College van burgemeester en schepenen van 06 mei 2019
BEKNOPTE BESLUITENLIJST

GR1. Secretariaat - VVSG - aanduiding van vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor
de algemene vergadering.
Verdaagd
Voorstel aan de gemeenteraad om een vertegenwoordiger en plaatsvervanger aan te duiden voor
de algemene vergadering van VVSG en dit voor de duur van deze bestuursperiode.
GR2. Secretariaat - Ethias - aanduiding van vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor
de algemene vergadering.
Goedgekeurd
Voorstel aan de gemeenteraad om een vertegenwoordiger en plaatsvervanger aan te duiden voor
de algemene vergadering van Ethias en dit voor de duur van deze bestuursperiode.
GR3. Secretariaat - Ethias - algemene jaarvergadering - donderdag 13 juni 2019 akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger
Goedgekeurd
Voorstel aan de gemeenteraad om akte te nemen van de agenda van de algemene jaarvergadering
van Ethias op donderdag 13 juni 2019 en tot het bepalen van het stemgedrag van de
vertegenwoordiger.
GR4. Secretariaat - Intergem - algemene vergadering - donderdag 20 juni 2019 akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger
Goedgekeurd
Voorstel aan de gemeenteraad om akte te nemen van de agenda van de algemene vergadering van
Intergem op
donderdag 20 juni 2019 en tot het bepalen van het stemgedrag van de vertegenwoordiger.
1.

Secretariaat - goedkeuring notulen

Goedgekeurd
Goedkeuring van de notulen van 24 april 2019 en 26 april 2019
2.

Secretariaat - erediensten - Kerkraad Sint-Petrus Meerbeke - Notulen 19 maart
2019

Goedgekeurd
Notulen van de vergadering van de kerkraad Sint-Petrus Meerbeke van 19 maart 2019.
3.

Dienst communicatie - samenwerking voor participatieprojecten

Goedgekeurd
Afsluiten contract voor participatieprojecten, waaronder participatie rond meerjarenplan.

4.

Personeel - Jeugdconsulent - invullen vacature vanaf 1 september2019

Verdaagd
Jeugdconsulent - invullen vacature vanaf 1 september 2019
5.

Personeel - wervingsreserve technisch beambte schoonmaak - verlenging

Goedgekeurd
Verlenging wervingsreserve technisch beambte schoonmaak
6.

Personeel - raadsledenloketvraag van 18.4.2019 - selectieprocedure vakman
chauffeur & machinebediener

Goedgekeurd
Een raadslid stelt een schriftelijke vraag
7.

Personeel - selectieprocedure van afdelingsverantwoordelijke en administratief
medewerker technische dienst - wijziging tarieven publicatie vacatures door
Poolstok

Goedgekeurd
Wijziging publicatie van twee vacatures stad/OCMW door Poolstok
8.

Personeel - noodplanner - datum indiensttreding

Goedgekeurd
De noodplanner treedt in dienst.
9.

Personeel - wijziging tijdelijke functie administratief medewerker - halftijds dienst
burgerzaken en halftijds personeelsdienst

Goedgekeurd
Wijziging tijdelijke tewerkstelling administratief medewerker
10.

Informatica - Addendum per 1 mei 2019 aan Engagementsverklaring consortium
LB365 in het kader van het project "Samen Aanbesteden" - goedkeuring

Goedgekeurd
Addendum per 1 mei 2019 aan engagementsverklaring consortium LB365 in het kader van het
project "Samen Aanbesteden" - goedkeuring
11.

Burgerzaken - vreemdelingenmodule Cevi- testing Keesingscanner

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring testing Keesingscanner Cevi vreemdelingenloket dienst burgerzaken
12.

Burgerzaken - verkiezingen 26 mei 2019 - vaststellen lijst stem- en telbureaus

Goedgekeurd
Vaststellen lijst stem- en telbureaus voor de verkiezingen van 26 mei 2019
13.

Burgerzaken - verkiezingen 26 mei 2019 - vaststellen aanplakplaatsen

Goedgekeurd
Vaststellen aanplakplaatsen voor de verkiezingen van 26 mei 2019

14.

