College van burgemeester en schepenen van 08 april 2019
BEKNOPTE BESLUITENLIJST

GR1. Secretariaat - CEVI - 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 CEVI en dit voor de duur van deze bestuursperiode.
GR2. Secretariaat - Toerisme Scheldeland - 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 Toerisme Scheldeland en dit voor de duur van deze bestuursperiode.
GR3. Secretariaat - Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender vzw - aanduiding
vertegenwoordiger en plaatsvervanger algemene vergadering + kandidaat lid RvB
Goedgekeurd
Voorstel aan de gemeenteraad om een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan te duiden in
de algemene vergadering van Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender en een kandidaat-lid voor de
RVB en dit voor de duur van deze bestuursperiode.
GR4. Secretariaat - Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender vzw- algemene vergadering
- zaterdag 11 mei 2019 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag
vertegenwoordiger
Goedgekeurd
Voorstel aan de gemeenteraad om akte te nemen van de agenda van de algemene vergadering van
Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender op zaterdag 11 mei 2019 en tot het bepalen van het
stemgedrag van de vertegenwoordiger.
GR5. Secretariaat - TMVS - algemene jaarvergadering - dinsdag 11 juni 2019 akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger
Goedgekeurd
Voorstel aan de gemeenteraad om akte te nemen van de agenda van de algemene jaarvergadering
van TMVS op dinsdag 11 juni 2019 en tot het bepalen van het stemgedrag van de
vertegenwoordiger.
1.

Secretariaat - goedkeuring notulen

Goedgekeurd
Goedkeuring van de notulen van 26 februari 2019.
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2.

Secretariaat - erediensten - Kerkraad Sint-Gertrudis Appelterre-Eichem - Notulen
26 maart 2019

Goedgekeurd
Notulen van de vergadering van de kerkraad Sint-Gertrudis Appelterre-Eichem van 26 maart 2019.
3.

Reclame parkconcerten op 't Oeverstekske

Goedgekeurd
Reclame parkconcerten op 't Oeverstekske verbieden, alternatieve plaatsen goedkeuren, geen
artikel in Ninove Info, geen aanplakking in stadsplanborden

GR6. Personeel - reglement jobstudenten en monitoren stad/OCMW - wijziging
Goedgekeurd
Goedkeuring wijziging reglement jobstudenten en monitoren stad/OCMW
4.

Ziekteverloven week 14

Goedgekeurd
Ziekteverloven week 14
5.

Selectieprocedure Vakman Chauffeur - samenstelling selectiecommissie

Goedgekeurd
Selectieprocedure Vakman Chauffeur - samenstelling selectiecommissie
6.

Selectieprocedure diensthoofd openbare werken

Goedgekeurd
Selectieprocedure diensthoofd openbare werken
7.

Personeel - doelgroepwerknemer LDE SINE - aanstelling

Goedgekeurd
aanstelling doelgroepwerknemer LDE SINE
8.

Personeel - aanvraag sociale premie - 12de verjaardag kind

Goedgekeurd
Een personeelslid vraagt een sociale premie aan.
9.

Personeel - aanvraag sociale premie - huwelijk

Goedgekeurd
Een personeelslid vraagt een sociale premie aan.
10.

Personeel - aanvraag sociale premie - samenlevingscontract

Goedgekeurd
Een personeelslid vraagt een sociale premie aan.
11.

Personeel - aanvraag sociale premie - 12de verjaardag kind

Goedgekeurd
Een personeelslid vraagt een sociale premie aan.
12.

Personeel - arbeidsongeval - betaalbaarstellen factuur Ethias

Goedgekeurd
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Betaalbaar stellen factuur Ethias ingevolge terugvordering van ten onrechte betaalde vergoedingen
wegens arbeidsongeval van een personeelslid
13.

