College van burgemeester en schepenen van 06 juli 2020
BEKNOPTE BESLUITENLIJST

GR1. Secretariaat - Poolstok - algemene vergadering vrijdag 4 september 2020 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag
vertegenwoordiger
Goedgekeurd
Voorstel aan de gemeenteraad om akte te nemen van de agenda van de algemene vergadering van
Poolstok op vrijdag 4 september 2020 en tot het bepalen van het stemgedrag van de
vertegenwoordiger.
1.

Secretariaat - goedkeuring notulen

Goedgekeurd
Goedkeuring van de notulen van 29 juni 2020.
2.

Personeel - aanstellen en bekrachtigen monitor sport 3 juli 2020

Goedgekeurd
Voorstel aan het college om een monitor aan te stellen en te bekrachtigen voor het sportkamp op 3
juli.
3.

Personeel - aanstellen jobstudenten IBO

Goedgekeurd
Voorstel aan het college om jobstudenten voor het IBO aan te stellen
4.

Samenwerkingsovereenkomst ondersteuning lokale economie

Goedgekeurd
Samenwerkingsovereenkomst ondersteuning lokale economie
5.

Personeel - Lokale Diensteneconomie - aanstelling

Goedgekeurd
Aanstelling van een doelgroepwerknemer in het kader van het Lokale Diensteneconomieproject.
6.

Personeel - Goedkeuring organisatie volwaardige selectieprocedure voor de aanleg
van een aanwerving- en bevorderingsreserve voor de functie van deskundige
woonbeleid.

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om de organisatie van een
selectieprocedure voor de functie van deskundige woonbeleid goed te keuren.

7.

Personeel - aanstellen monitoren - aanvulling

Goedgekeurd
Het er wordt een monitor aangesteld.
8.

Personeel - datum indiensttreding vakman chauffeur, overeenkomst onbepaalde
duur

Goedgekeurd
Voorstel aan het college om de datum van indiensttreding van een personeelslid goed te keuren
9.

Personeel - aanstellen en bekrachtigen jobstudent administratie

Goedgekeurd
Voorstel aan het college om een jobstudent aan te stellen en te bekrachtigen voor de administratie
10.

Personeel - samenwerkingsovereenkomst ifv analyse vrijstelling
bedrijfsvoorheffing werken onroerend

Goedgekeurd
Personeel - samenwerkingsovereenkomst ifv analyse vrijstelling bedrijfsvoorheffing werken
onroerend
11.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister - intrekking

Goedgekeurd
Aanvraag intrekking ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister
12.

Burgerzaken - grafconcessie op de begraafplaats Denderwindeke

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring grafconcessie op de begraafplaats Denderwindeke
13.

Burgerzaken - grafconcessie op de begraafplaats Ninove

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring grafconcessie op de begraafplaats Ninove
14.

Burgerzaken - verlenging grafconcessie op de begraafplaats Meerbeke

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring verlenging grafconcessie op de begraafplaats Meerbeke
15.

Burgerzaken - concessie op het urnenveld op de begraafplaats Ninove

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie urnenveld op de begraafplaats Ninove
16.

Burgerzaken - concessie op het urnenveld op de begraafplaats Ninove

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie urnenveld op de begraafplaats Ninove
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.

Burgerzaken - verlenging grafconcessie op de begraafplaats Meerbeke

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring verlenging grafconcessie op de begraafplaats Meerbeke
20.

Burgerzaken - concessie op het urnenveld op de begraafplaats Denderwindeke

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie urnenveld op de begraafplaats Denderwindeke
21.

Burgerzaken - grafconcessie op de begraafplaats Meerbeke

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring grafconcessie op de begraafplaats Meerbeke
22.

Burgerzaken - grafconcessie op de begraafplaats Appelterre-Eichem

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring grafconcessie op de begraafplaats Appelterre-Eichem
23.

Burgerzaken - grafconcessie op de begraafplaats Neigem

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring grafconcessie op de begraafplaats Neigem
24.

Burgerzaken - concessie op het urnenveld op de begraafplaats Neigem

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie urnenveld op de begraafplaats Neigem
25.

Burgerzaken - concessie op het urnenveld op de begraafplaats Ninove

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie urnenveld op de begraafplaats Ninove
26.

Burgerzaken - concessie op het urnenveld op de begraafplaats Appelterre-Eichem

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie urnenveld op de begraafplaats Appelterre-Eichem
27.