Sociale zaken - uitbetalen locatiepremie en anciënniteitspremie voorschoolse
kinderopvang werkjaar 2018

Goedgekeurd
Uitbetalen van een locatiepremies en anciënniteitspremies voor de voorschoolse
kinderopvangvoorzieningen in Ninove voor het werkjaar 2018, volgens het subsidiereglement
goedgekeurd op 22 juni 2017.
15.

Patrimonium - Herstel technische installaties - deel 23 - goedkeuring

Goedgekeurd
Goedkeuring offertes voor SBS Seringen en De Kuip
16.

Patrimonium - wegnemen aansluiting elektriciteit - goedkeuring

Goedgekeurd
Goedkeuring offerte wegnemen aansluiting elektriciteit.
17.

Patrimonium - Uitbreiding school Windekind - perceel 3 - verrekening
drukverhoging - goedkeuring

Goedgekeurd
Verrekening voor waterdrukverhoging bij SBS Windekind
18.

Logistiek/overheidsopdrachten - aankoop van een vaatwasser en een koelkast voor
de academie muziek, woord en dans - gunnen van de opdracht

Goedgekeurd
de aankoop van een vaatwasser en een koelkast voor de stedelijke academie voor muziek, woord
en dans werd gegund aan de firma die als enige een offerte heeft ingediend ten bedrage van €
749,00 voor een vaatwasser en € 369,00 voor een koelkast
19.

Logistiek/overheidsopdrachten - aanplanten en onderhouden éénjarige
stadsbebloeming - gunning van de opdracht

Goedgekeurd
Het aanplanten en onderhouden éénjarige stadsbebloeming te gunnen aan de firma die de
economisch meest voordelige offerte heeft ingediend voor de prijs van € 58.510,01 btw incl
GR5. Politie - personeel - vervroegd rustpensioen
Goedgekeurd
GR6. Politie - personeel - mobiliteit - benoeming van een niveau B - consulent - dienst
beleid, beheer & ondersteuning
Goedgekeurd
20.

Politie – Organisatie verkeersklassen als alternatieve sanctie voor minderjarige
overtreders

Goedgekeurd
Organisatie verkeersklassen als alternatieve sanctie voor minderjarige overtreders
21.

Aankoop van motorkledij

Goedgekeurd
Aankoop van motorkledij voor drie politieambtenaren van Lokale Politie Ninove

22.

Mededinging aankoop bureaustoelen interventiedienst: vaststellen van de lijst der
te raadplegen firma's

Goedgekeurd
Mededinging aankoop bureaustoelen interventiedienst: vaststellen van de lijst der te raadplegen
firma's
23.

Politie - personeel - betaling van rechtshulp - arbeidsongeval Yves Beeckman

Goedgekeurd
24.

Politie - Aankopen via bestelbon

Goedgekeurd
Aankopen via bestelbon
GR7. Gemeentebelastingen - belasting op het weghalen van afvalstoffen gestort of
achtergelaten op daartoe niet geëigende plaatsen - verlenging
Goedgekeurd
Verzoek aan de raad om belasting op het weghalen van afvalstoffen gestort of achtergelaten op
daartoe niet geëigende plaatsen te verlengen voor de duur van 1 jaar.
GR8. Gemeentebelastingen - belasting op verwaarloosde woningen en/of gebouwen verlenging
Goedgekeurd
Verzoek aan de raad om de belasting op verwaarloosde woningen en/of gebouwen te verlengen
voor de duur van 1 jaar.
GR9. Gemeentebelastingen - Belastingreglement op ongeschikte en onbewoonbare
woningen - verlenging
Goedgekeurd
Verzoek aan de raad om de belasting op ongeschikte en onbewoonbare woningen te verlengen
voor de duur van 1 jaar.
GR10. Gemeentebelastingen - gemeentebelasting op de leegstand van gebouwen en
woningen - verlenging
Goedgekeurd
Verzoek aan de raad om de belasting op de leegstand van gebouwen en woningen te verlengen
voor de duur van 1 jaar.
GR11. Gemeentebelastingen - belasting op tweede verblijven - verlenging
Goedgekeurd
Verzoek aan de raad om de belasting op tweede verblijven te verlengen voor de duur van 1 jaar.
GR12. Gemeentebelastingen - belasting op groeven en graverijen - verlenging
Goedgekeurd
Verzoek aan de raad om de belasting op groeven en graverijen te verlengen voor de duur van 1
jaar.
GR13. Gemeentebelastingen - retributie op het gebruik van condoomautomaten opheffing
Goedgekeurd
Verzoek aan de raad om het retributiereglement op het gebruik van condoomautomaten van 25
oktober 2001 op te heffen.

