College van burgemeester en schepenen van 05 maart 2019
BEKNOPTE BESLUITENLIJST

GR1. Secretariaat - SOLVA- aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger
buitengewone algemene vergadering
Goedgekeurd
Voorstel om een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan te duiden in de buitengewone
algemene vergadering van SOLVA en dit voor de duur van deze bestuursperiode.
GR2. Secretariaat - Solva - voordracht kandidaat-lid voor de raad van bestuur
Goedgekeurd
Voorstel aan de gemeenteraad om een kandidaat lid voor de raad van bestuur voor Solva voor te
dragen en dit voor de duur van deze bestuursperiode.
GR3. Secretariaat - Solva - GIDPBW - aanduiden vertegenwoordiger
Goedgekeurd
Voorstel aan de gemeenteraad om een vertegenwoordiger aan te duiden in het beheerscomité van
de Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk
GR4. Secretariaat - Intergem - voordracht kandidaat-lid voor de raad van bestuur
Goedgekeurd
Voorstel aan de gemeenteraad om een kandidaat lid voor de raad van bestuur voor te dragen en
dit voor de duur van deze bestuursperiode.
GR5. Secretariaat - Toerisme Scheldeland - voordracht kandidaat-lid voor de raad van
bestuur
Goedgekeurd
Voorstel aan de gemeenteraad om een kandidaat lid voor de raad van bestuur voor Toerisme
Scheldeland voor te dragen en dit voor de duur van deze bestuursperiode.
GR6. Secretariaat - Logo Dender - aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger
algemene vergadering
Goedgekeurd
Voorstel om een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan te duiden in de algemene
vergadering van Logo Dender en dit voor de duur van deze bestuursperiode.
GR7. Secretariaat - PWWA - aanduiding leden raad van bestuur
Goedgekeurd
Voorstel aan de gemeenteraad om een kandidaat leden voor de raad van bestuur voor PWWA voor
te dragen en dit voor de duur van deze bestuursperiode.

GR8. Secretariaat - Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen- aanduiding vertegenwoordiger
en plaatsvervanger Regioraad.
Goedgekeurd
Voorstel om een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan te duiden in de Regioraad van
Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen en dit voor de duur van deze bestuursperiode.
1.

Secretariaat - goedkeuring notulen

Goedgekeurd
Goedkeuring van de notulen van 26 februari 2019.
2.

Goedkeuring uitgave Ninooofs Zomer(s) Zakboekje 2019

Goedgekeurd
Goedkeuring extern lay-outen, druk en verzending van het Ninoofs Zomer(s) Zakboekje 2019, met
daarin activiteiten tijdens de maanden juni/juli/augustus en september.
3.

Goedkeuring gunning begeleiding bij opstart personeelsblad

Goedgekeurd
Goedkeuring gunning begeleiding bij opstart personeelsblad aan firma Karakters
4.

Goedkeuring deelname Dag van de Buren 2019

Goedgekeurd
De stad neemt in 2019 deel aan Dag van de Buren (24/05), koopt drukwerk/promomateriaal bij
vzw Feest in het gebouw en stelt dit materiaal gratis ter beschikking van de deelnemers.
Deelnemers ontvangen een financiële tussenkomst voor onthaal-/receptiekosten, berekend op
basis van de gemaakte kosten én max. € 100/initiatief. Activiteiten georganiseerd in het weekend
van de Dag van de Buren (24,25 en 26/05) komen in aanmerking voor een financiële tussenkomst.
5.

Reclame parkconcerten op 't Oeverstekske

Verdaagd
Reclame parkconcerten op 't Oeverstekske verbieden, alternatieve plaats op grond Bootshuis

6.

Personeel - Coördinator IBO 't Kadeeken - datum indiensttreding

Goedgekeurd
Personeel - Coördinator IBO 't Kadeeken - datum indiensttreding
7.

Personeel - aanstellen jobstudent

Goedgekeurd
Tijdens de krokusvakantie worden in het IBO jobstudenten aangesteld.
8.

