College van burgemeester en schepenen van 07 oktober 2019
BEKNOPTE BESLUITENLIJST

GR1. Secretariaat - Intergem - buitengewone algemene vergadering - maandag 16
december 2019 - akteneming agenda - statutenwijziging - bepalen stemgedrag
vertegenwoordiger
Goedgekeurd
Voorstel aan de gemeenteraad om akte te nemen van de agenda van de algemene vergadering van
Intergem op donderdag 16 december 2019 en tot het bepalen van het stemgedrag van de
vertegenwoordiger.
1.

Secretariaat - goedkeuring notulen

Goedgekeurd
Goedkeuring van de notulen van 30 september 2019.
2.

Secretariaat - erediensten - Kerkraad Sint-Amandus Nederhasselt - Notulen 12
september 2019

Goedgekeurd
Notulen van de vergadering van de kerkraad Sint-Amandus Nederhasselt - Notulen 12 september
2019
3.

Secretariaat - erediensten - Kerkraad O.-L.-Vrouw Presentatie Okegem - Notulen
23 september 2019

Goedgekeurd
Notulen van de vergadering van de kerkraad O.-L.-Vrouw Presentatie Okegem - Notulen 23
september 2019
4.

Secretariaat - erediensten - Kerkraad Sint-Margriet Neigem - Notulen 17 september
2019

Goedgekeurd
Notulen van de vergadering van de kerkraad Sint-Margriet Neigem - Notulen 17 september 2019
5.

Secretariaat - erediensten - Kerkraad Sint-Petrus Meerbeke - Notulen 3 september
2019

Goedgekeurd
Notulen van de vergadering van de kerkraad Sint-Petrus Meerbeke - Notulen 3 september 2019
6.

Secretariaat - erediensten - Kerkraad Sint-Gertrudis Appelterre-Eichem - Notulen
10 september 2019

Goedgekeurd
Notulen van de vergadering van de kerkraad Sint-Gertrudis Appelterre-Eichem - Notulen 10
september 2019
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7.

Dienst communicatie - Stopzetting verkoop materialen ILvA (huisvuilzakken etc.)
aan onthaalbalie stadhuis

Goedgekeurd
Voorstel tot stopzetting verkoop materialen ILvA (huisvuilzakken etc.) aan onthaalbalie stadhuis
8.

Audit facebookpagina's stad Ninove en vorming/coaching door Mediaraven

Goedgekeurd
Audit facebookpagina's stad Ninove en vorming/coaching door Mediaraven
9.

Personeel - noodplanner

Goedgekeurd
Een personeelslid wordt aangesteld.
10.

Personeel - Selectieprocedure voor de functie van administratief medewerker
AMWD

Goedgekeurd
Er wordt een selectieprocedure georganiseerd voor de functie van administratief medewerker
AMWD
11.

Personeel - Selectieprocedure administratief medewerker AMWD - vaststellen
samenstelling selectiecommissie en data van de selectieproeven

Goedgekeurd
Selectieprocedure administratief medewerker AMWD - vaststellen samenstelling selectiecommissie
en data van de selectieproeven
12.

Personeel - academie muziek woord en dans - aanstellen jobstudent

Goedgekeurd
Er wordt een jobstudent aangesteld
13.

Personeel - begeleider IBO - contract onbepaalde duur

Goedgekeurd
Een personeelslid wordt aangesteld in contract van onbepaalde duur van begeleider IBO.
14.

Ziekteverloven week 40

Goedgekeurd
Ziekteverloven week 40
15.

Personeel - beëindiging contract - dading

Goedgekeurd
Een halftijds contractuele functie wordt beëindigd met kennisname van de afgesloten dading.
GR2. Deontologische code voor de lokale mandatarissen van de stad en het OCMW:
goedkeuring
Verdaagd
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16.

Informatica - Goedkeuren aankoop van 3 headsets voor werkgroepen via
videovergaderingen in kader van het samen aanbestedingsproject mid-office /
CCSP

Goedgekeurd
Voorstel om de aankoop van 3 headsets met een totaalprijs van € 181,72 (BTW inclusief) goed te
keuren
17.