GR14. Gemeentebelastingen - contante belasting op het voeren van reclame met
commerciële doeleinden op het openbaar domein - hernieuwing
Goedgekeurd
Verzoek aan de raad om de contante belasting op het voeren van reclame met commerciële
doeleinden op het openbaar domein te hernieuwen
GR15. Gemeentebelastingen - contante belasting op het leuren op de openbare weg hernieuwing
Goedgekeurd
Verzoek aan de raad om de contante belasting op het leuren op de openbare weg te hernieuwen.
25.

Financiële dienst - goedkeuren bestelbons in het kader van budgethouderschap

Goedgekeurd
De bestelbonnen 2019/952 t.e.m. 2019/979 in het kader van het budgethouderschap worden
goedgekeurd.
26.

Financiële dienst - betaalbaarstelling uitgaven 2019 in het kader van
budgethouderschap

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen tot het betaalbaarstellen van de
mandatenlijst 2019/80
27.

Financiële dienst - stad Ninove- kwartaalrapportering 1e kwartaal 2019 kennisname

Goedgekeurd
28.

Leefmilieu - inzameling huishoudelijk afvalstoffen aan huis en recyclagepark eindafrekening 2018 - kennisname

Goedgekeurd
ER wordt kennis genomen van de eindafrekening 2018 voor de inzameling van huishoudelijke
afvalstoffen aan huis en op het recyclagepark.
29.

Leefmilieu - volkstuinen aanleg - goedkeuren vorderingsstaat 8 - goedkeuring
proces-verbaal van vooruitgang der werken.

Goedgekeurd
Het college keurt vorderingsstaat 8 voor de aanleg van de volkstuinen goed.
30.

Omgeving - gunstig advies voor de omgevingsvergunningaanvraag (SH + IIOA)
voor het uitbreiden van een landbouwbedrijf - gunstig

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft gunstig advies voor de
omgevingsvergunningaanvraag voor het uitbreiden van een landbouwbedrijf.
31.

Omgeving - OMV_2019006501 - Weigering SH - herinrichten domein tot dierenasiel
- O/2019/95

Verdaagd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een weigering af te leveren voor het
herinrichten van een domein tot dierenasiel te Aspelare.

32.

Omgeving - OMV_2019027646 - Vergunning met voorwaarden SH - bouwen van
een open berging - O/2019/77

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning af te leveren voor het
bouwen van een open berging te Okegem.
33.

Omgeving - OMV_2019033599 - Weigering - wijzigen van bestemming van een
handelsgebouw tot een commercieel gelijkvloers met een woning aan de
verdieping - O/2019/91

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een weigering af te leveren voor het
wijzigen van bestemming van een handelsgebouw tot een commercieel gelijkvloers met een
woning aan de verdieping te Ninove.
34.

Omgeving - OMV_2019018628 - Weigering SH - wijzigen van reliëf - O/2019/49

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een weigering af te leveren voor het
wijzigen van een reliëf te Denderwindeke.
35.

Omgeving - OMV_2019010991 - Weigering SH - bouwen van een ééngezinswoning
- O/2019/42

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een weigering af te leveren voor het
bouwen van een eengezinswoning te Appelterre.
36.

Omgeving - OMV_2019016415 - Vergunning - regulariseren van een dakterras op
een bestaand plat dak - O/2019/105

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning af te leveren voor het
regulariseren van een dakterras op een bestaande plat dak te Ninove.
37.

Omgeving - OMV_2019020870 - Vergunning met voorwaarden SH - plaatsen van
steenkorven - O/2019/58

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het plaatsen van steenkorven te Ninove.
38.