Personeel - bekrachtiging consolidatiedatum arbeidsongeval

Goedgekeurd
bekrachtiging van de consolidatiedatum en het percentage van de globale blijvende
arbeidsongeschiktheid van een arbeidsongeval van een contractueel personeelslid.
14.

Personeel - erkenning relevante beroepservaring

Goedgekeurd
Een personeelslid wordt relevante beroepservaring toegekend
15.

Personeel - erkenning relevante beroepservaring

Goedgekeurd
Een personeelslid wordt relevante beroepservaring toegekend
16.

Burgerzaken - concessie op het urnenveld op de begraafplaats Okegem

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie urnenveld op de begraafplaats Okegem
17.

Burgerzaken - concessie op het urnenveld op de begraafplaats Neigem

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie urnenveld op de begraafplaats Neigem
18.

Burgerzaken - verlenging grafconcessie op de begraafplaats Aspelare

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring verlenging grafconcessie op de begraafplaats Aspelare
19.

Burgerzaken - verlenging grafconcessie op de begraafplaats Ninove

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring verlenging grafconcessie op de begraafplaats Ninove
20.

Burgerzaken - grafconcessie op de begraafplaats Ninove

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring grafconcessie op de begraafplaats Ninove
21.

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

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie urnenveld op de begraafplaats Appelterre-Eichem
22.

Burgerzaken - goedkeuring meerdere (6) aanvragen tot plaatsing van een grafzerk
op de begraafplaatsen

Goedgekeurd
Goedkeuring aanvragen tot plaatsing grafzerken op de begraafplaatsen
23.

Burgerzaken - verkiezingen 26 mei 2019 - vaststellen kiezerslijst

Goedgekeurd
Vaststellen kiezerslijst voor de verkiezingen van 26 mei 2019
24.

Sociale zaken - IBO - toekenning sociaal tarief K.E.
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Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om de aanvraag voor sociaal tarief, zoals
vermeld in het dossier, goed te keuren vanaf 1 juni 2019 voor de periode van 1 jaar
GR7. Patrimonium - DBFM - SBS De Lettertuin - gunningswijze en selectieleidraad goedkeuring
Goedgekeurd
25.

Patrimonium - Uitbreiding SBS Windekind - offerte Proximus - gunning

Goedgekeurd
Goedkeuring offerte voor vaste telefonie bij SBS Windekind
26.

Patrimonium - Uitbreiding school Windekind - perceel 1 - verrekening n° 11 goedkeuring

Goedgekeurd
Verrekening nr 11 van perceel 1voor uitbreiding school Windekind.
27.

Logistiek - overheidsopdrachten- leveren van documenten voor diverse bureau's
voor de verkiezingen van 26 mei 2019 - gunnen van de opdracht

Goedgekeurd
De levering van documenten voor diverse bureau's voor de verkiezingen van 26 mei 2019 wordt
gegund voor het bedrag van € 15.676,15 aan de firma die de economisch meest voordelige offerte
heeft ingediend.
28.

Logistiek/overheidsopdrachten - toetreding tot opdrachtencentrale van de stad
Brugge voor de aankoop van ICT producten en -diensten - goedkeuring

Goedgekeurd
De stad treedt toe tot de opdrachtencentrale van de stad Brugge voor de aankoop van ICT
producten en -diensten
29.

logistiek/overheidsopdrachten - aankoop kledij gemeenschapswachten goedkeuren meerprijs.

Goedgekeurd
De meerprijs voor de aanpassingen aan de kledij van de gemeenschapswachten ten bedrage van €
61,71 wordt goedgekeurd
30.

Logistiek/overheidsopdrachten - verwerken uitbraakmaterialen - goedkeuring goedkeuring voorwaarden - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht vaststellen lijst te raadplegen firma's

Goedgekeurd
Het verwerken van uitbraakmaterialen goed te keuren, de wijze van gunnen van de opdracht en de
lijst van de te raadplegen firma's vast te stellen
31.