Ziekteverloven week 9

Goedgekeurd
Ziekteverloven week 9
9.

Personeel - aanvraag sociale premie

Goedgekeurd
Een personeelslid vraagt een sociale premie aan.

10.

Personeel - Reïntegratietraject - voorstel

Goedgekeurd
Personeel - Reïntegratietraject - voorstel
11.

Personeel - bekrachtiging consolidatiedatum arbeidsongeval

Goedgekeurd
Bekrachtiging van de besluiten van Medex in verband met een arbeidsongeval overkomen aan een
personeelslid. In de besluiten van Medex wordt de consolidatiedatum vastgesteld en het
percentage van globale blijvende arbeidsongeschiktheid
12.

Personeel - administratief medewerker AMWD - uitbreiding arbeidsovereenkomst

Goedgekeurd
Personeel - administratief medewerker AMWD - uitbreiding arbeidsovereenkomst
13.

Personeel - erkenning relevante beroepservaring

Goedgekeurd
Toekenning relevante beroepservaring
14.

Personeel - erkenning relevante beroepservaring

Goedgekeurd
Toekenning relevante beroepservaring
15.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

Goedgekeurd
aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister
16.

Burgerzaken - goedkeuring meerdere (5) aanvragen tot plaatsing van een grafzerk
op de begraafplaatsen

Goedgekeurd
Goedkeuring aanvragen tot plaatsing grafzerken op de begraafplaatsen
17.

Burgerzaken - tegemoetkoming plaatsing grafzerk naar aanleiding van toekenning
nieuw perceel door plaatsgebrek

Goedgekeurd
goedkeuring aanvraag tegemoetkoming plaatsing grafzerk naar aanleiding van toekenning nieuw
perceel door plaatsgebrek
GR9. Integratie - voorstel samenwerkingsovereenkomst Vormingplus 2020-2025
Verdaagd
Voorstel aan de raad om de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Vormingplus Vlaamse
Ardennen-Dender vzw voor het project Babbelonië goed te keuren.
18.

Integratie - goedkeuring voorstel prijsstijging Babbelonië 2019

Verdaagd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om het voorstel van Vormingplus
Vlaamse Ardennen-Dender om de oefenkans Nederlands (Babbelonië) te laten verderlopen aan de
nieuwe voorwaarden.

19.

Integratie - beslissing opzeg samenwerkingsovereenkomst vzw Pin

Goedgekeurd
Beslissing van het college van burgemeester en schepenen dat vzw Pin de
samenwerkingsovereenkomst kan stopzetten mits opzegtermijn van 1,5 maanden.
20.

Sociale zaken - advies uitbreidingsronde dringende opvangplaatsen Kind en Gezin

Goedgekeurd
Goedkeuring van het advies lokaal bestuur voor de uitbreidingsronde dringende
kinderopvangplaatsen van Kind en Gezin.
21.

IBO - weigering sociaal tarief FL

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om de aanvraag voor sociaal tarief, zoals
vermeld in het dossier, te weigeren wegens een te hoog belastbaar inkomen.
22.

Sociale zaken - vzw 't Vierkant - toelage 2018 (kwartaal 4)

Goedgekeurd
uitbetalen toelage vzw. 't Vierkant - toelage 2018 (kwartaal 4)
23.

Patrimonium - Herstel technische installaties via Eandis/Fluvius - deel 22 goedkeuring

Goedgekeurd
Goedkeuring offertes Eandis/Fluvius voor AMWD Ninove en SBS Voorde
24.

Patrimonium - Brandweerkazerne - vernieuwing elektriciteit - raming goedkeuring

Goedgekeurd
Goedkeuring ramingvernieuwing elektriciteit in de brandweerkazerne
25.

Logistiek/overheidsopdrachten - aankoop van vestiairenummers en stickers voor
de vestiaire in het cc de Plomblom - gunning van de opdracht

Goedgekeurd
Aankoop van vestiairenummers en stickers voor de vestiaire in het cc De Plomblom te gunnen aan
de firma die de voor de stad economisch voordeligste offerte heeft ingediend ten bedrage van €
592,84 btw en verzendingskosten inclusief.
26.

