College van burgemeester en schepenen van 06 april 2020
BEKNOPTE BESLUITENLIJST

GR1. Secretariaat - kennisname brief ABB - aanpassing of vervanging
GR besluit van 18 december 2019 mbt belasting op het weghalen van afvalstoffen
gestort of achtergelaten op daartoe niet-geeïgende plaatsen
Goedgekeurd
Kennisname brief ABB - aanpassing of vervanging
GR besluit van 18 december 2019 mbt belasting op het weghalen van afvalstoffen gestort of
achtergelaten op daartoe niet-geeïgende plaatsen
GR2. Secretariaat - OCMW-, gemeenteraads- en commissiezittingen 2020 - vaststellen
data en uren tweede helft 2020
Verdaagd
GR3. Secretariaat - Intergem - algemene vergadering tevens jaarvergadering donderdag 18 juni 2020 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag
vertegenwoordiger
Goedgekeurd voor de raad
Voorstel aan de gemeenteraad om akte te nemen van de agenda van de algemene vergadering
tevens jaarvergadering van Intergem op
donderdag 18 juni 2020 en tot het bepalen van het stemgedrag van de vertegenwoordiger.
GR4. Secretariaat - TMVS - algemene vergadering - dinsdag 16 juni 2020 - akteneming
agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger
Goedgekeurd voor de raad
Voorstel aan de gemeenteraad om akte te nemen van de agenda van de algemene vergaderingvan
TMVS op dinsdag 16 juni 2020 en tot het bepalen van het stemgedrag van de vertegenwoordiger.
GR5. Secretariaat - Zefier - algemene vergadering (jaarvergadering) - donderdag 11
juni 2020 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger
Goedgekeurd voor de raad
Voorstel aan de gemeenteraad om akte te nemen van de agenda van de algemene
vergadering(jaarvergadering) van Zefier op donderdag 11 juni 2020 en tot het bepalen van het
stemgedrag van de vertegenwoordiger.
1.

Secretariaat - goedkeuring notulen

Goedgekeurd
Goedkeuring van de notulen van 30 maart 2020.
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2.

Secretariaat - erediensten - Kerkraad Sint-Kristoffel Pollare - Notulen 11 maart
2020

Goedgekeurd
Notulen van de Kerkraad Sint-Kistoffel Pollare – Notulen 11 maart 2020
3.

Secretariaat - erediensten - Kerkraad Verenigde Protestantse Kerk - Notulen 5
maart 2020

Goedgekeurd
Notulen van de Kerkraad verenigde Protestantse Kerk – Notulen 5 maart 2020
4.

Secretariaat - erediensten - Kerkraad Sint-Kristoffel Pollare - Notulen 25 maart
2020

Goedgekeurd
Notulen van de Kerkraad Sint-Kistoffel Pollare – Notulen 25 maart 2020
5.

Personeel - aanstellen van een logistiek beambte maaltijdbedeling

Goedgekeurd
Er wordt een logistiek beambte maaltijdbedeling aangesteld.
6.

Personeel - aanstellen administratief medewerker

Goedgekeurd
De overeenkomst van een administratief medewerker op de dienst openbare werken wordt
verlengd
7.

Personeel - IBO - aanstellen jobstudenten - annulatie

Goedgekeurd
De aanstelling van de jobstudenten in het IBO wordt geannuleerd.
8.

Personeel - ziekteverloven week 11 en 12

Goedgekeurd
Goedkeuring van de ziekteverloven van het gemeentepersoneel.
9.

Integratie - GDPR doorgeven gegevens door de dienst bevolking

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om in het kader van GDPR de afspraken
rond de gegevensuitwisseling tussen de diensten bevolking en integratie goed te keuren.
10.

Integratie - meldingen bij UNIA

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om de procedure te volgen voor het
melden van discriminatie en racistische berichten bij UNIA.
11.

Patrimonium - Liberale Kring- uitbreiding contract - goedkeuring

Goedgekeurd
Uitbreiding contract voor de Liberale Kring.
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12.

Patrimonium - Brandweerkazerne - vernieuwing elektriciteit - VS 2,3 en 4 goedkeuring

Goedgekeurd
Goedkeuring van de vorderingsstaat 2, 3 en 4 voor de vernieuwing van elektriciteit in de
brandweerkazerne.
13.