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

Goedgekeurd
Goedkeuring aanvragen tot plaatsing grafzerken op de begraafplaatsen
28.

Sociale zaken - toelage welzijns- en ouderenverenigingen werkingsjaar 2019

Goedgekeurd
Jaarlijkse premie voor welzijns- en ouderenvereniging (werkingsjaar 2019) uitbetaling.

29.

Integrale veiligheid - Bevestiging burgemeestersbesluiten tijdelijk plaatsverbod hernieuwing

Goedgekeurd
Toepassing van het tijdelijk plaatsverbod - hernieuwing - bevestiging burgemeestersbesluit
30.

Aanstellen raadsman voor juridische bijstand basisschool

Goedgekeurd
De stad stelt een raadsman aan om bijstand te verlenen.
31.

Logistiek/overheidsopdrachten - scholengemeenschap GeNi - aankoop
schoolboeken schooljaar 2020 - 2021 - gunning van de opdracht

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen de aankoop van de schoolboeken
schooljaar 2020 - 2021 te gunnen aan de desbetreffende uitgeverijen
32.

Logistiek - aanstellen van een ontwerper voor de aanleg van speelterreinen op het
grondgebied van de stad Ninove - goedkeuring - goedkeuring voorwaarden vaststellen wijze van gunnen van de opdracht - vaststellen lijst te raadplegen
firma's

Goedgekeurd
De opdracht voor het aanstellen van een ontwerper voor de aanleg van speelterreinen op het
grondgebied van de stad Ninove en de wijze van gunnen goed te keuren en de lijst te raadplegen
firma's vast te stellen
33.

Logistiek/overheidsopdrachten - vernieuwen bakgoten en kroonlijsten van het
buurthuis van Okegem - gunnen van de opdracht

Verdaagd
34.

Logistiek/overheidsopdrachten - huur van een extra digitaal bord voor de
stedelijke basisschool Seringen

Goedgekeurd
De huur van 1 extra digitaal bord voor de maandelijkse huurprijs van € 78 exclusief btw en een
eenmalige installatiekost van € 345 exclusief btw voor SBS De Lettertuin goed te keuren.
35.

Logistiek/overheidsopdrachten - aankoop van meubilair voor de stedelijke
basisscholen De Hazelaar en De Lettertuin - gunning van de opdracht

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen de opdracht voor de aankoop van
meubilair voor de stedelijke basisscholen De Hazelaar en De Lettertuin te gunnen ten bedrage van
:
- perceel 1 SBS De Lettertuin: € 3.628,06, btw inclusief
- perceel 2 SBS De Hazelaar: € 12.368,15, btw inclusief, aan de firma die als enige een offerte
heeft ingediend.
36.

Huur koffiemachines

Goedgekeurd
Huur koffiemachines

37.

Aankoop IT-materiaal

Goedgekeurd
Aankoop IT-materiaal

38.

Politie - Aankoop kluis voor Intern Toezicht

Goedgekeurd
39.

Politie - Aankopen via bestelbon 2020

Goedgekeurd
Aankopen via bestelbon
40.

Financiële dienst - Politie - betaalbaarstelling uitgaven 2020

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen tot het betaalbaar stellen van de
mandatenlijst 2020/26
41.

Gemeentebelastingen - beslechting van fiscale geschillen - gemeentebelasting op
leegstand van gebouwen en woningen - uitspraak

Verdaagd
42.

Financiën - afsluiten leningen - Gunnen opdracht

Goedgekeurd
Gunnen van de opdrachten met als voorwerp het afsluiten van leningen voor de stad Ninove en de
politiezone
43.

Financiële dienst - goedkeuren bestelbons in het kader van budgethouderschap

Goedgekeurd
De lijst van de bestelaanvragen in het kader van het budgethouderschap worden goedgekeurd.
44.

Financiële dienst - betaalbaarstelling uitgaven 2020 in het kader van
budgethouderschap

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen tot de betaalbaarstelling van de
mandatenlijsten 2020/248, 2020/249, 2020/250, 2020/251, 2020/255 en 2020/256.
45.

Leefmilieu - betalen subsidie aanplanting lijnvormige landschapselementen

Goedgekeurd
Het college keurt de aanvraag tot uitbetaling van de subsidie voor aanplanting van lijnvormige
landschapselementen goed.
46.