Omgeving - OMV_2019033912 - Vergunning met voorwaarden SH - bouwen van
een tuinhuis - O/2019/92

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning af te leveren voor het
bouwen van een tuinhuis te Ninove.
39.

Mobiliteit - Autoluw centrum - offerte uitbreiding opdracht

Verdaagd
Het college van gaat akkoord om de offerte voor de uitbreiding van het dossier autoluw centrum
40.

Mobiliteit - kennisname verslag overleg fietsverbinding N45

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag betreffende het overleg
fietsverbinding N45

41.

Mobiliteit - Autoluw centrum - Meerwerk bijsturing voorontwerp Beverstraat

Goedgekeurd
Het college van gaat akkoord om de offerte voor het meerwerk voor de bijsturing van het
voorontwerp Beverstraat
42.

Ruimtelijke ordening - Ontwikkeling door SHM Ninove Welzijn van de wijk Eversem
in Okegem - kennisname en goedkeuring van het preadvies van de sector
grondgebiedzaken

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het preadvies van de sector
grondgebiedzaken over het project wijk Eversem in Okegem van SHM Ninove Welzijn en keurt dit
preadvies goed.
43.

Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling van project Green Garden te
Brusselsesteenweg - kennisname en goedkeuring van het preadvies van de sector
grondgebiedzaken

Verdaagd
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het preadvies van de sector
grondgebiedzaken over het project Green Garden te Brusselsesteenweg en keurt dit preadvies
goed.
44.

Ruimtelijke Ordening - G/2019/4 - Aktename vergund geacht gebouw - SH

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om akte te nemen van een vergund
geachte loods te Pollare.
45.

Huisvesting- inbraakbeveiligingspremie - goedkeuring

Goedgekeurd
Voorstel aan het college om een inbraakbeveiligingspremie toe te kennen
46.

Huisvesting - gemeentelijke huisvestingspremies - goedkeuring

Goedgekeurd
Voorstel aan het college om een gemeentelijke huisvestingspremie toe te kennen
47.

Lokale economie - vervanging elektriciteitskast Centrumlaan - goedkeuring

Goedgekeurd
De vervanging van een elektriciteitskast op de Centrumlaan wordt goedgekeurd.
48.

Lokale economie - dinsdagmarkt - overname marktplaats

Goedgekeurd
De overname van een marktplaats op de dinsdagmarkt wordt goedgekeurd.
49.

Lokale economie - dinsdagmarkt - aanpassing meters marktabonnement

Goedgekeurd
De aanpassing van het aantal meters binnen een abonnement van een vaste marktkramer op de
dinsdagmarkt wordt goedgekeurd.

50.

Lokale economie - het leuren met een voertuig zonder geluidsinstallatie met het
oog op de verkoop van hotdog's te Ninove van 13 mei 2019 tem 13 oktober 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 13 mei tem 13 oktober 2019 telkens op dinsdag, woensdag en donderdag wordt
goedgekeurd.
51.

Lokale economie - aanvraag terras horecazaak te Ninove - vergunning 2019

Goedgekeurd
De aanvraag van een terras voor een horecazaak te Ninove wordt goedgekeurd.
52.

Lokale economie - aanvraag terras horecazaak te Ninove - vergunning 2019

Goedgekeurd
De aanvraag van een terras voor een horecazaak te Ninove wordt goedgekeurd.
53.

Lokale economie - aanvraag terras horecazaak te Ninove - vergunning 2019

Goedgekeurd
De aanvraag van een terras voor een horecazaak te Ninove wordt goedgekeurd.
54.

Lokale economie - aanvraag terras horecazaak te Ninove - vergunning 2019

Goedgekeurd
De aanvraag van een terras voor een horecazaak te Ninove wordt goedgekeurd.
55.