Logistiek/overheidsopdracht - reinigen openbare weg met carnaval Ninove gunning van de opdracht

Goedgekeurd
Het reinigen van de openbare weg met carnaval te gunnen aan de firma die de economisch meest
voordelige offerte heeft ingediend
27.

Logistiek/overheidsopdrachten - groenonderhoud en opruimen zwerfvuil in de
deelgemeenten van Ninove 2017 - goedkeuring proces-verbaal van definitieve
oplevering - vrijgave van de borgtocht

Goedgekeurd
Het proces-verbaal van definitieve oplevering voor het dossier groenonderhoud en opruimen
zwerfvuil 2017 goed te keuren en de borg vrij te geven

28.

Logistiek/overheidsopdrachten - groenonderhoud en opruimen zwerfvuil in de
deelgemeenten van Ninove 2018 - goedkeuring proces-verbaal van definitieve
oplevering - vrijgave van de borgtocht

Goedgekeurd
Het proces-verbaal van definitieve oplevering voor het dossier groenonderhoud en opruimen
zwerfvuil 2018 goed te keuren en de borg vrij te geven
29.

Politie - betaalbaarstelling

Goedgekeurd
Betaalbaarstelling
30.

Politie - Aankopen via bestelbon

Goedgekeurd
Aankopen via bestelbon
31.

Financiële dienst - kennisneming stadseigendommen te Appelterre-Eichem en
voorstel tot desaffectatie diverse percelen

Verdaagd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om kennis te nemen van de
stadseigendommen te Appelterre-Eichem, 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 - beslechting van fiscale geschillen - gemeentelijke heffing
bedrijven - uitspraak

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om het bezwaarschrift inzake de
gemeentelijke heffing bedrijven voor het aanslagjaar 2018 en kohierartikel 001731 onontvankelijk
te verklaren.
33.

Gemeentebelastingen - beslechting van fiscale geschillen – gemeentelijke heffing
bedrijven - dagvaarding - aanstellen raadsman

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een raadsman aan te stellen om de
belangen van de stad te verdedigen naar aanleiding van een dagvaarding met betrekking tot het
besluit van het college van burgemeester en schepenen van 11 december 2018 houdend uitspraak
van het bezwaarschrift inzake de gemeentelijke heffing bedrijven.
34.

Financiële dienst - goedkeuren bestelbons in het kader van budgethouderschap

Goedgekeurd
De bestelbonnen 2019/548 t.e.m. 2019/594 in het kader van het budgethouderschap worden
goedgekeurd.
35.

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 2019/47, 2019/48,2019/49 en 2019/50.

36.

Financiën - concessie levering dranken De Linde en De Kuip - uitspraak
bezwaarschrift

Goedgekeurd
37.

leefmilieu - goedkeuren aanvraag subsidie aanplanting hoogstammige fruitbomen

Goedgekeurd
Het college verleent subsidie voor het aanplanten van hoogstammige fruitbomen.
38.

Vertegenwoordiging in omgevingsvergunningscommissie - aanduiden

Goedgekeurd
Voorstel voor aanduiding van de politieke en administratieve vertegenwoordiging in de
omgevingsvergunningscommissie
39.

Omgeving - OMV_2019019803 - aktename melding - bronbemaling voor het
bouwen van een woning met kruipruimte - O/2019/57 inrichtingsnummer
20190214-0002

Goedgekeurd
Het college neemt akte van de melding voor een bronbemaling voor het bouwen van een woning
met kruipruimte te Ninove.
40.

Omgeving - OMV_2018154001 - verlenen vergunning voor rooien van 4 populieren,
5 coniferen en weigeren vergunning voor rooien 1 eik - O/2018/521

Goedgekeurd
Het college verleent vergunning voor voor het rooien van 4 populieren, 5 coniferen en weiger
vergunning voor rooien 1 eik te Ninove.
41.