Leefmilieu - aanvraag premie herbruikbare luiers -goedkeuring

Goedgekeurd
Het college keurt de aanvraag voor een premie voor herbruikbare luiers goed.
47.

Leefmilieu - klimaat - energiescan Kapittelstraat - rapport - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de energiescan voor een bedrijf in de nieuwe
KMO-zone Kapittelstraat goed.
48.

Leefmilieu - schriftelijke vraag raadslid bomen buurthuis Pollare - voorstel
antwoord - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt het voorstel van antwoord goed op de
schriftelijke vraag van een raadslid over de bomen bij het buurthuis van Pollare.

49.

Omgeving - omgevinsgvergunning SH OMV_2020055132 - Bosgroep Vlaamse
Ardennen vzw - rooien van 14 populieren te Aspelare, Tortelboomstraat - verlenen
omgevingsvergunning - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen verleent een omgevingsvergunning voor het rooien
van 14 populieren te Aspelare.
50.

Omgeving - omgevinsgvergunning SH+VW OMV_2020064329 - rooien van een
kerselaar te Denderwindeke, Roost zn- verlenen omgevingsvergunning goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen verleent een omgevingsvergunning voor het rooien
van een kerselaar te Denderwindeke.
51.

OMV_2019141623 - aanvraag omgevingsvergunning van NV H.H.N. voor het
hernieuwen, uitbreiden en toevoegen van een vergunde toonzaal met werkplaats
(IIOA + KH) + bijstellen voorwaarden te Appelterre-Eichem (Ninove) O/2020/122- deels verlenen vergunnen – deels weigeren vergunningen goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen verleent deels een omgevingsvergunning voor het
hernieuwen, uitbreiden en toevoegen van een vergunde toonzaal met werkplaats (IIOA + KH) te
Appelterre-Eichem (Ninove).
52.

Omgeving - OMV_2019160351 - vergunning met voorwaarden SH- verbouwen van
3 bestaande handelspanden tot 2 handelspanden (SH, IIOA en KH) - O/2020/98
Inrichtingsnummer: 20190925-0051

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden
voor het verbouwen van 3 bestaande handelspanden tot 2 handelspanden te Ninove.
53.

Omgeving - OMV_2020036781 - Vergunning met voorwaarden SH - uitbreiden van
een bestaande cafétaria - O/2020/125

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het uitbreiden van een bestaande cafétaria te Okegem.
54.

Omgeving - OMV_2020053731 - Vergunning met voorwaarden SH - verbouwen en
uitbreiden van een alleenstaande eengezinswoning - O/2020/176

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

55.

Omgeving - OMV_2020063948 - Vergunning met voorwaarden SH - plaatsen van
houten tuinschermen - O/2020/203

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het plaatsen van houten tuinschermen te Meerbeke.
56.

Omgeving - OMV_2020067074 - Vergunning met voorwaarden SH - verbouwen van
een eengezinswoning - O/2020/216

Goedgekeurd

Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het verbouwen van een eengezinswoning te Ninove.
57.

Omgeving - OMV_2020067356 - Vergunning met voorwaarden SH - aanbrengen
van gevelbekleding - O/2020/217

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het aanbrengen van gevelbekleding te Ninove.
58.

Omgeving - OMV_2020042389 - Vergunning met voorwaarden SH - verbouwen van
een bestaande eengezinswoning tot een winkel met bijhorende wooneenheid O/2020/196

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het verbouwen van een bestaande eengezinswoning tot een winkel met bijhorende
wooneenheid te Voorde.
59.

Omgeving - OMV_2019129168 - Vergunning met voorwaarden SH - aanleggen van
een doorsteek voor voetgangers na sloop van de gebouwen - O/2020/105

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het aanleggen van een doorsteek voor voetgangers na sloop van de gebouwen te
Ninove.
60.

Omgeving - OMV_2020029682 - Vergunning met voorwaarden SH - verkavelen van
een perceel voor 2 open bebouwingen en 2 halfopen bebouwingen - O/2020/96

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het verkavelen van een perceel voor open bebouwingen en halfopen bebouwingen
te Aspelare.
61.

Mobiliteit - Autovrije zondag - goedkeuren overmachtsclausule

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de overmachtsclausule voor de
activiteiten op autovrije zondag 2020
62.