Informatica - goedkeuren leveren en plaatsen van gestructureerde bekabeling en
montage van WiFi access points in de Hospitaalkapel, AMWD, bibliotheek, CC De
Plomblom, WZC Klateringen - gunnen van de opdracht

Goedgekeurd
Voorstel om de levering en plaatsing van gestructureerde bekabeling en montage van WiFi access
points in de Hospitaalkapel, Academie voor Muziek Woord en Dans, bibliotheek, Cultuurcentrum De
Plomblom en het woonzorgcentrum Klateringen te gunnen aan de firma welke de economisch
meest voordelige offerte heeft ingediend, ten bedrage van: € 37.777,77 btw inclusief.
18.

Burgerzaken - hernummering Burchtstraat

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring hernummering Burchtstraat
19.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister
20.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister
21.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister
22.

Burgerzaken - ambtshalve inschrijving in het bevolkingsregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve inschrijving in het bevolkingsregister
23.

Burgerzaken - verlenging grafconcessie op de begraafplaats Appelterre-Eichem

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring verlenging grafconcessie op de begraafplaats Ninove
24.

Burgerzaken - concessie op het urnenveld op de begraafplaats Okegem

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie urnenveld op de begraafplaats Okegem
25.

Burgerzaken - grafconcessie op de begraafplaats Meerbeke

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring grafconcessie op de begraafplaats Meerbeke
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26.

Burgerzaken - verlenging grafconcessie op de begraafplaats Meerbeke

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring verlenging grafconcessie op de begraafplaats Meerbeke
27.

Burgerzaken - concessie op het urnenveld op de begraafplaats Voorde

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie urnenveld op de begraafplaats Voorde
28.

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

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie urnenveld op de begraafplaats Appelterre-Eichem
29.

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

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie urnenveld op de begraafplaats Appelterre-Eichem
30.

Burgerzaken - grafconcessie op de begraafplaats Nederhasselt

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring grafconcessie op de begraafplaats Nederhasselt
31.

Burgerzaken - concessie op het urnenveld op de begraafplaats Neigem

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie urnenveld op de begraafplaats Neigem
32.

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

Goedgekeurd
Goedkeuring aanvragen tot plaatsing grafzerken op de begraafplaatsen
33.

Burgerzaken - goedkeuring aanvraag tot plaatsing van een grafzerk op de
begraafplaatsen

Goedgekeurd
Goedkeuring aanvraag tot plaatsing grafzerk op de begraafplaatsen
34.

Patrimonium - openbare bibliotheek - vernieuwing lift - goedkeuring offerte

Goedgekeurd
goedkeuring van de vernieuwing van de lift in de openbare bibliotheek
35.

Patrimonium - Uitbreiding school Windekind - perceel 2 - verrekening n° 23 goedkeuring

Goedgekeurd
Verrekening 23 voor perceel 2 voor uitbreiding school windekind.
GR3. Personeel - vaststelling begrip "dagelijks personeelsbeheer'
Goedgekeurd
Vaststelling door de raad wat onder het begrip "dagelijks personeelsbeheer" moet worden
verstaan.
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36.

Logistiek/overheidsopdrachten - vestiging van een recht van opstal op een perceel
stadsgrond langs de Abdijstraat ten voordele van de vzw Kapitein Baaf voor de
bouw van een jeugdlokaal - instellen procedure

Goedgekeurd
De procedure in te stellen tot vestiging van een recht van opstal op een perceel stadsgrond langs
de Abdijstraat ten voordele van de vzw Kapitein Baaf
37.

Logistiek/overheidsopdrachten - aankoop informaticamateriaal - gunning van de
opdracht

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen de aankoop van een patchkast voor de
Hospitaalkapel te gunnen ten bedrage van € 307,73 btw inclusief, de aankoop van Cat6a slim
patchkabels te gunnen ten bedrage van € 406,20 btw inclusief,
de aankoop van gewone patchkabels, USB-hub en cage nut tool te gunnen ten bedrage van €
437,83 btw inclusief en de aankoop van eenvoudige netwerkswitches te gunnen ten bedrage van
€ 126,99 btw inclusief.

38.