Omgeving - OMV_2018159325 - vergunning VW/SH- rooien van 8 populieren O/2018/542

Goedgekeurd
Het college verleend de aanvraag voor het rooien van 8 populieren te Ninove.
42.

Omgeving - OMV_2019005289 - vergunning - rooien wildgroei - O/2018/551

Goedgekeurd
Het college verleent de aanvraag voor het rooien van wildgroei te Ninove.
43.

OMV_2018131689 - Vergunning met voorwaarden SH - bouwen van een
meergezinswoning - O/2018/484

Verdaagd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het bouwen van een meergezinswoning te Ninove.
44.

OMV_2018155809 - Vergunning met voorwaarden SH - slopen van 2 gesloten
bebouwingen en bouwen van meergezinswoning - O/2018/536

Verdaagd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het slopen van 2 gesloten bebouwingen en bouwen van een meergezinswoning te
Ninove.

45.

OMV_2018150637 - Vergunning met voorwaarden SH - slopen van 2 vrijstaande
woningen - O/2018/531

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het slopen van 2 vrijstaande woningen te Ninove.
46.

OMV_2018156822 - Vergunning met voorwaarden SH - verbouwen van een
handelspand met woning tot een handelspand met 3 appartementen - O/2018/550

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het verbouwen van een handelspand met woning tot een handelspand met 3
appartementen te Ninove.
47.

OMV_2018148931 - Vergunning SH - uitbreiden van een woning - O/2019/17

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning af te leveren voor het
uitbreiden van een woning te Nederhasselt.
48.

OMV_2018142166 - Vergunning met voorwaarden - verbouwen van een woning,
bouwen van een open carport en slopen van 2 bijgebouwen - O/2019/10

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het verbouwen van een woning, bouwen van een open carport en slopen van 2
bijgebouwen te Pollare.
49.

OMV_2018057490 - Vergunning met voorwaarden SH - verkavelen van een perceel
in vier loten - O/2018/394

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het verkavelen van een perceel in 4 loten te Pollare.
50.

Mobiliteit - advies mobiliteit - omgevingsvergunning Stationsstraat 57 te Ninove.

Verdaagd
Slopen van 2 gesloten bebouwingen + bouwen van een meergezinswoning met 4 wooneenheden
en gelijkvloerse garage Stationsstraat te Ninove.
51.

Mobiliteit - Neigem - Kantonstraat - inrichten parkeerplaatsen - stadswegen

Goedgekeurd
inname standpunt over het verzoek tot het inrichten van bijkomende parkeerplaatsen in de
Kantonstraat te Neigem
52.

Mobiliteit - Ninove - Esdoornstraat - geblokkeerde in-uitrit - stadswegen

Goedgekeurd
Aanvraag om in de Esdoornstraat te Ninove links en rechts van de oprit 2 paaltjes te plaatsen of
betonblokken om het in en uitrijden vlot te laten verlopen.
53.

Derdebetalersysteem - procentuele tussenkomst - Buzzy Pazz - verlenging

Goedgekeurd
Verlenging overeenkomst Buzzy Pazz (tussenkomst van 25% in de abonnementskosten).

GR10. GECORO - vaststellen geledingen
Goedgekeurd
De gemeenteraad stelt vast welke maatschappelijke geledingen binnen de gemeente worden
opgeroepen om één of meerdere vertegenwoordigers voor te dragen voor de GECORO.
54.

Brownfield - goedkeuren financiële kost voor de uitwerking van de financiële
haalbaarheid in functie van de ontwikkelingen van de site Burchtdam (Fabelta)

Goedgekeurd
De kostprijs voor de uitwerking van de financiële haalbaarheid in functie van de ontwikkelingen van
de site Burchtdam (Fabelta) zal de stad voor 50% op zich nemen.
55.

splitsing van eigendom nr. 4

Goedgekeurd
voorstel aan het college om op de vraag tot splitsing geen opmerkingen te geven
56.