Mobiliteit - Meerbeke - Beneden-Hemelrijk - schade door vrachtwagens bijplaatsen paaltjeqs - stadswegen - goedkeuring

Goedgekeurd
Goedkeuring aan het bijplaatsen van 2 paaltjes in Beneden-Hemelrijk te Meerbeke

63.

Mobiliteit - aanvraag bestuurderspas - goedkeuring

Goedgekeurd
Goedkeuring aan het afleveren van een bestuurderspas.
64.

Mobiliteit - opschorting betalend parkeren - aanvragen sportdienst

Goedgekeurd
Goedkeuring opschorting betalend parkeren.

65.

Mobiliteit - Trage Wegen - Lieferinge - heropenen voetweg 11

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de heropening van voetweg 11 te
Lieferinge
66.

Ruimtelijke ordening - Brownfieldconvenant Fabelta - goedkeuring verdere
werkplanning

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de verdere werkplanning voor het project
brownfieldconvenant Fabelta goed;
67.

Ruimtelijke ordening - kennisname hoger beroep tegen vonnis klacht BVBA Ninove
Real Estate voor Paraphane

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het hoger beroep dat gesteld is
tegen vonnis dat genomen ivm de schadevergoeding in naam van BVBA Ninove Real Estate voor
Paraphane
68.

Lokale economie - dinsdagmarkt - overname marktplaats

Goedgekeurd
De overname van een marktplaats op de dinsdagmarkt wordt goedgekeurd.
69.

Lokale economie - dinsdagmarkt - overname marktplaats

Goedgekeurd
Lokale economie - dinsdagmarkt - overname marktplaats
70.

Lokale economie - Coronacrisis - horeca - tijdelijke terrassen - periode 19 juni - 31
aug. 2020 - vergunningen - bekrachtiging

Goedgekeurd
Het CBS bekrachtigt de afgeleverde tijdelijke terrasvergunningen.
71.

OW - Een overzichtslijst van de goedgekeurde en de nog goed te keuren offertes
met betrekking tot het plaatsen van openbare verlichting.

Goedgekeurd
OW - Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de overzichtslijst met
betrekking tot de goedgekeurde alsook de nog goed te keuren offertes voor het plaatsen van
openbare verlichting.
72. Openbare werken - VMSW - omgevingswerken Witherenstraat te Ninove goedkeuring verrekening nummer 2
Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de verrekening nummer 2 goed voor de
omgevingswerken in de wijk Witherenstraat – verkaveling Denderhoutembaan, waarin
wijzigingswerken worden verantwoord voor een totaalbedrag van € 14.065,35 excl. BTW, waarvan
€ 5.626,14 excl. BTW ten laste van de Stad Ninove.
73.

OW - 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

OW - Het college van burgemeester en schepenen keurt te terugbetaling van de meerkost (bedrag
boven € 1.750) goed voor de aansluiting van een bestaande woning/nieuwbouw op de openbare
riolering.

74.

Openbare werken - openbaar onderzoek - actualisatie van de atlas onbevaarbare
waterlopen - kennisname

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat er tijdens het openbaar onderzoek met
betrekking tot de actualisatie van de atlas onbevaarbare waterlopen geen bezwaren werden
ontvangen en verleent een gunstig advies
75.

Openbare werken - goedkeuring plaatsbeschrijving van het openbaar domein voor
aanvang van de werken ter hoogte van de Windekeveldweg te Denderwindeke

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de plaatsbeschrijving van het openbaar domein
voor aanvang van de werken ter hoogte van Windekeveldweg te Denderwindeke, goed.
76.

OW - Zebrapadverlichting plaatsen langs de Kapellestraat - goedkeuring
prijsofferte 343319 - gunning van de opdracht.

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring en keurt de prijsofferte 343319
voor het plaatsen van zebrapadverlichting langs de Kapellestraat ten bedrage van
€ 5.991,88, btw verlegd, goed.

77.

Machtigingsaanvragen voor het aanleggen van verharding op openbaar domein kennisneming aanvragen - verlenen machtiging

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen verleent machtiging voor het aanleggen van
verharding op openbaar domein te Kouterbaan te Okegem, goed.

78.