Logistiek/overheidsopdrachten - SBS De Lettertuin - aankoop van pc's en laptops
via raamovereenkomst van de stad Brugge - wijziging van gunning van de opdracht

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen de aankoop van pc’s en laptops voor de
stedelijke basisschool De Lettertuin ten bedrage van € 10.649,45, btw inclusief, via de
raamovereenkomst van de stad Brugge, als volgt te wijzigen:
- de aankoop 10 Dell Vostro 15 3568 ten bedrage van € 6.524,32, Fees en btw inclusief wordt
vervangen door de aankoop van 10 5VCJ8 ten bedrage van € 7.131, inclusief Fees en btw, zodat
het nieuwe totale gunningsbedrag € 11.256,13, inclusief btw bedraagt.

39.

Logistiek - IBO ' t Kadeeken - aankoop van een wasmachine - gunning van de
opdracht

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen de aankoop van een wasmachine voor de
IBO ‘t Kadeeken te gunnen ten bedrage van € 699, btw inclusief.

40.

Logistiek/overheidsopdrachten - huur digitale borden voor de basisscholen voor
Denderwindeke en Voorde - uitbreiding van de opdracht met de huur van 4 digitale
borden ter vervanging van defecte en oude borden in de SBS Denderwindeke en
Nederhasselt

Goedgekeurd
De uitbreiding van de opdracht "huur digitale borden" met 4 digitale borden ter vervanging van
defecte en oude digitale borden in de basisschool in Denderwindeke voor het maandelijkse
huurbedrag van € 352 excl. btw, goed te keuren
41.

Logistiek/overheidsopdrachten - studie van de verzekeringsportefeuille van de
stad, het OCMW en AGB - gunnen van de opdracht

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen de opdracht “Studie van de
verzekeringsportefeuille van de stad, OCMW en AGB Ninove” te gunnen aan de firma die de voor de
stad economisch meest voordelige offerte heeft ingediend, ten bedrage van € 5000, btw niet van
toepassing.
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42.

Logistiek/overheidsopdrachten - onderhoud van de archeologische site van de
Norbertijnerabdij te Ninove - goedkeuring vorderingsstaat nr. 16

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen vorderingsstaat nr. 16, ten bedrage van
€ 650, btw exclusief (btw medecontractant), goed te keuren.

43.

Politie - Betaling rechtshulp - arbeidsongeval

Goedgekeurd
44.

Politie - Prijsherziening kopieerapparaat

Goedgekeurd
45.

Politie - Aankoop personenwagen voor de dienst wijk

Goedgekeurd
46.

Politie - Vernietiging van oude dienstwapens en schenking van bepaalde
dienstwapens

Goedgekeurd
47.

Politie - betaalbaarstelling

Goedgekeurd
Betaalbaarstelling
GR4. Financiële dienst - budgetwijziging 2019/2
Goedgekeurd
Vaststelling van de budgetwijziging 2019/2 stad Ninove
GR5. Financiën- Autonoom Gemeentebedrijf Ninove - kwijting aan de bestuurders
Goedgekeurd
GR6. Financiële dienst - O.C.M.W - budgetwijziging 2019/2 - kennisname
Goedgekeurd
GR7. Financiën - AGB Ninove - prijssubsidiereglement oktober 2019
Goedgekeurd
Het prijssubsidiereglement voor het AGB Ninove vanaf oktober 2019 wordt goedgekeurd.
48.

Financiële dienst - niet fiscale ontvangsten - onwaarde - mobiliteit

Goedgekeurd
Vraag aan het college van burgemeester en schepenen om de niet fiscale invordering van mobiliteit
in onwaarde te plaatsen
49.

Financiële dienst - goedkeuren bestelbons in het kader van budgethouderschap

Goedgekeurd
De bestelbonnen 2019/1981 t.e.m. 2019/2053 in het kader van het budgethouderschap worden
goedgekeurd.
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50.

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 2019/156 en 2019/157.
GR8. Leefmilieu - klimaat - oproep kandidaatstelling project De Meerdoeners - deelname
- principieel akkoord - goedkeuring
Verdaagd
51.

Leefmilieu - subsidiereglement voor de organisatie van zwerfvuilacties subsidieaanvraag deelnemende vrijwilligers - goedkeuring uitbetaling.

Goedgekeurd
Het college keurt de subsidieaanvraag goed voor een zwerfvuilactie.
52.