Logistiek/overheidsopdrachten - verkoop gedeelte perceel stadsgrond
Vuurkruisersstraat en vestiging erfdienstbaarheid - bepalen vergoeding

Goedgekeurd
De bepaling van de vergoeding voor de verkoop en vestiging van een erfdienstbaarheid op een
gedeelte van een perceel stadsgrond langs de Vuurkruisersstraat te Ninove.
14.

Logistiek/overheidsopdrachten - goedkeuring afwerking scheidingsmuur woning
Appelterre-Dorp met nieuwbouw SBS De Oogappel op basis van de opgenomen
verplichting in de omgevingsvergunning van de nieuwbouw - goedkeuring vaststellen wijze van gunnen van de opdracht - goedkeuring voorwaarden en
vaststellen lijst te raadplegen firma's

Goedgekeurd
De afwerking van de scheidingsmuur van de woning Appelterre-Dorp op basis van de verplichting
in de omgevingsvergunning van de nieuwbouw van de SBS De Oogappel, Appelterre-Dorp.
15.

Logistiek/overheidsopdrachten - aanstellen landmeter voor de opmaak van een
rooilijnplan, grondinnemingsplan, tabel grondinnemingen en onderhandelingen
Roostmeersweg te Aspelare - uitbreiding van de opdracht

Goedgekeurd
De opdracht voor het aanstellen van een landmeter voor de opmaak van een rooilijnplan,
grondinnemingsplan, tabel grondinnemingen en onderhandelingen Roostmeersweg te Aspelare uit
te breiden ten bedrage van € 665 btw incl
16.

Logistiek - aanleg van mindervalideparkeerplaatsen in waterdoorlatende
betonstraatstenen en een parking in grasbetontegels op waterdoorlatende
fundering voor WZC Klateringen - goedkeuren aangepast bestek

Verdaagd
17.

Logistiek/overheidsopdrachten - onderhoud voetwegen in Groot-Ninove - gunnen
van de opdracht

Verdaagd
GR6. Politie - personeel - toestemming tot non-activiteit voorafgaand aan het pensioen
(NAVAP) aan een inspecteur van politie
Goedgekeurd
GR7. Politie - personeel - mobiliteit - openverklaring van een vacante betrekking in het
operationeel kader - inspecteur van politie - interventie - met mogelijkheid tot
specialisatie in GPI 81
Goedgekeurd voor de raad
Openverklaring van een vacante betrekking via mobiliteit - inspecteur van politie - interventie met mogelijkheid tot specialisatie in GPI 81
GR8. Politie - personeel - mobiliteit - openverklaring van een vacante betrekking in het
operationeel kader - inspecteur van politie - verkeer
Goedgekeurd voor de raad
Openverklaring van een vacante betrekking via mobiliteit - inspecteur van politie - verkeer
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GR9. Politie - personeel - mobiliteit - openverklaring van een vacante betrekking in het
operationeel kader - inspecteur van politie - gerechtelijk team - recherche
Goedgekeurd voor de raad
Openverklaring van een vacante betrekking via mobiliteit - inspecteur van politie - gerechtelijk
team - recherche
GR10. Politie - politiebegroting 2020 - gewone en buitengewone dienst - vaststelling
Goedgekeurd voor de raad
18.

Aankoop led warning lights (waarschuwingslampen)

Goedgekeurd
19.

Politie - Aankopen via bestelbon 2020

Goedgekeurd
Aankopen via bestelbon
GR11. Gemeentebelastingen - belasting op het weghalen van afvalstoffen gestort of
achtergelaten op daartoe niet-geëigende plaatsen - aanpassing
Goedgekeurd voor de raad
Verzoek aan de raad om de belasting op het weghalen van afvalstoffen gestort of achtergelaten op
daartoe niet-geëigende plaatsen aan te passen.
GR12. Financiële dienst - KFB - jaarrekening 2019 - advies
Goedgekeurd voor de raad
Voorstel aan de raad tot het gunstig adviseren van de jaarrekeningen 2019 van de verschillende
kerkfabrieken.
20.

Financiële dienst - Politie - betaalbaarstelling uitgaven 2020

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen tot het betaalbaar stellen van de
mandatenlijst 2020/13
21.

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 schepen om het bezwaarschrift inzake de belasting
op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met handelskarakter en van gelijkgestelde
producten voor het aanslagjaar 2019 en kohierartikel 000047 te herleiden naar € 430,90.
22.

Verwachte minder ontvangsten door corona

Verdaagd
23.