Lokale economie - raadsledenloket - schriftelijke vraag gemeenteraadslid - reactie

Goedgekeurd
Er wordt een antwoord geformuleerd op de vraag van een gemeenteraadslid
57.

Lokale economie - aanvraag terras horecazaak te Okegem - vergunning 2019

Goedgekeurd
De aanvraag van een terras voor een horecazaak te Okegem wordt goedgekeurd.
58.

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

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de machtigingsaanvragen voor het uitvoeren
van werken op het openbaar domein goed
59.

Openbare werken - regionaal bedrijventerrein "Doorn Noord" te Ninove - nieuwe
verbindingsweg Aalstersesteenweg naar Okegembaan - innemen standpunt
aangaande aankoop van gronden, het indienen van de aanvraag tot
omgevingsvergunning, het aanbesteden van de werken en het uitvoeren van de
infrastructuurwerken, al dan niet in één aanbesteding met de infrastructuurwerken
van "Doorn Noord"

Verdaagd
In het kader van de aanleg van het regionaal bedrijventerrein "Doorn Noord" werd Solva volgens
de onderschreven samenwerkingsovereenkomst als ontwikkelaar aangesteld van een
verbindingsweg tussen de Okegembaan en de Aalstersesteenweg. Solva werd tevens aangesteld
voor het voeren van onderhandelingen met de eigenaars van de te verwerven percelen voor de
aanleg van de weg. Solva vraagt aan het schepencollege of al dan niet mag overgegaan worden tot
de aankoop van de gronden.
60.

Herstel asfaltverharding voetweg 92 - Mansborreveldweg te Outer - goedkeuring
vorderingsstaat 2 (tevens eindstaat) - goedkeuring proces-verbaal van vooruitgang
van de werken

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de vorderingsstaat 2 (tevens eindstaat) en het
proces-verbaal van vooruitgang van de werken voor het herstel van de asfaltverharding van
voetweg 92 (Mansborreveldweg) te Outer goed voor het bedrag van € 10.452,74

61.

Project NIV3013 - Wegen- en rioleringswerken in Hernhof te Denderwindeke goedkeuring stadsaandeel

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt het stadsaandeel voor een bedrag van €
190.221,68, exclusief btw, goed voor de wegen- en rioleringswerken in Hernhof te Denderwindeke
62.

Tijdelijke wegname van gevelarmatuur - Klein-Brabant 77, 9402 Meerbeke goedkeuring - gunning van de opdracht

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepen keurt de prijsofferte voor de tijdelijke wegname van een
gevelarmatuur, omwille van renovatiewerken, goed voor het bedrag van € 73,47, btw verlegd
63.

Machtiging tot het aansluiten op de openbare riolering - Weggevoerdenstraat 47,
9400 Ninove

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen verlenen machtiging voor het aansluiten van een
bestaande woning in de Weggevoerdenstraat te Ninove op de openbare riolering
64.

Realiseren van rioolaansluitingen door de Watergroep (Riopact) - tussenkomst in
de kostprijs door de stad Ninove bij afgifte van een kopie van de betaalde factuur
en betalingsbewijs - goedkeuring terugbetaling

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de terugbetaling van de meerkost (bedrag
boven € 1.750) goed voor de aansluiting van de droogweerafvoer van een bestaande woning, op
de openbare riolering
65.

Openbare werken - goedkeuring plaatsbeschrijving van het openbaar domein in de
Mariaweg in Voorde voor aanvang van bouw- en verbouwingswerken aan de kapel
van Onze Lieve Vrouw ten Beukenboom in de Mariaweg.