Logistiek/overheidsopdrachten - afhaling cementgebonden producten en
granulaten - goedkeuring - goedkeuring voorwaarden - vaststellen wijze van
gunnen van de opdracht - vaststellen lijst te raadplegen firma's

Goedgekeurd
Het afhalen van cementgebonden producten en granulaten goed te keuren, de wijze van gunnen
van de opdracht en de lijst te raadplegen firma's vast te stellen
32.

Logistiek/overheidsopdrachten - leveren van herdenkingsplaten voor oudstrijders
op de begraafplaats van Ninove - goedkeuren verbeterd bedrag

Goedgekeurd
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Het gunningsbedrag voor het boren van gaten in de granieten herdenkingsplaten en het leveren
van bevestigingsmateriaal en vlagjes wordt verbeterd door de toevoeging van de btw
33.

Logistiek/overheidsopdrachten - scholengemeenschap Geni - binnenschoolse
kinderopvang en busbegeleiding in de stedelijke basisscholen van Ninove
schooljaar 2019-2020 - goedkeuring - goedkeuring voorwaarden - vaststellen wijze
van gunnen van de opdracht

Goedgekeurd
De binnenschoolse kinderopvang en busbegeleiding in de stedelijke basisscholen van Ninove goed
te keuren, de wijze van gunnen van de opdracht en de lijst te raadplegen firma's vast te stellen
34.

Logistiek/overheidsopdrachten - vangst van verwilderde katten op het
grondgebied van Ninove - gunning van de opdracht

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen de aanstelling van een vzw voor de
vangst van verwilderde katten op het grondgebied van Ninove, met de mogelijkheid tot verlenging
voor de volgende 3 jaar, te gunnen tegen de prijs van € 6.000, exclusief btw.
35.

Logistiek/overheidsopdrachten - aanstellen ontwerper voor de sloop van het
handelspand Beverstraat te Ninove en bouwen van een etalagestrip met aanleg van
de openbare ruimte - uitbreiding van de opdracht met opmaak en indiening
regularisatiedossier paneeldoeken

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen de uitbreiding van de opdracht met
betrekking tot het opmaken en indienen van een regularisatiedossier betreffende de paneeldoeken
voor de sloop van een handelspand Beverstraat te Ninove en het bouwen van een etalagestrip met
aanleg van de openbare ruimte, tegen de prijs van haar offerte ten bedrage van € 3.032,26, btw
inclusief, goed te keuren.
GR8. Politie - personeel - vervroegd rustpensioen
Goedgekeurd
Vervroegd rustpensioen
GR9. Politie - personeel - mobiliteit - benoeming van een inspecteur van politie gerechtelijke dienst - sociale cel
Goedgekeurd
GR10. Politie - personeel - mobiliteit - openverklaring van een vacante betrekking in het
operationeel kader - inspecteur van politie - gerechtelijke dienst - lokale recherche
Goedgekeurd
GR11. Politie - kasmiddelen over het eerste kwartaal 2019
Goedgekeurd
36.

Politie - betaalbaarstelling

Goedgekeurd
Betaalbaarstelling
37.

Politie - Aankopen via bestelbon

Goedgekeurd
Aankopen via bestelbon
GR12. Gemeentebelastingen - retributiereglement voor het parkeren in zekere straten
van de stad - aanpassing
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Goedgekeurd
Verzoek aan de raad om de begunstigden van de speciale kaart toelating te verlenen hun voertuig
te parkeren, kosteloos en zonder beperking van duur, op alle parkeerplaatsen met uitzondering van
de parkeerplaatsen in de afgebakende shop & go-zones. Ze zijn verplicht, behalve in de shop & gozones, voornoemde kaart op de binnenkant van de voorruit of op het voorste deel van hun voertuig
aan te brengen.
GR13. Gemeentebelastingen - belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde
drukwerken met handelskarakter en van gelijkgestelde producten - hernieuwing
Goedgekeurd
Verzoek aan de raad om de belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met
handelskarakter en van gelijkgestelde producten te hernieuwen
GR14. Financiële dienst - kerkfabrieken jaarrekening 2018 - advies
Goedgekeurd
Voorstel aan de raad tot het gunstig adviseren van de jaarrekeningen 2018 van de verschillende
kerkfabrieken.
38.