Financiële dienst - goedkeuren bestelbons in het kader van budgethouderschap

Goedgekeurd
De lijst van de bestelaanvragen in het kader van het budgethouderschap worden goedgekeurd.
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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 het betaalbaarstellen van de
mandatenlijsten 2020/132, 2020/134, 2020/135
GR13. Leefmilieu - klimaat - SOLVA - samenwerkingsovereenkomst SOLVA en IGS Lokaal
Woonbeleid - goedkeuring
Goedgekeurd
De raad keurt de samenwerkingsovereenkomst voor Energiehuis SOLVA en IGS Lokaal Woonbeleid
goed.
25.

Omgeving - OMV_2020008652- aktename - melding stopzetting landbouwbedrijf te
Ninove - O/2020/83 inrichtingsnummer 20200122-0087

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de stopzetting van de vergunning van
een landbouwbedrijf gelegen te Ninove.
26.

Omgeving - OMV_2020011070 - weigering - rooien van 18 knotwilgen - O/2020/38

Verdaagd
27.

Omgeving - OMV_2020013809 - vergunning met vw - rooien van 2 wilgen O/2020/50

Goedgekeurd
Het college verleent de vergunning voor het rooien van 2 wilgen te Ninove.
28.

Omgeving - OMV_2020014076 - vergunning met vw - rooien van 14 populieren O/2020/52

Goedgekeurd
Het college verleent de vergunning voor het rooien van 14 populieren te Ninove.
29.

Omgeving - OMV_2020009136 - Vergunning met voorwaarden SH - verbouwen van
een halfopen eengezinswoning - O/2020/58

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het verbouwen van een halfopen eengezinswoning te Aspelare.
30.

Omgeving - OMV_2020009091 - Weigering SH - aanleggen van een paardenpiste O/2020/61

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een weigering af te leveren voor het
aanleggen van een paardenpiste te Denderwindeke.
31.

Omgeving - OMV_2020019247 - Vergunning met voorwaarden SH - verbouwen van
een zolder van een bestaande meergezinswoning met 3 woonentiteiten tot een
extra woonentiteit - O/2020/74

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het verbouwen van een zolder van een bestaande meergezinswoning met 3
woonentiteiten tot een extra woonentiteit te Ninove.
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32.

Omgeving - OMV_2020006405 - Vergunning met voorwaarden SH - herbestemmen
van een kleine schuur tot functie dienstactiviteiten, complementair aan de
landbouwactiviteiten - O/2020/30

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het herbestemmen van een kleine schuur tot functie dienstactiviteiten,
complementair aan de landbouwactiviteiten te Outer.
33.

Omgeving - OMV_2020022892 - Vergunning met voorwaarden SH - overwelven van
een gracht - O/2020/82

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het overwelven van een gracht te Ninove.
34.

Omgeving - OMV_2020030194 - Vergunning met voorwaarden SH - verbouwen van
een eengezinswoning - O/2020/99

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het verbouwen van een eengezinswoning te Denderwindeke.
35.

Omgeving - OMV_2020024413 - Vergunning met voorwaarden SH - omvormen van
een bestaand schilddak tot zadeldak - O/2020/102

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het omvormen van een bestaand schilddak tot zadeldak te Denderwindeke.
GR14. Mobiliteit - Ninove - Geraardsbergsestraat - intrekking gemeenteraadsbeslissing
van 6 november 2019 - invoeren parkeerverbod E1 - stadswegen
Goedgekeurd voor de raad
Invoeren parkeerverbod E1 in de Geraardsbergsestraat te Ninove
36.

Mobiliteit - aanvraag via raadsledenloket - Meerbeke - zone Nieuwstraat, SintBerlindisstraat, Gemeentehuisstraat. - aanvraag snelheidscontroles - aanvraag
gemeenteraadslid

Goedgekeurd
Aanvraag via raadsledenloket gemeenteraadslid inzake de Nieuwstraat, Sint-Berlindisstraat,
Gemeentehuisstraat te Meerbeke - vraag tot snelheidscontroles
37.

Mobiliteit - aanvraag via raadsledenloket - Meerbeke - Gemeentehuisstraat (zone
tussen café Tuup en het Oud Withuis) parkeren langs de rechterzijde van de straat
- aanvraag gemeenteraadslid

Goedgekeurd
Aanvraag via raadsledenloket gemeenteraadslid inzake het parkeren toe te laten langs de
rechterzijde van de straat tussen café Tuup en Oud Withuis.
38.