Goedgekeurd
De kapel van Onze-Lieve-Vrouw ten Beukenboom in de Mariaweg in Voorde zal omgevormd worden
tot woning. Een landmeter-expert heeft een plaatsbeschrijving opgemaakt van het openbaar
domein in de omgeving van de kapel en van de Mariaweg die er naartoe leidt. De
plaatsbeschrijving geeft aan de hand van foto's en beschrijvingen de toestand van het openbaar
domein weer voor de aanvang van de werken aan de kapel. De plaatsbeschrijving wordt
goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.
66.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - personeel lager onderwijs - tijdelijke
aanstelling

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling vanaf 22 februari 2019 van een personeelslid in het ambt van leermeester
rooms-katholieke godsdienst met een deeltijdse opdracht van 12/24, bestaande uit een deeltijdse
opdracht van 2/24 aan de Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen en een deeltijdse opdracht van
10/24 aan de Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde in een niet-vacante betrekking in
vervanging van de titularis die afwezig is wegens ziekte.
67.

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

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling van een kleuteronderwijzeres aan de Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen
op 22 februari 2019 met een deeltijdse opdracht van 12/24 in een niet-vacante betrekking in
vervanging van de titularis die afwezig is wegens ziekte.

68.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - bestuurspersoneel - onderwijzers/-essen
zesde leerjaar - infosessie OVSG 'Modernisering secundair onderwijs'

Goedgekeurd
Verlenen van toestemming aan het bestuurspersoneel van de Scholengemeenschap GeNi en aan de
onderwijzers/-essen van het zesde leerjaar om deel te nemen aan een infosessie georganiseerd
door OVSG.
69.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Denderwindeke - personeel lager onderwijs Muzische vorming: het ABC van het leerplan

Goedgekeurd
Verlenen van toestemming aan onderwijzeressen van de Stedelijke Basisschool Denderwindeke om
deel te nemen aan een nascholing.
70.

Evenementen-carnaval 2019-zand voor wettelverbranding-goedkeuring

Goedgekeurd
Er wordt goedkeuring gegeven voor het gebruik van het zand van de kerstboomverbranding voor
de wortelverbranding op dinsdag 12 maart 2019.
71.

Cultuur - UiTPAS aankoop ICT materiaal zuil - goedkeuring en betaalbaarstelling

Verdaagd
Goedkeuring en betaalbaarstelling voor de aankoop van 3 UiTPAS zuilen voor de optimale werking
van de UiTPAS
72.

bib : goedkeuring organisatie van een Koffiestop ten voordele van Broederlijk
Delen

Goedgekeurd
Goedkeuring organisatie van een Koffiestop ten voordele van Broederlijk Delen op zaterdag 30
maart, in samenwerking met stuurgroep Broederlijk Delen Ninove
73.

bib : goedkeuring twee historische lezingen van het Land van Aalst

Goedgekeurd
Goedkeuring van twee historische lezingen van het Land van Aalst in de bibliotheek: op 28 maart
over cartograaf Philips De Dijn, op 4 april over humanist Jan Stercke.
74.

Goedkeuring programma en modaliteiten ontvangst delegatie Deszk Hongarije van
8 maart tot en met 12 maart 2019

Goedgekeurd
Sinds 2003 zijn er bevriende relaties tussen Ninove en de gemeente Deszk in Hongarije, sinds
2014 zijn beide gemeenten officieel verbroederd. Regelmatig vinden er wederzijdse culturele en
andere uitwisselingen plaats. Het stadsbestuur besliste om een delegatie van 20 personen uit te
nodigen om in Ninove het carnavalsweekend 2019 mee te vieren. Er werd een programma ter
goedkeuring uitgewerkt.
75.

Huis van het Kind - Levering fruit Brabbelbabbels

Goedgekeurd
Huis van het Kind - Levering fruit Brabbelbabbels i.f.v. aanbod gezonde snack voor kindjes

76.

Secretariaat - dossiers gemeenteraad

Goedgekeurd
Te agenderen agendapunten voor de gemeenteraad.

GR11. Secretariaat - Logo Dender - voordracht kandidaat-lid voor de raad van bestuur
Goedgekeurd
Voorstel aan de gemeenteraad om een kandidaat lid voor de raad van bestuur voor Logo Dender
voor te dragen en dit voor de duur van deze bestuursperiode.

