de bib (BibArt)
GR18. Sport - stedelijk voetbalterrein Denderwindeke - aanpassing
gebruiksovereenkomst KVE Winnik op basis van investeringen
Goedgekeurd
Stedelijk voetbalterrein Denderwindeke: aanpassing van de gebruiksovereenkomst met KVE
Winnik op basis van de gedane investeringen.
89.
Secretariaat - dossiers gemeenteraad
Goedgekeurd
Te agenderen agendapunten voor de gemeenteraad

90.

Mobiliteit - aanvraag parkeerkaarten - stadswegen

Goedgekeurd
Aanvraag parkeerkaarten - stadswegen
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