Gemeentebelastingen - vaststellen en uitvoerbaar verklaren belastingkohier belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële
vestigingen, solidariteitsbijdrage

Verdaagd
Het kohier inzake de belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële
vestigingen, solidariteitsbijdrage voor het aanslagjaar 2018 wordt vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard ten bedrage van € 79.362,50.
39.

Gemeentebelastingen - beslechting van fiscale geschillen - gemeentelijke heffing
bedrijven - uitspraak

Goedgekeurd
Verzoek aan het college van burgemeester en schepenen om het ingediende bezwaarschrift m.b.t.
de gemeentelijke heffing bedrijven onontvankelijk te verklaren.
40.

Financiële dienst - goedkeuren bestelbons in het kader van budgethouderschap

Goedgekeurd
De bestelbonnen 2019/809 t.e.m. 2019/860 in het kader van het budgethouderschap worden
goedgekeurd.
41.

Financiële dienst - betaalbaarstelling uitgaven 2019 in het kader van
budgethouderschap -scholen - intrekking

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen tot intrekken van de betaalbaarstelling
van de mandatenlijst 2019/62.
42.

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 2019/63, 2019/64, 2019/65, 2019/66, 2019/67 en 2019/68
43.

Financiële dienst - vrijwillige pompiers Ninove VZW - betaalbaarstelling toelage
2019

Goedgekeurd
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Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen tot het verlenen en betaalbaar stellen
van een toelage van € 1.239,00 aan de vrijwillige pompiers Ninove vzw.
GR15. Leefmilieu - klimaat - vernieuwde 'burgemeestersconvenant voor klimaat en
energie' en project 'Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen' - toetreding goedkeuring
Goedgekeurd
De raad verleend haar goedkeuring om toe te teden tot het vernieuwde ‘Burgemeestersconvenant
voor klimaat en energie’ en de bijhorende doelstellingen om 40% minder CO2 uit te stoten op het
grondgebied tegen 2030, alsook het uitwerken van adaptatiemaatregelen. Er zal bovendien ook
worden toegetreden in het laatste projectjaar 2019 van het project ‘Klimaatgezond Zuid-OostVlaanderen’ van SOLVA in samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen.
44.

Leefmilieu - statuten vzw voor het beheer van de volkstuinen - kennisname goedkeuring

Goedgekeurd
Het college keurt de statuten van de op te richten vzw voor het volkstuincomplex goed.
45.

Omgeving - OMV_2019016075 - vergunning - rooien houtkant - O/2019/43

Goedgekeurd
Het college verleent de aanvraag voor het rooien van houtkant te Ninove.
46.

OMV_2018152382 - Vergunning met voorwaarden SH - bouwen van een nieuwe
aanbouw na de sloop van bestaande aanbouwen - O/2019/28

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het bouwen van een nieuwe aanbouw na de sloop van bestaande aanbouwen te
Pollare.
47.

OMV_2019015597 - Vergunning SH- inrichten van een zolderrruimte - O/2019/50

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning af te leveren voor het
inrichten van een zolderruimte te Meerbeke.
48.

OMV_2019019387 - Vergunning met voorwaarden SH - aanbouwen van een
balkonterras aan een appartement - O/2019/51

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het aanbouwen van een balkonterras aan een appartement te Ninove.
49.

OMV_2019019950 - Vergunning met voorwaarden SH - aanbrengen van crepi O/2019/52

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het aanbrengen van crepi te Ninove.
50.