Lokale economie - aanvraag terras horecazaak te Ninove - vergunning 2019

Goedgekeurd
De aanvraag van een terras voor een horecazaak te Ninove wordt goedgekeurd.
GR16. Openbare werken - erosieproject in de Rijstraat te Denderwindeke - verlenen
tijdelijke bruikleenovereenkomsten - goedkeuring bruikleenovereenkomsten
Goedgekeurd
In het kader van het erosieproject Rijstraat te Denderwindeke en het daaraan gekoppeld
rioleringsdossier van Aquafin werd voor de twee eigenaars/landbouwers van de ruilgronden
gelegen binnen het erosiegebied, waarvan de ruilakten op dit moment nog niet verleden zijn, een
tijdelijke bruikleenovereenkomst opgemaakt voor het gebruik/bewerken van de grond. De tijdelijke
overeenkomsten worden goedgekeurd.
56.

Openbare werken - verkaveling Matexi langs de Denderhoutembaan in Ninove plaatsing speeltuin

Goedgekeurd
Langs de Denderhoutembaan in Ninove werd in 2015 een verkavelingsvergunning afgeleverd voor
de plaatsing van 29 eengezinswoningen, 1 meergezinswoning en 2 gemeenschapsvoorzieningen. In
het totaalproject is een speeltuin opgenomen. De verkavelaar plaatste de speeltuin in juli 2017 om
op die manier bij de voorstelling en verkoop van de woningen een kindvriendelijke omgeving te
maken voor jonge gezinnen met kinderen. Klachten van buurtbewoners zorgden ervoor dat de
speeltuigen opnieuw werden weggenomen.
57.

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

58.

Openbare werken - heraanleg van een deel van het kerkplein in Lieferinge goedkeuring proces-verbaal van voorlopige aanvaarding

Goedgekeurd
Een deel van het kerkplein in Lieferinge werd heraangelegd. De werken starten op 6 augustus 2018
en op 29 april 2019 werd overgegaan tot het nazicht van de uitgevoerde werken en werd het
proces-verbaal van voorlopige aanvaarding ondertekend waarin verklaard wordt dat de
onderzochte werken werden uitgevoerd overeenkomstig de plannen, het lastenboek en de
richtlijnen van de ontwerper.
59.

Openbare werken - heraanleg van een deel van het kerkplein in Lieferinge goedkeuring eindafrekening en goedkeuring saldostaat

Goedgekeurd
Een deel van het kerkplein in Lieferinge werd heraanlegd. De werken werden aangevat op 6
augustus 2018. Op 29 april 2019 werd overgegaan tot de ondertekening van het proces-verbaal
van voorlopige aanvaarding. Het proces-verbaal werd ter goedkeuring voorgelegd aan het college
van burgemeester en schepenen evenals de gedeeltelijke vrijgave van de gewone borgsom en de
volledige vrijgave van de aanvullende borgsom die door de aannemer werd gestort.
60.

Onderhoud en herstelling van verschillende gemeentewegen met kws-verharding
2016 (2e dienstjaar) - goedkeuring proces-verbaal van vaststelling nr 3

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt het proces-verbaal van vaststelling nummer 3
voor onderhoud en herstelling van verschillende gemeentewegen met kws-verharding 2016 (2e
dienstjaar) goed
61.

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - administratief
personeel - mededeling opname zorgkrediet

Goedgekeurd
Kennisneming van de mededeling van de opname van zorgkrediet door een administratieve
medewerker van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans voor een deeltijdse opdracht
van 7/38 voor de periode vanaf 1 mei 2019 tot en met 31 juli 2019.
62.

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - administratief
personeel - tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling van een administratieve medewerker aan de Stedelijke Academie voor
Muziek, Woord en Dans vanaf 2 mei 2019 met een deeltijdse opdracht van 7/38 in een nietvacante betrekking in vervanging van de titularis aan wie zorgkrediet werd toegekend.
63.

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

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling vanaf 23 april 2019 van een personeelslid in het ambt van kleuteronderwijzer
aan de Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde met een deeltijdse opdracht van 1/24 in een
vacante betrekking.
64.

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

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling vanaf 23 april 2019 van een personeelslid in het ambt van kleuteronderwijzer
aan de Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen met een deeltijdse opdracht van 3/24 in een
vacante betrekking.

65.

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

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling bij wijze van reaffectatie en tijdelijke aanstelling van doorlopende duur vanaf
23 april 2019 van een personeelslid in het ambt van kinderverzorger aan de Stedelijke Basisschool
Nederhasselt-Voorde met een deeltijdse opdracht van 5/32 (1/32 + 4/32) in een vacante
betrekking.
66.

