Notulen van het college van burgemeester en schepenen van 06 mei 2020

Aanwezig:

Tania De Jonge, burgemeester-voorzitter;
Joost Arents, waarnemend voorzitter voor agendapunt 1, 2;
Joost Arents, Wouter Vande Winkel, Marc Torrekens, Henri Evenepoel,
Alain Triest, schepenen;
Baele Bart, algemeen directeur

Verontschuldigd:

Katie Coppens, Veerle Cosyns, schepenen

De voorzitter opent de vergadering om 16 u 40.
1.

Corona-ouderschapsverlof

Motivering
Juridische gronden
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56-57;
Gelet op het verslag van de Ministerraad van 2 mei 2020 waarbij in het kader van de bestrijding
tegen het coronavirus een tijdelijke maatregel werd voorgesteld, zijnde het coronaouderschapsverlof;
Gelet op de uitzonderlijke maatregel en het dringend karakter lijkt het ons aangewezen dat het
uitvoerend orgaan een principebeslissing neemt, waarna het in de RPR bevoegde orgaan voor de
toekenning van verloven de individuele aanvragen kan goedkeuren;

Feiten en context
Overwegende dat de opname van corona-ouderschapsverlof een gunst is waarmee het lokaal
bestuur eerst dient akkoord te gaan;
Overwegende dat dit verlof de personeelsleden de mogelijkheid biedt om ingevolge de coronacrisis
een oplossing te zoeken om werk en privé beter te kunnen combineren, eventueel de
arbeidsprestaties te verminderen, mits akkoord van hun werkgever;
Overwegende dat de modaliteiten voor het aanvragen van dit verlof werden aangepast:
- het personeelslid moet slechts 1 maand in dienst zijn om in aanmerking te komen voor de
maatregel
- het corona-ouderschapsverlof wordt niet in rekening gebracht van het krediet van het gewone
ouderschapsverlof; het gaat dus om een bijkomend verlof
- de onderbrekingsuitkeringen (brutobedragen) voor het corona-ouderschapsverlof verhoogd met
25%
- de aanvraagprocedure is korter dan voor het gewone ouderschapsverlof. Het personeelslid moet
zijn werkgever 3 werkdagen vooraf op de hoogte brengen, een kortere termijn kan in onderling
akkoord overeengekomen worden
- dit verlof kan worden opgenomen in een doorlopende periode tot het einde van de maatregel, of
in maanden of weken, al dan niet opeenvolgend
- tot slot kunnen de personeelsleden die momenteel een gewoon ouderschapsverlof opnemen,
enerzijds hun lopend verlof omzetten in een corona-ouderschapsverlof (bv. een 1/2e gewoon
ouderschapsverlof in een 1/2e corona-ouderschapsverlof) of anderzijds hun lopend gewoon
ouderschapsverlof tijdelijk schorsen en een corona-ouderschapsverlof vragen (bv. voltijds gewoon
ouderschapsverlof schorsen voor een 1/2e corona-ouderschapsverlof
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Overwegende dat de regelgeving inzake het corona-ouderschapsverlof nog niet gepubliceerd is in
het Belgisch Staatsblad maar de maatregel bij publicatie ervan retroactief vanaf 1 mei 2020 in
werking zal treden;
Overwegende dat pas na de publicatie van de regelgeving het corona-ouderschapsverlof zal
kunnen aangevraagd worden bij de RVA;
Overwegende dat het corona-ouderschapsverlof al wel kan aangevraagd worden bij de werkgever;
Overwegende dat het corona-ouderschapsverlof kan opgenomen worden in de periode van 1 mei
tot en met 30 juni 2020;
Gelet op de korte duur van de maatregel lijkt het ons aangewezen kort op de bal te spelen;

Besluit
met éénparigheid van stemmen
Artikel 1
Het coronaouderschapsverlof wordt met ingang van 1 mei 2020 in het kader van de bestrijding van
het coronavirus een mogelijkheid om ingevolge de coronacrisis een oplossing te zoeken om werk
en privé beter te kunnen combineren, eventueel de arbeidsprestaties te verminderen.
Aanvragen zullen na advies van de hiërarchische overste voorgelegd worden aan de algemeen
directeur.

2.

Ruimtelijke ordening - RUP Paarse Vlekjes - deelplan MansborreMansborre voorstudie - kennisname en inname standpunt

Dit punt wordt verdaagd.

3.