Leefmilieu - openbaar groen - bomen - vraag rooien esdoorn Lindendreef goedkeuring antwoord

Goedgekeurd
Het college keurt het antwoord omtrent het rooien van een esdoorn in de Lindendreef goed.
53.

Leefmilieu - volkstuinen aanleg - goedkeuren vorderingsstaat 9 - goedkeuring
proces-verbaal van vooruitgang der werken.

Goedgekeurd
Het college keurt vorderingsstaat 9 voor de aanleg van de volkstuinen goed.
54.

Omgeving - OMV2018055584 - Dierenasiel Ninove vzw - beroep Raad voor
vergunningenbetwistingen - bijkomende vragen raadsman - inname standpunt goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepen neemt een standpunt in over de bijkomende vragen van
de raadsman die ze heeft aangesteld om de belangen van de stad te verdedigen bij het indienen
van een beroep bij de Raad voor Vergunningenbetwistingen.
55.

Omgeving - OMV_2019101090 - Weigering SH - plaatsen van een caravan in de tuin
- O/2019/312

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een weigering af te leveren voor het
plaatsen van een caravan in de tuin te Outer.
56.

Omgeving - OMV_2019084454 - Vergunning met voorwaarden SH - verbouwen van
een ééngezinswoning - O/2019/313

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_2019097186 - Vergunning met voorwaarden SH - bouwen van
een poolhouse - O/2019/298

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het bouwen van een poolhouse te Meerbeke.
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58.

Omgeving - OMV_2019098448 - Vergunning SH - bouwen van een tuinhuis O/2019/303

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning af te leveren voor het
bouwen van een tuinhuis te Meerbeke.
59.

Omgeving - OMV_2019091505 - Vergunning met voorwaarden SH - verbouwen van
een eengezinswoning - O/2019/314

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het verbouwen van een eengezinswoning te Okegem.
GR9. Mobiliteit - voorstel samenwerkingsovereenkomst fietsverbinding N45
Goedgekeurd
De gemeenteraad gaat akkoord met de samenwerkingsovereenkomst voor de realisatie van de
fietsverbinding N45 (Aalst-Ninove)
GR10. Mobiliteit - Outer - Terrasstraat - verbodsbord C23 uitgezonderd laden en lossen stadswegen
Goedgekeurd
Plaatsen van een verbodsbord C23 uitgezonderd laden en lossen in de Terrasstraat te Outer.
GR11. Mobiliteit - Outer - voetweg 77 - voetweg 92 - verbodsbord C9 - stadswegen
Goedgekeurd
Aanbrengen verbodsbord C9 op voetweg 77 - voetweg 92 (voetweg gelegen tussen de Outerstraat
en de Elnonestraat te Outer).
60.

Mobiliteit - Outer -Kerkstraat: proefopstelling invoeren eenrichtingsverkeer
uitgezonderd fietsers en bromfietsers klasse A

Goedgekeurd
goedkeuring proefopstelling invoeren eenrichtingsverkeer uitgezonderd fietsers en bromfietsers
klasse A in de Kerkstraat te Outer
61.

Mobiliteit - Meerbeke - Nieuwstraat - inrichten parkeerplaats voor personen met
beperking - stadswegen

Goedgekeurd
Inrichten parkeerplaats voor personen met beperking in de Nieuwstraat te Meerbeke.
GR12. Ruimtelijke ordening - gecoro - goedkeuring samenstelling nieuwe gecoro
Goedgekeurd
62.

Verval van verkaveling V/1998/80 voor 4 loten

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om verkaveling V/1998/80 als vervallen
te beschouwen voor loten 2 en 3.
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63.

Ruimtelijke ordening - intrekken van proces-verbaal van verval V/2000/74

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om het besluit van het college van
burgemeester en schepenen van 18 december 2008 betreffende het verval van de verkaveling in te
trekken.

64.

Ruimtelijke ordening - intrekken van proces-verbaal van verval V/1996/124

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om het besluit van het college van
burgemeester en schepenen van 15 januari 2009 betreffende het verval van de verkaveling in te
trekken.

GR13. Huisvesting - Goed Wonen - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst
Goedgekeurd
65.