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

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

79.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - schooljaar 202/2021 - ambtshalve
toekenning verlof tijdelijk andere opdracht - tijdelijk belasten met andere opdracht

Goedgekeurd
Tijdelijk belasten met een andere opdracht van vastbenoemde personeelsleden van de scholen van
de Scholengemeenschap GeNi vanaf 1 september 2020 enerzijds en anderzijds aan hen
ambtshalve een verlof tijdelijk andere opdracht toekennen voor een vastbenoemde opdracht.
80.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - schooljaar 2020/2021 - beleids- en
ondersteunend personeel - toekenning verlof tijdelijk andere opdracht - tijdelijk
belasten met andere opdracht

Goedgekeurd

Toekenning van een verlof tijdelijk andere opdracht aan een administratieve medewerker voor een
deeltijdse opdracht van 7/36 aan de SBS Denderwindeke en tijdelijk belasten met een deeltijdse
andere opdracht van 7/36 in het ambt van administratief medewerker aan de SBS ParklaanSeringen in een niet-vacante betrekking i.v.v. de titularis die afwezig is wegens opname
zorgkrediet vanaf 1 september 2020 tot en met 30 juni 2021.
81.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Denderwindeke en Stedelijke Basisschool
Nederhasselt-Voorde - personeel kleuteronderwijs - verlenging verlof verminderde
prestaties wegens ziekte

Goedgekeurd
Toekenning van een verlenging van het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte mits
werkhervatting aan 75% aan een leermeesteres lichamelijke opvoeding van SBS Denderwindeke
en van de SBS Nederhasselt-Voorde vanaf 1 juli 2020 tot en met 31 augustus 2020.
82.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - schooljaar 2020/2021 - nieuwe
affectaties

Goedgekeurd
Nieuwe affectaties van vastbenoemde personeelsleden vanaf 1 september 2020 aan de scholen van
de Scholengemeenschap GeNi.
83.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - personeel lager onderwijs - nascholing
mentoren

Goedgekeurd
Verlenen van toestemming aan onderwijzeressen van de Schoolgemeenschap GeNi om deel te
nemen aan een nascholing.
84.

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - domein dans verlof voor verminderde prestaties - toekenning

Goedgekeurd
Toekenning van verlof voor verminderde prestaties voor een deeltijdse opdracht van zes lestijden
aan een lerares DKO, domein dans, van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans vanaf
1 september 2020 tot en met 31 augustus 2021.

85.

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - domein muziekschooljaar 2020/2021 - verlof voor verminderde prestaties - toekenning

Goedgekeurd
Toekenning van verlof voor verminderde prestaties voor een deeltijdse opdracht van drie lestijden
aan een leraar DKO, domein muziek, van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans
vanaf 1 september 2020 tot en met 30 juni 2021.

86.

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - domein dans schooljaar 2020/2021 - mededeling opname zorgkrediet

Goedgekeurd
Kennisneming van de mededeling van opname van zorgkrediet voor 1/5de (5 lestijden) door een
lerares DKO, domein dans, van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans vanaf 1
september 2020 tot en met 30 juni 2021.

87.

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - domein muziek schooljaar 2020/2021 - afwezigheid voor verminderde prestaties - toekenning

Goedgekeurd
Toekenning van een afwezigheid voor verminderde prestaties aan een leraar DKO, domein muziek,
van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans voor een deeltijdse opdracht van één
lestijd vanaf 1 september 2020 en tot en met 31 augustus 2021.

88.

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - domein muziek schooljaar 2020/2021 - verlof voor verminderde prestaties - toekenning

Goedgekeurd
Toekenning van verlof voor verminderde prestaties voor een deeltijdse opdracht van vijf lestijden
aan een lerares DKO, domein muziek, van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans
vanaf 1 september 2020 tot en met 31 augustus 2021.
89.

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - domein muziek ouderschapsverlof in het kader van loopbaanonderbreking - vervroegde stopzetting

Goedgekeurd
Vervroegde stopzetting van ouderschapsverlof in het kader van loopbaanonderbreking voor 1/5de
van een leraar DKO, domein muziek, van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans op
31 augustus 2020.

90.

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - studierichting
muziek - schooljaar 2020/2021 - verlof tijdelijk andere opdracht - toekenning

Goedgekeurd
Toekenning van verlof tijdelijk andere opdracht voor een deeltijdse opdracht van elf lestijden aan
een lerares DKO, domein muziek, van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans vanaf 1
september 2020 en uiterlijk tot en met 31 augustus 2021.

91.