OMV_2019015557 - Vergunning met voorwaarden SH - uitbreiden en herinrichten
van een half-open ééngezinswoning - O/2019/53

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het uitbreiden en herinrichten van een half-open eengezinswoning te Outer.
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51.

OMV_2019023499 - Vergunning met voorwaarden SH - plaatsen van isolatie en
crepi op de voorgevel - O/2019/66

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het plaatsen van isolatie en crepi op de voorgevel te Appelterre.
52.

OMV_2019022753 - Vergunning met voorwaarden SH - bouwen van een woning O/2019/67

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het bouwen van een woning te Meerbeke.
53.

OMV_2019022064 - Vergunning met voorwaarden SH - bouwen van een tuinhuis en
carport - O/2019/60

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het bouwen van een tuinhuis en carport te Outer.
54.

OMV_2018102000 - advies laatste administratieve aanleg - verbouwen van een
woning - O/2018/517

Goedgekeurd
voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een gunstig advies in laatste
administratieve aanleg af te leveren voor het verbouwen van een woning te Meerbeke.
GR16. Mobiliteit - opheffing gemeenteraadsbeslissing 21 juni 2018 - opmaak nieuw
aanvullend reglement Bovenhoekstraat - Outerstraat te Outer/Ninove stadswegen
Verdaagd
De gemeenteraadsbeslissing van 21 juni 2018 voor wat betreft de Bovenhoekstraat/Outerstraat te
Outer/Ninove wordt opgeheven. In de Outerstraat en Bovenhoekstraat te Outer/Ninove wordt het
parkeren uitsluitend toegestaan binnen de daarvoor afgebakende parkeervakken. In de
Bovenhoekstraat (kant Brakelsesteenweg N8) wordt beperkt eenrichtingsverkeer toegestaan
uitgezonderd voor fietsers en bromfietsers klasse A welke in beide rijrichtingen zijn toegestaan.
55.

Mobiliteit - Autoluw centrum - offerte uitbreiding opdracht

Verdaagd
Het college van gaat akkoord om de offerte voor de uitbreiding van het dossier autoluw centrum
56.

Mobiliteit - aanvraag via raadsledenloket - verkeersproblematiek Gentsestraat stadswegen

Verdaagd
Aanvraag via raadsledenloket met betrekking tot de verkeersproblematiek in de Gentsestraat stadswegen
57.

Mobiliteit - Outer - Outerstraat - inrichten parkeerplaats voor personen met een
beperking Outerstraat te Outer - stadswegen

Goedgekeurd
Inrichten parkeerplaats voor personen met een beperking Outerstraat te Outer.
GR17. Akte afstand van meerwaarde bij B 2010/343
Goedgekeurd
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De gemeenteraad keurt het ontwerp van de akte van afstand van meerwaarde en bijhorende
plaatsbeschrijving bij 2010/343 goed.
58.

RUP Bovenhoekstraat - goedkeuren aanstelling Solva

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanstelling van Solva als ontwerper voor het
RUP Bovenhoekstraat goed
59.

splitsing van eigendom nr. 13

Goedgekeurd
voorstel aan het college om op de vraag tot splitsing geen opmerkingen te geven
60.

splitsing van eigendom nr. 14

Goedgekeurd
voorstel aan het college om op de vraag tot splitsing geen opmerkingen te geven
61.

Verval van verkaveling V/2006/27 voor 2 loten open bebouwing - lot 2

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om verkaveling V/2006/27 als vervallen
te beschouwen voor lot 2.
62.

A/2019/1 - Negatief stedenbouwkundig attest - verplaatsen van een voorgevel en
bestaande haag verwijderen en vervangen door geluidwerende schermen

Verdaagd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een negatief stedenbouwkundig
attest af te leveren voor het verplaatsen van een voorgevel en bestaande haaf verwijderen en
vervangen door geluidswerende schermen te Meerbeke.
63.