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

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling bij wijze van reaffectatie vanaf 23 april 2019 van een personeelslid in het
ambt van kinderverzorger aan de Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen met een deeltijdse
opdracht van 1/32 in een vacante betrekking.
67.

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

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling vanaf 29 april 2019 van een personeelslid in het ambt van kinderverzorger
aan de Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen met een deeltijdse opdracht van 2/32 in een
vacante betrekking.
68.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Denderwindeke - personeel kleuteronderwijs tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling vanaf 23 april 2019 van een personeelslid in het ambt van kinderverzorger
aan de Stedelijke Basisschool Denderwindeke met een deeltijdse opdracht van 11/32 in een
vacante betrekking.
69.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Appelterre - personeel kleuteronderwijs tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling vanaf 29 april 2019 van een personeelslid in het ambt van kinderverzorger
aan de Stedelijke Basisschool Appelterre met een deeltijdse opdracht van 8/32 in een vacante
betrekking.
70.

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

Goedgekeurd
Toekenning van een verlenging van het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte mits
werkhervatting aan 50 % aan een leermeesteres lichamelijke opvoeding van SBS Denderwindeke
en SBS Nederhasselt-Voorde vanaf 1 mei 2019 tot en met 30 juni 2019.
71.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Appelterre - personeel lager onderwijs vorming

Goedgekeurd
Verlenen van toestemming aan twee onderwijzeressen om deel te nemen aan een vorming.
GR17. Cultuur - retributie bij activiteiten dienst cultuur - goedkeuring
Goedgekeurd
De gemeenteraad staat het college van burgemeester en schepenen toe om tarieven te bepalen bij
ticketverkoop voor culturele manifestaties.

GR18. Cultuur - projectvereniging Erfgoed Denderland - wijziging statuten - goedkeuring
Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen stelt de gemeenteraad voor om de hernieuwde
statuten van projectvereniging Erfgoed Denderland goed te keuren.

GR19. Cultuur - Erfgoed Denderland - aanduiding beheerders
Goedgekeurd
Aanduiding van een beheerder en een plaatsvervanger om te zetelen in Erfgoed Denderland.
GR20. Evenementen - aanstelling afgevaardigde leden stedelijke feestcommissie nieuwe
legislatuur (2019-2024)
Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen stelt de gemeenteraad voor om de leden die de
politieke partijen in de stedelijke feestcommissie mogen afvaardigen, aan te duiden.
72.

Cultuur - Buurthuis 'De Linde' - aanbrengen foto's Meerbeke

Goedgekeurd
Het college beslist om in het buurthuis ‘De Linde’ in Meerbeke twintig foto’s, postkaarten en
prenten op formaat 60x90 aan te brengen.
73.

Evenementen-Carwash chiro Flos Meerbeke 12/05/2019-goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Chiro Flos Meerbeke voor het
organiseren van een carwash op zondag 12 mei 2019 van 11 uur tot 16 uur op het Gemeenteplein
van Meerbeke.
74.

Evenementen-Sponsorloop SBS De Lettertuin 07/06/2019-goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan stedelijke basisschool ‘De
Lettertuin’ voor de organisatie van een sponsorloop in enkele straten van de wijk Groeneweg op 7
juni 2019.
75.

Evenementen-Schoolfeest De Wonderwijzer 11/05/2019-goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan BSGO De Wonderwijzer,
Kapellestraat 2, 9402 Meerbeke, voor het organiseren van een schoolfeest op zaterdag 11 mei
2019 op het terrein van de school.

76.

Evenementen-Unicyclerace Appelterre 25-05-2019-goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan Trike Club Belgium voor het
organiseren van een Unicyclerace op zaterdag 25 mei 2019 op een weide in de Kapittelstraat te
Appelterre-Eichem.
77.

Evenementen-Kindernamiddag/Benefietmatch 01/06/2019-goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan Foundation Jana De Koker
voor het organiseren van een Kindernamiddag/Benefietmatch op de terreinen van Osta Meerbeke
op zaterdag 1 juni 2019.