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - domein muziek schooljaar 2020/2021 - verlof tijdelijk andere opdracht - toekenning

Goedgekeurd
Toekenning van een verlof tijdelijk andere opdracht voor een deeltijdse opdracht van vier lestijden
aan een lerares DKO, domein muziek, van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans
vanaf 1 september 2020 en uiterlijk tot en met 31 augustus 2021.
92.

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - domein muziek schooljaar 2020/2021 - verlof tijdelijk andere opdracht - toekenning

Goedgekeurd
Toekenning van een verlof tijdelijk andere opdracht voor een deeltijdse opdracht van zes lestijden
aan een leraar DKO, domein muziek, van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans
vanaf 1 september 2020 en uiterlijk tot en met 30 juni 2021.
93.

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - domein muziek schooljaar 2020/2021 - verlof tijdelijk andere opdracht - toekenning

Goedgekeurd
Toekenning van een verlof tijdelijk andere opdracht voor een deeltijdse opdracht van acht lestijden
aan een leraar DKO, domein muziek, van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans
vanaf 1 september 2020 en uiterlijk tot en met 31 augustus 2021.

94.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen - vestigingsplaats Seringen plaatsen extra klascontainers - principebeslissing

Goedgekeurd
Principieel akkoord gaan met de plaatsing van 2 extra klascontainers in de vestigingsplaats
Seringen van de Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen.
95.

Cultuur - gebruik Kaaischool voor kunstproject 'Myra' - weigering - goedkeuring

Goedgekeurd
College van burgemeester en schepenen geeft geen toelating voor het gebruik van de Kaaischool
voor een kunstproject.
96.

Cultuur - vrijwilligers kinderopvang in scholen tijdens corona vrijwilligersvergoeding + vergoeding gebruik kantine Osta Meerbeke - uitbetaling goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de uitbetaling van de vrijwilligersvergoeding aan
vrijwillgers voor de kinderopvang in de scholen tijdens corona + vergoeding Osta Meerbeke voor
gebruik kantine goed.
97.

Sport - basketbalclub BBC United Ninove - gebruik stedelijke sporthal

Goedgekeurd
Basketbalclub BBC United Ninove - gebruik stedelijke sporthal
98.

Sociale zaken/ontwikkelingssamenwerking: subsidie Broederlijk Delen

Goedgekeurd
Sociale zaken/ontwikkelingssamenwerking: subsidie Broederlijk Delen
99.

Sociale zaken/ontwikkelingssamenwerking - subsidie Akouyo vzw

Goedgekeurd
Sociale zaken/ontwikkelingssamenwerking - subsidie Akouyo vzw
100. Sociale zaken/ontwikkelingssamenwerking - subsidie Oxfam Wereldwinkel
Goedgekeurd
Sociale zaken/ontwikkelingssamenwerking - subsidie Oxfam Wereldwinkel
101. Sociale zaken/ontwikkelingssamenwerking - subsidie Volk in Nood vzw
Goedgekeurd
Sociale zaken/ontwikkelingssamenwerking - subsidie Volk in Nood vzw
102. Sociale zaken/ontwikkelingssamenwerking - subsidie Buurderij Ninove
Goedgekeurd
Sociale zaken/ontwikkelingssamenwerking - subsidie Buurderij Ninove
103. Sociale zaken - uitbetalen locatiepremie VKO WJ 2019 -2020
Goedgekeurd
De betaalbaarstelling van de ingediende aanvragen voor de locatiepremie voorschoolse
kinderopvang goedkeuren.
104. Sociale zaken - mobiele SOT en anti-verveelpakketten
Goedgekeurd

Goedkeuren van de aankoop van materiaal voor de mobiele speelotheek en de antiverveelpakketten voor de kwetsbare gezinnen te ondersteunen.
105. Lokale economie - ambulante handel - foodtruck - dienstjaar 2020 - privédomein
te Mallaardstraat , Ninove - goedkeuring
Verdaagd
106. Mobiliteit - tijdelijk politiereglement wielerwedstrijd De Redding 21.07.2020 kennisname
Goedgekeurd
Het college neemt kennis van het tijdelijk politiereglement op het verkeer dat van kracht is tijdens
de wielerwedstrijd De Redding op 21.07.2020
107. Mobiliteit - tijdelijk politiereglement wielerwedstrijd Pollare 12.07.2020 kennisname
Goedgekeurd
Het college neemt kennis van het tijdelijk politiereglement op het verkeer dat van kracht is tijdens
de wielerwedstrijd te Pollare op 12.07.2020