Lokale economie - Detailhandel - Belasting op leegstaande commerciële panden Geen beroep tegen opname in het leegstandsregister - Definitieve opname

Goedgekeurd
Op 23 mei 2019 werd er in een adm. akte vastgesteld dat het betreffende handelspand leegstond
waardoor het pand werd opgenomen in het leegstandsregister. De zakelijk gerechtigden werden
hiervan in kennis gesteld. Er werd geen beroep ingediend tegen de definitieve opname. Het pand
wordt bijgevolg definitief opgenomen in het leegstandsregister op datum van de adm. akte.
GR14. Openbare werken - erosiebestrijdingsproject in de Rijstraat te Denderwindeke goedkeuring ruilakte
Goedgekeurd
goedkeuring ruilakte voor het erosiebestrijdingsproject in de Rijstraat te Denderwindeke
66.

OW - Rooilijn Ophemstraat te Voorde - inname standpunt

Goedgekeurd
inname standpunt rooilijn Ophemstraat te Voorde
67.

Openbare werken-erosiebestrijdingswerken Rijstraat te Denderwindeke - Verlening
van subsidie

Goedgekeurd
Mededeling dat een subsidie aan de stad Ninove voor het uitvoeren van de kleinschalige
erosiebestrijdingswerken 'Rijstraat' wordt verleend.
68.

OW-Overzicht van de hersteltaken van rioleringen van 2019 - goedkeuring college.

Goedgekeurd
Een E-mail met als bijlage een overzicht van alle hersteltaken aan rioleringen die uitgevoerd dienen
te worden.
69.

Openbare Werken - project NIV3005 - aanleg riolering in de Pollarestraat te Ninove
- goedkeuring vorderingsstaat 6 - goedkeuring proces-verbaal vaststelling
vordering der werken

Goedgekeurd
Openbare Werken - Het college van burgemeester en schepenen keurt de vorderingsstaat 6 en het
proces-verbaal van vooruitgang van de werken goed voor de aanleg van riolering in de
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Pollarestraat te Ninove voor het bedrag ten laste van de stad van € 0,00 en voor een bedrag ten
laste van Riopact van € 232.239,10
GR15. Onderwijs - instellen digitale aanmeldingsprocedure in het basisonderwijs
Verdaagd
70.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - schooljaar 2019/2020 - beleids- en
ondersteunend personeel - gedeeltelijke loopbaanonderbreking medische bijstand toekenning

Goedgekeurd
Toekenning van een gedeeltelijke loopbaanonderbreking voor 1/5e (7/36) voor het verstrekken van
medische bijstand aan een administratieve medewerker van de Stedelijke Basisschool
Nederhasselt-Voorde en Stedelijke Basisschool Denderwindeke vanaf 1 oktober 2019 tot en met 31
december 2019.
71.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - schooljaar 2019/2020 - beleids- en
ondersteunend personeel - ambtshalve toekenning verlof tijdelijk andere opdracht
- tijdelijk belasten met andere opdracht

Goedgekeurd
Toekenning van een ambtshalve 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 Nederhasselt-Voorde in een niet-vacante betrekking i.v.v. de titularis die afwezig is wegens
gedeeltelijke loopbaanonderbreking voor medische bijstand vanaf 1 oktober 2019 tot en met 31
december 2019.
72.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - schooljaar 2019/2020 - beleids- en
ondersteunend personeel - tijdelijke aanstelling van doorlopende duur

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur vanaf 1 oktober 2019 van een administratief
medewerker aan de Stedelijke Basisschool Denderwindeke met een deeltijdse opdracht van 7/36 in
een niet-vacante betrekking in vervanging van een titularis aan wie een verlof tijdelijk andere
opdracht werd toegekend.
73.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen - beleids- en ondersteunend
personeel - administratief medewerker - tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling vanaf 1 oktober 2019 van een administratief medewerker aan de Stedelijke
Basisschool Parklaan-Seringen met een deeltijdse opdracht van 7/36 in een vacante betrekking.
74.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - schooljaar 2019/2020 - personeel lager
onderwijs - tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling vanaf 1 september 2019 van een leermeesteres islamitische godsdienst in een
vacante betrekking aan de Stedelijke Basisschool Appelterre met een deeltijdse opdracht van
10/24, aan de Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen met een deeltijdse opdracht van 4/24 en
aan de Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde met een deeltijdse opdracht van 4/24.
75.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Denderwindeke - schooljaar 2019/2020 personeel lager onderwijs - tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling vanaf 1 september 2019 van een leermeester islamitische godsdienst aan de
Stedelijke Basisschool Denderwindeke met een deeltijdse opdracht van 12/24 in een vacante
betrekking.
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76.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - schooljaar 2019/2020 - personeel lager
onderwijs - tijdelijke aanstelling van doorlopende duur