78.

Evenementen-Traktorentocht 02/06/2019-goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan Landelijke Gilde
Godveerdegem voor het organiseren van een traktorentocht met passage op Ninoofs grondgebied
op zondag 2 juni 2019.
79.

Evenementen-5th All American Day 09/06/2019-Goedkeuring

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om toestemming te verlenen voor het
organiseren van 6th All American Day op zondag 9 juni 2019 in de Pollarestraat in Ninove, tot 24
uur en dit voor een geluidsniveau tot en met 95 dB(A).
80.

Evenementen-Ontbijt op de hoeve 09/06/2019 Denderwindeke-goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan De Pajotse melkers voor
het organiseren van een ontbijt op de hoeve in Denderwindeke op 9 juni 2019.
81.

Bibliotheek : betaalbaarstelling vergoeding gelegenheidsmedewerker voor
digisessies

Goedgekeurd
De bib organiseert 10 digisessies, en vergoedt daarvoor een lesgever/gelegenheidsmedewerker
82.

Jeugd - aanleg speelterrein te Pollare - goedkeuring vorderingsstaat nr. 1

Goedgekeurd
Goedkeuren van de vorderingsstaat nr. 1 van de aanleg van het speelterrein te Pollare.
83.

Jeugd - aanleg speelterrein te Outer - goedkeuring vorderingsstaat nr. 2

Goedgekeurd
Goedkeuren van de vorderingsstaat nr. 2 van de aanleg van het speelterrein te Outer.
84.

Jeugd - goedkeuring opening speelterrein Neigem

Goedgekeurd
Goedkeuring van de opening van het speelterrein in Neigem
85.

Jeugd - Toekennen en betaalbaar stellen werkingssubsidie 2019 aan jeugdraad
Ninove

Goedgekeurd
Toekennen en betaalbaar stellen van een werkingssubsidie aan de jeugdraad
GR21. Autonoom gemeentebedrijf Ninove-ontwerp beheersovereenkomst - goedkeuring
Goedgekeurd
Er werd een nieuwe beheersovereenkomst opgesteld tussen de Stad Ninove en het AGB Ninove
(zwembad).
86.

Sport - gebruik kaatsterrein voor 100 jarig bestaan van de Gidsen Ninove

Goedgekeurd
Gebruik kaatsterrein voor 100 jarig bestaan van de Gidsen Ninove

87.

Sport - voetbalcomplex Denderwindeke - toestemming tot het benutten van de
gronden in de Minnenhofstraat

Verdaagd
Voetbalcomplex Denderwindeke - toestemming tot het benutten van de gronden in de
Minnenhofstraat
88.

Sociale zaken - IBO - gebruik infrastructuur door CM

Verdaagd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om aan de CM de toestemming te geven
om op zaterdag 18 mei 2019 (tussen 15 uur en 16.15 uur) gebruik te maken van de infrastructuur
van IBO ’t Kadeeken.
De bevoegde schepen, sectorcoördinator en CM tekenen een gebruiksovereenkomst “gebruik
infrastructuur IBO ’t Kadeeken door externen”.

89.

Secretariaat - dossiers gemeenteraad

Goedgekeurd
Te agenderen agendapunten voor de gemeenteraad.

GR22. Integrale veiligheid - overeenkomst voor het plaatsen van de camera gericht op
het openbaar domein.
Goedgekeurd
Overeenkomst voor het plaatsen van de sluikstortcamera gericht op het openbaar domein.
90.

Vraag via raadsledenloket omtrent de niet teruggeplaatste zitbank in de
Berrebroeckstraat, ter hoogte van het kruispunt met de Ratissestraat, (nabij de
kinderboerderij) te Outer

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft antwoord op de vraag van een gemeenteraadslid
omtrent het niet terugplaatsen van een zitbank in de Berrebroeckstraat, ter hoogte van het
kruispunt met de Ratissestraat, (nabij de kinderboerderij) te Outer
B4.

Integrale veiligheid - projectondersteuning noodplanning

Verdaagd
Integrale veiligheid - bespreking omtrent het eventuele instappen op de provinciale
projectondersteuning noodplanning