Ruimtelijke ordening - akte afstand van meerwaarde bij B 2010/343 - intrekking

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen beslist om de aktename voor afstand van meerwaarde
van 13/03/2019 in te trekken.
64.

Inbraakbeveiliging voor Leopoldstraat in Okegem - goedkeuring

Goedgekeurd
Voorstel aan het college om een inbraakbeveiligingspremie toe te kennen
65.

Inbraakbeveiligingspremie voor Centrumlaan in Ninove - goedkeuring

Goedgekeurd
Voorstel aan het college om een inbraakbeveiligingspremie toe te kennen
66.

Lokale economie - ambulante handel - inname openbaar domein - elke woensdag
vanaf 15 mei tem 25 september 2019 - aardbeienkraam - Frans van de Perrekaai,
Okegem - goedkeuring

Goedgekeurd
De inname openbaar domein van een aardbeienkraam elke woensdag vanaf 15 mei tem 25
september 2019 te Okegem Frans van de Perrekaai wordt goedgekeurd
67.

Lokale economie - aanvraag machtiging innemen openbare weg voor bedelen
reclame - dinsdagmarkt - VZW Hart voor Tara - 16 april 2019

Goedgekeurd
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Op 16 april 2019 zal VZW Hart voor Tara flyers bedelen op de wekelijkse dinsdagmarkt
68.

Lokale economie - aanvraag terras horecazaak te Ninove - vergunning 2019

Goedgekeurd
De aanvraag van een terras voor een horecazaak te Ninove wordt goedgekeurd.
69.

Aanleg gescheiden rioleringsstelsel in de Vinkenstraat te Ninove - goedkeuring
vorderingsstaat 5bis, tevens eindstaat - goedkeuring proces-verbaal van
vooruitgang van de werken

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de vorderingsstaat 5bis, tevens eindstaat en het
proces-verbaal van vooruitgang van de werken voor de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel
in de Vinkenstraat te Ninove, goed voor het bedrag van € 6.532,30, btw verlegd
70.

Overloopgebied langs de Molenbeek te Outer - kennisneming brief van 27 februari
2019 - goedkeuring ontwerp van antwoord

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brief van 27 februari 2019 met
betrekking tot de aanleg van een waterbekken aan de Molenbeek te Outer en keurt het ontwerp
van antwoord goed
71.

Terugplaatsen gevelarmatuur - Klein-Brabant, 9402 Meerbeke - goedkeuring gunning van de opdracht

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de prijsofferte goed voor het terugplaatsen van
een gevelarmatuur voor het bedrag van € 975,42
72.

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
Het college van burgemeester en schepenen keurt de terugbetaling van de meerkost (bedrag
boven € 1.750) goed voor de aansluiting van een nieuwbouw op de openbare riolering
73.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde - personeel lager
onderwijs - tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling en opnieuw in actieve dienst treden van een gepensioneerde onderwijzeres op
26 maart 2019 aan de Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde met een deeltijdse opdracht van
12/24 in een niet-vacante betrekking in vervanging van een titularis die afwezig is wegens
nascholing.
74.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Denderwindeke - personeel lager onderwijs schooljaar 2018/2019 - gedeeltelijke loopbaanonderbreking medische bijstand toekenning

Goedgekeurd
Toekenning van een gedeeltelijke loopbaanonderbreking voor 1/5e (4/24) voor het verstrekken van
medische bijstand aan een onderwijzeres van de Stedelijke Basisschool Denderwindeke vanaf 7
mei 2019 tot en met 25 juni 2019.
75.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Denderwindeke - schooljaar 2018/2019 personeel lager onderwijs - tijdelijke aanstelling van doorlopende duur

Goedgekeurd
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Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur van een onderwijzeres aan de Stedelijke Basisschool
Denderwindeke vanaf 7 mei 2019 met een deeltijdse opdracht van 4/24 in een niet-vacante
betrekking in vervanging van een onderwijzeres aan wie een loopbaanonderbreking voor het
verstrekken van medische bijstand werd toegekend.
76.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Appelterre - personeel lager onderwijs nascholing

Goedgekeurd
Verlenen van toestemming aan een onderwijzeres van de Stedelijke Basisschool Appelterre om deel
te nemen aan een nascholing.
77.