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur vanaf 1 september 2019 in het ambt van leermeester
islamitische godsdienst aan SBS Parklaan-Seringen met een deeltijdse opdracht van 6/24 en aan
SBS Nederhasselt-Voorde met een deeltijdse opdracht van 6/24 in een vacante betrekking.
77.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - personeel lager onderwijs - aanvaarding
ontslag

Goedgekeurd
Aanvaarding van het ontslag met het oog op het bekomen van een rustpensioen van een
vastbenoemde leermeesters rooms-katholieke godsdienst vanaf 1 april 2020.
78.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde - schoolteam pedagogische studiedag

Goedgekeurd
Verlenen van toestemming aan het schoolteam van de Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde
om deel te nemen aan een pedagogische studiedag.
79.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - personeel lager onderwijs - pedagogische
studiedag rooms-katholieke godsdienst

Goedgekeurd
Verlenen van toestemming aan leermeesteressen rooms-katholieke godsdienst van de
Scholengemeenschap GeNi om deel te nemen aan een pedagogische studiedag.
80.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen - personeel lager onderwijs
en zorgcoördinator - infodag

Goedgekeurd
Verlenen van toestemming aan de zorgcoördinator en aan een onderwijzeres van de SBS ParklaanSeringen om deel te nemen aan een infodag.
81.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - personeel kleuteronderwijs - netwerk
kleuters

Goedgekeurd
Verlenen van toestemming aan kleuteronderwijzeressen van de Scholengemeenschap GeNi om
deel te nemen aan het netwerk kleuters.
82.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Appelterre - schoolteam - pedagogische
studiedag

Goedgekeurd
Verlenen van toestemming aan het schoolteam van de Stedelijke Basisschool Appelterre om deel te
nemen aan een pedagogische studiedag.
83.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen - schoolteam - pedagogische
studiedag

Goedgekeurd
Verlenen van toestemming aan het schoolteam van de Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen
om deel te nemen aan een pedagogische studiedag.
84.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Denderwindeke - schoolteam - pedagogische
studiedag

Goedgekeurd
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Verlenen van toestemming aan het schoolteam van de Stedelijke Basisschool Denderwindeke om
deel te nemen aan een pedagogische studiedag.
85.

Onderwijs - nieuwbouwproject Stedelijke Basisschool De Oogappel - AppelterreDorp 48 - DBFM-programma - plaatsen grondgrendels en cilinderslot - eerste en
finaal voorstel - samenvattend wijzigingscontract en bijvoegsel nummer 6 aan
individueel DBFM-contract - goedkeuring - ondertekeningsbevoegdheid goedkeuring volmacht

Goedgekeurd
Goedkeuring van het samenvattend wijzigingscontract en bijvoegsel nummer 6 aan het individueel
DBFM-contract dat voorgelegd wordt naar aanleiding van eerste en finaal voorstel – voorstel
inrichtende macht - voor de levering en plaatsing van één vergrendelbare grondgrendel op de
buitendeur van de refter, één vergrendelbare grondgrendel op de buitendeur van de keuken en het
bijplaatsen van een cilinderslot op de deur van de sporthal van de nieuwbouw Stedelijke
Basisschool Appelterre-Dorp 48.
86.

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - domein
woordkunst-drama - schooljaar 2019/2020 - afwezigheid voor verminderde
prestaties - stopzetting

Goedgekeurd
Stopzetting vanaf 1 oktober2019 van een afwezigheid voor verminderde prestaties toegekend voor
een deeltijdse opdracht van twee lestijden aan een lerares DKO, domein woordkunst-drama, van
de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans.
87.

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - domein muziek schooljaar 2019/2020 - verlof tijdelijk andere opdracht - toekenning

Goedgekeurd
Toekenning van een verlof tijdelijk andere opdracht voor een deeltijdse opdracht van twee lestijden
aan een leraar DKO, domein muziek, van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans
vanaf 1 september 2019 en uiterlijk tot en met 31 augustus 2020.
88.