Ruimtelijke ordening - verkoopbaarheidsattest V 2019/183

Goedgekeurd
voorstel aan het college tot het afleveren van het verkoopbaarheidsattest V 2019/183
39.

Inbraakbeveiligingspremie - goedkeuring

Goedgekeurd
Voorstel aan het college om een inbraakbeveiligingspremie toe te kennen
6

40.

Inbraakbeveiligingspremie - goedkeuring

Goedgekeurd
Voorstel aan het college om een inbraakbeveiligingspremie toe te kennen
41.

Lokale economie - Bloemen-, tuin- en biomarkt - 17 mei 2020 - ANNULATIE

Goedgekeurd
De bloemen-, tuin- en biomarkt op 17 mei 2020 wordt geannuleerd.
42.

Openbare werken - aanleg nieuwe parking te Mallaardstraat - goedkeuring
vorderingsstaat 5 en goedkeuring proces-verbaal van vooruitgang van de werken

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de vorderingsstaat 5 en het proces-verbaal van
vooruitgang van de werken voor de aanleg van een nieuwe parking in de Mallaardstraat te Ninove
goed. Dit voor het bedrag ten laste van de stad van € 72.593,09 btw verlegd.

43.

Openbare werken - Heraanleg kerkplein te Outer - goedkeuring vorderingsstaat 2
en goedkeuring proces-verbaal van vooruitgang van de werken

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de vorderingsstaat 2 en het proces-verbaal van
vooruitgang van de werken voor de heraanleg van het kerkplein te Outer goed. Dit voor het bedrag
ten laste van de stad van € 43.573,85, btw verlegd.

44.

OW – Machtigingsaanvraag voor het plaatsen van een terugslagklep op de kopmuur
van waterloop 05.153a (2e categorie) ter hoogte van de atletiekpiste – verlenen
machtiging.

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen verleent de machtiging voor het plaatsen van een
terugslagklep op de kopmuur van waterloop 05.153a (2e categorie) ter hoogte van de atletiekpiste.
45.

Openbare werken - goedkeuring plaatsbeschrijving van het openbaar domein voor
aanvang van de werken ter hoogte van de Neerbeekstraat te Okegem.

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de plaatsbeschrijving van het openbaar domein
voor aanvang van de werken ter hoogte van de Neerbeekstraat te Okegem goed.
46.

Onderwijs - lokaal flankerend onderwijsbeleid - Coronamaatregelen - kinderopvang
tijdens de paasvakantie

Goedgekeurd
Goedkeuring van de organisatie van de kinderopvang tijdens de paasvakantie in het kader van de
Coronamaatregelen.
47.

Cultuur - uitstel Erfgoeddag en betaling Visual Dimensions - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester keurt het uitstel van Erfgoeddag 2020 goed.
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48.

Cultuur - erfgoedproject #STrOOM - plaatsing erfgoedborden - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de plaatsing van drie erfgoedborden in het
kader van het project #STrOOM goed.

GR15. Jeugd - Goedkeuring aanpassing subsidiereglement voor erkende
jeugdwerkinitiatieven
Goedgekeurd
Goedkeuring van de aanpassing van het subsidiereglement voor erkende jeugdwerkinitiatieven
49.

Sociale zaken: betalen campagnemateriaal voor deelnemende scholen campagne
PAARS

Verdaagd
50.

Sociale zaken - Budget Warme stad: budgetbeheer in handen van Logo Dender vzw

Goedgekeurd
Sociale zaken - Budget Warme stad: budgetbeheer in handen van Logo Dender vzw
51.

Personeel - Financiële ondersteuning bij loonverlies - Covid 19

Goedgekeurd
Financiële ondersteuning bij loonverlies - Covid 19
52.

Personeel - poetsdienst - aanstellen jobstudenten - wijziging

Goedgekeurd
de aanstelling van de jobstudenten poetsdienst wordt gewijzigd.
53.

Logistiek/overheidsopdrachten - uitbreiding polis schoolongevallen opvang tijdens
paasvakantie in scholen andere netten

Goedgekeurd
De polis schoolongevallen opvang tijdens paasvakantie in scholen andere netten uit te breiden.
54.

Lokale economie - Brief marktkramers informatie corona - goedkeuring

Goedgekeurd
Een brief aan de marktkramers, met informatie rond het coronavirus, wordt goedgekeurd.
55.

Mobiliteit - inname openbaar domein - aanvraag opschorting betaling

Verdaagd
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