Lokale economie - ambulante handel - voorwaarden plaatsen van kramen die
gekend zijn bij de stad tijdens Covid-19 periode- goedkeuring

Motivering
Juridische gronden
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56-57;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 21 juni 2018 houdende goedkeuring van het reglement
m.b.t. ambulante activiteiten op de openbare markten en het openbaar domein;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 16 december 2015 houdende een retributie op het innemen
van de openbare weg voor het plaatsen koopwaar, (vb. frietwagen en –kramen, verkopers van
ijsroom, slakken, hotdogs, ballons, fotografen, enz….), inzonderheid op artikel 1;
Gelet op het ministerieel besluit van 18 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te beperken, inzonderheid artikels 5 en 13;
Gelet op het collegebesluit van 30 maart 2020 dat door dit besluit vervalt;
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Feiten en context
Gelet op de vele aanvragen van ambulante handelaars die tijdelijk door de maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, een plaats willen innemen op openbaar of
privé-domein op het grondgebied van Ninove;
Gelet op het feit dat conform de maatregelen omtrent COVID-19 de stad ambulante handel langs
of op het openbaar domein buiten de markt kan toestaan;
Overwegende dat het aangewezen is een kader vast te stellen als volgt:
- Het kraam dient voldoende ruimte te voorzien zodat de ‘social distancing’ van de koper kan
gegarandeerd worden;
- Men dient de nodige markeringen aan te brengen zodat de nodige afstand zeker
gerespecteerd wordt;
- Het kraam mag maximum 4 keer per week (waarvan 1 keer in het weekend) een
staanplaats innemen en maximum 2 keer per week op dezelfde locatie plaatsnemen;
- De ambulante handelaar moet reeds gekend zijn bij de stad via ambulante handel of de
wekelijkse dinsdagmarkt;
- De ambulante handelaar mag geen plaats nemen binnen de ring rond Ninove met
uitzondering van de reeds bestaande abonnementen;
- De staanplaats wordt buiten de stadsring niet toegestaan als er al een handelszaak met
dezelfde koopwaar aanwezig is in de buurt of in de dorpskern (uitgezonderd een
supermarkt)
- De ambulante handelaar dient een correcte aanvraag in via het digitaal aanvraagsysteem,
het collegebesluit wordt achteraf digitaal doorgestuurd;
- Per locatie zal slechts één kraam tegelijkertijd toegestaan worden
Overwegende dat voorgestelde aanpak pas in voege gaat van zodra ambulante handel en/of
markten ook toegestaan worden volgens het bovenlokale wettelijk kader
Overwegende dat de stad de aangevraagde locatie kan weigeren indien er niet aan alle
voorwaarden voldaan worden;

Advies dienst
De dienst lokale economie geeft hierover positief advies aangezien het de bedoeling is om
handelaars te ondersteunen in de periode van de COVID-19 maatregelen. De maatregelen van de
hogere overheid moeten steeds nageleefd worden.

Besluit
met éénparigheid van stemmen
Artikel 1
Zolang de COVID-19 maatregelen van kracht blijven gaat het college van burgemeester en
schepenen akkoord om ambulante handelaars het openbaar domein of privé-domein te laten
innemen onder volgende voorwaarden:
-

Het kraam dient voldoende ruimte te voorzien zodat de ‘social distancing’ van de koper kan
gegarandeerd worden;
Men dient de nodige markeringen aan te brengen zodat de nodige afstand zeker
gerespecteerd wordt;
Het kraam mag maximum 4 keer per week (waarvan 1 keer in het weekend) een
staanplaats innemen en maximum 2 keer per week op dezelfde locatie plaatsnemen;
De ambulante handelaar moet reeds gekend zijn bij de stad via ambulante handel of de
wekelijkse dinsdagmarkt;
De ambulante handelaar mag geen plaats nemen binnen de ring rond Ninove met
uitzondering van de reeds bestaande abonnementen;
De staanplaats wordt buiten de stadsring niet toegestaan als er al een handelszaak met
dezelfde koopwaar aanwezig is in de buurt of in de dorpskern (uitgezonderd een
supermarkt)
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-

De ambulante handelaar dient een correcte aanvraag in via het digitaal aanvraagsysteem,
het collegebesluit wordt achteraf digitaal doorgestuurd;
Per locatie zal slechts één kraam tegelijkertijd toegestaan worden

Artikel 2
De gevraagde locatie kan geweigerd worden door de stad wanneer de ambulante handelaar niet
aan alle opgelegde voorwaarden voldoet.
Artikel 3
Er is voor het innemen van een staanplaats geen vergoeding verschuldigd aan de stad voor een
periode van 3 maand startende vanaf 11 mei.

De vergadering van het college van burgemeester en schepenen eindigt om 17 u 10.
De algemeen directeur

De burgemeester-voorzitter,

Baele Bart

Tania De Jonge
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