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - schooljaar
2019/2020 - nascholingen

Goedgekeurd
Verlenen van toestemming aan personeelsleden van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord
en Dans om deel te nemen aan nascholingen.
GR16. Cultuur - nieuwe straatnaam Voorde - principe - goedkeuring
Goedgekeurd
De gemeenteraad geeft principiële goedkeuring om een straatnaam toe te kennen aan buurtweg
nr. 9 in Voorde, waaraan de Onze-Lieve-Vrouw-ten-Beukenboomkapel gelegen is.
GR17. Evenementen - aanstelling lid stedelijke feestcommissie - afvaardiging namens
Open VLD-fractie
Goedgekeurd
De gemeenteraad geeft goedkeuring tot het aanstellen van een extra lid binnen de stedelijke
feestcommissie van uit de Open VLD-fractie.
89.

Evenementen - kermiskalender 2020 - data - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de voorgestelde data van
kermissen in 2020
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90.

cultuur - onkostenvergoeding buurtraadverantwoordelijken - betaalbaarstelling goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen stelt de onkostenvergoeding voor de
buurthuisverantwoordelijken betaalbaar
91.

Evenementen - Singers en Swingers Lions Ninove 19/10/2019 - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor het organiseren van Singers
& Swingers op 19 oktober 2019 in tennisclub De Madison, Ninove
92.

Evenementen-halloween 31/10/2019 gezinsbond Denderwindeke -goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor het organiseren van een
Halloweentocht door de Gezinsbond van Denderwindeke in Denderwindeke op donderdag 31
oktober 2019.
93.

Evenementen-Halloweenfuif NKV Dobbelteup Kantine VK Ninove 31/10/19goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor het organiseren van een
halloweenfuif in de kantine van VK Ninove door NKV Dobbelteup op donderdag 31 oktober 2019.
94.

Cultuur - ter beschikking stellen van de gemeenteraadszaal van het stadhuis aan
GO! Atheneum Geraardsbergen 21-01-2020 - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan GO! Atheneum Geraardsbergen
om gebruik te maken van de gemeenteraadszaal op 21 januari 2020
95.

Bibliotheek: Aankoop collecties 2019: uitbreiding van de opdracht

Goedgekeurd
96.

Sociale zaken - IBO - weigering sociaal tarief

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.
97.

Sociale zaken - IBO - weigering sociaal tarief

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.
98.

Sociale zaken - IBO - toekenning sociaal tarief

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om de aanvraag voor sociaal tarief, zoals
vermeld in het dossier, goed te keuren vanaf 25 september 2019 voor de periode van 1 jaar.
99.

Sociale zaken - IBO - toekenning sociaal tarief

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om de aanvraag voor sociaal tarief, zoals
vermeld in het dossier, goed te keuren vanaf 30 september 2019 voor de periode van 1 jaar.
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100. Sociale zaken - IBO - toekenning sociaal tarief
Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om de aanvraag voor sociaal tarief, zoals
vermeld in het dossier, goed te keuren vanaf 5 september 2019 voor de periode van 1 jaar.
101. Sociale zaken - IBO - toekenning sociaal tarief
Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om de aanvraag voor sociaal tarief, zoals
vermeld in het dossier, goed te keuren vanaf 28 augustus 2019 voor de periode van 1 jaar.
102. Secretariaat - dossiers gemeenteraad
Goedgekeurd
Te agenderen agendapunten voor de gemeenteraad.
103. Secretariaat - aanvraag via raadsledenloket - schriftelijke vraag snelheidscontroles Rozelaarstraat en Linkebeek
Goedgekeurd
Antwoord op de vraag betreffende snelheidscontroles Rozelaarstraat en Linkebeek te
Denderwindeke
104. Ruimtelijke ordening - recht van voorkoop
Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen neemt een beslissing over het al dan niet verzaken
van een recht van voorkoop.
105. Leefmilieu - burgerlijke partijstelling - aanduiden raadsman - goedkeuring
Het college van burgemeester en schepenen stelt een raadsman aan om zich burgerlijke partij te
stellen en de belangen van de stad te verdedigen met betrekking tot een afvalverwerkend bedrijf
te Ninove.
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