Cultuur - Ninove 1692 op 15 en 16 juni 2019 - principe - goedkeuring

Verdaagd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie goed van het re-enactmentevent
‘Ninove 1692’ op 15 en 16 juni 2019 op de terreinen van Doorn Noord in samenwerking met
SOLVA.
78.

Uitleendienst-aankoop projectieschermen-gunnen opdracht

Verdaagd
Het college van burgemeester en schepenen keurt goed om de aankoop van twee
projectieschermen te gunnen voor een bedrag van 371,13 euro (btw inclusief).
79.

Evenementen-eetfestijn Scouts Ninove 13-14 april-tijdelijke verkeerswijziginggoedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt goed om voor de organisatie van een eetfestijn
door de Scouts Sint Jan Berchmans Ninove in de Huifkarweg te Ninove op zaterdag 13 en zondag
14 april 2019 de Huifkarweg parkeer- en verkeersvrij te houden.
80.

Evenementen-Autocrosswedstrijd Nederhasselt 13-14/04/2019-goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan 'Autocross Black Bibbers'
voor het organiseren van een autocrosswedstrijd in Keienberg te Nederhasselt op 13 en 14 april
2019.
81.

Evenementen-fuif Vive Laweit 13/04/2019-goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan Gidsen Ninove
(meisjesscouts) voor het organiseren van 'Vive Laweit' op zaterdag 13 april 2019 in een tent op het
kaatsplein, Kaatsweg 1, 9400 Ninove.
82.

Evenementen-Witte Donderdag 18/04/2019-goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan VHN voor het organiseren
van 'Witte Donderdag' op donderdag 18 april 2019 in het centrum van Ninove.
83.

Promotie Cc De Plomblom 2019-2020 - gunnen van de opdracht

Goedgekeurd
Het promotievoorstel (lay out en drukwerk) van CC De Plomblom wordt gegund.
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84.

Sport - sportdag voor het personeel van de lokale besturen 2019 - goedkeuring
deelname personeel stad Ninove

Goedgekeurd
Goedkeuring van de deelname van het personeel van de stad Ninove aan de sportdag voor het
personeel van de lokale besturen georganiseerd te Erpe-Mere.
GR18. Cultuur - Erfgoed Denderland - jaarverslag 2018 - goedkeuring
Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt het jaarverslag, de jaarrekeningen en het
bedrijfsrevisoraal verslag van Erfgoed Denderland 2018 goed.

GR19. Sociale zaken - aanstelling van de leden van de algemene vergadering van het
lokaal overleg kinderopvang Ninove
Goedgekeurd
Aanstelling van de leden van de algemene vergadering van het lokaal overleg kinderopvang
Ninove.

85.

Sociale zaken - Organisatie vorming voor kinderopvangvoorzieningen

Goedgekeurd
organisatie vorming voor kinderopvangvoorzieningen

86.

Secretariaat - dossiers gemeenteraad

Goedgekeurd
Te agenderen agendapunten voor de gemeenteraad.

GR20. Secretariaat - PWWA - aanduiding leden raad van bestuur met raadgevende stem
- intrekking beslissing GR 28 maart 2019 en aanduiding nieuwe leden
Goedgekeurd
Intrekking beslissing gemeenteraad 28 maart 2019 en aanduiding nieuwe leden
87.

Omgeving - OMV2019014884 - ongunstig advies voor de aanvraag
omgevingsvergunning opvullende zuidelijke groeve Ter Duyst - goedkeuring

Goedgekeurd
Ongunstig advies voor de aanvraag omgevingsvergunning voor het opvullen van de zuidelijke
groeve Ter Duyst
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