College van burgemeester en schepenen van 08 juni 2020
BEKNOPTE BESLUITENLIJST

1.

Secretariaat - goedkeuring notulen

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

Reclame in Ninove Info, april 2020 - creditnota factuur Vloeren Beké

Goedgekeurd
Reclame in Ninove Info, april 2020 - creditnota factuur
3.

Personeel - IBO - aanstellen jobstudenten/monitoren - uitbreiding

Goedgekeurd
Er worden voor het IBO bijkomende jobstudenten/monitoren aangesteld.
4.

selectieprocedure vakman schilderwerken - vaststellen wervingsreserve

Goedgekeurd
Vaststellen wervingsreserve voor de functie van vakman schilderwerken.
5.

Deskundige leefmilieu - vaststellen wervingsreserve

Goedgekeurd
De wervingsreserve voor de functie van deskundige leefmilieu wordt vastgesteld.
6.

Selectieprocedure deskundige jeugd

Goedgekeurd
Er wordt een selectieprocedure georganiseerd voor de contractuele functie van deskundige jeugd.
7.

Personeel - aanvraag om schadeloosstelling wegens beroepsziekte

Goedgekeurd
aanvraag van een personeelslid om schadeloosstelling wegens beroepsziekte. De aanvraag wordt
ontvankelijk verklaard maar niet gegrond.
8.

Personeel - toekennen waarneming hogere functie

Goedgekeurd
Aan een personeelslid wordt een waarneming hogere functie toegekend.
9.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister
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10.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister
11.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister
12.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister
13.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister
14.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister
15.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister
16.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister
17.

Integrale veiligheid - Bevestiging burgemeestersbesluiten tijdelijk plaatsverbod

Goedgekeurd
Bevestiging burgemeestersbesluiten toepassing tijdelijk plaatsverbod
GR1. Logistiek/overheidsopdrachten - openbare verkoop van de pastorie van Neigem en
van een perceel grond langs de Geraardsbergsesteenweg te Aspelare - goedkeuring
gewijzigd lastenkohier
Goedgekeurd
Het gewijzigd lastenkohier van de openbare verkoop van de pastorie van Neigem en van een
perceel grond langs de Geraardsbergsesteenweg te Aspelare goed te keuren
18.

Logistiek/overheidsopdrachten - afbraakwerken gebouw Beverstraat - goedkeuring
aangepast ereloon architect

Goedgekeurd
Het aangepast ereloon van de architect van de afbraakwerken van het gebouw Beverstraat goed te
keuren
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19.

Logistiek/overheidsopdrachten - afwerking van de scheidingsmuur van de woning
Appelterre-Dorp met de stedelijke basisschool "De Oogappel" - gunning van de
opdracht

Goedgekeurd
De opdracht voor de afwerking van de scheidingsmuur van de woning Appelterre-Dorp met de
stedelijke basisschool "De Oogappel" te gunnen aan de firma die de economisch meest voordelige
offerte heeft ingediend
20.

Logistiek/overheidsopdrachten - herstelling daken stadsgebouwen - gunning van
de opdracht

Goedgekeurd
De opdracht voor herstelling van daken aan stadgebouwen te gunnen aan de firma die als enige
een offerte heeft ingediend tegen de prijs van € 5.485 excl btw voor kerkhof Denderwindeke, €
1.740 excl btw voor school Ikke, € 7.965 excl btw voor turnzaal school Denderwindeke
21.

Logistiek/overheidsopdrachten - herstellen schade aan bitumineuze verhardingen
met gietasfalt - verlenging dienstjaar 2020

Goedgekeurd
De opdracht voor het herstellen van schade aan bitumineuze verhardingen met gietasfalt te
verlengen voor het dienstjaar 2020
22.

Logistiek/overheidsopdrachten - leveren en plaatsen van een overkapping en
screens voor SBS De Hazeleer - gunning van de opdracht

Goedgekeurd
De opdracht voor het leveren en plaatsen van een overkapping en screens voor SBS De Hazeleer te
gunnen aan de enige inschrijver ten bedrage van € 23.211,28 voor de overkapping en € 6.084,40
voor de screens

23.

Logistiek/overheidsopdrachten - dienst mobiliteit - aankoop van fietskluizen goedkeuring - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht - goedkeuring
lastvoorwaarden - vaststellen lijst te raadplegen firma's

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen de aankoop van fietskluizen, geraamd op
€ 20.751,50, btw inclusief, goed te keuren, de voorwaarden vervat in het bestek goed te keuren en
de opdracht te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking en leveranciers te raadplegen.
24.
Logistiek/overheidsopdrachten - afsluiten van een onderhoudscontract voor 3
jaar voor de lift in de stedelijke basisschool van Denderwindeke - gunnen van de
opdracht
Goedgekeurd
Het onderhoudscontract voor 3 jaar voor de lift in de stedelijke basisschool van Denderwindeke
wordt afgesloten tegen de jaarlijkse kostprijs van € 1.651 inclusief btw

25.

Logistiek/overheidsopdrachten - beheer van de uitvoering van kleine
herstellingswerken aan de stadsmolens - gunning van de opdracht

Goedgekeurd
Het beheer van het uitvoeren van kleine herstellingen aan de stadsmolens wordt gegund voor een
jaarlijks totaalbedrag van € 3.000, btw exclusief
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26.

Logistiek/overheidsopdrachten - onderhoud van de archeologische site van de
Norbertijnerabdij te Ninove - goedkeuring vorderingsstaat nr. 20

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen vorderingsstaat nr. 20, ten bedrage van
€ 1.125, btw exclusief (btw medecontractant), goed te keuren.
27.

Financiële dienst - Politie - betaalbaarstelling uitgaven 2020

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen tot het betaalbaar stellen van de
mandatenlijst 2020/22
28.

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

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om het belastingkohier inzake de
solidariteitsbijdrage voor het aanslagjaar 2019 niet vast te stellen en niet uitvoerbaar te verklaren
ten bedrage van € 95.437,50
29.

Gemeentebelastingen - vaststellen en uitvoerbaar verklaren belastingkohier belasting op wedkantoren

Goedgekeurd
Het kohier inzake de belasting op wedkantoren voor het aanslagjaar 2019 wordt vastgesteld en
uitvoerbaar verklaard ten bedrage van 744 euro.
30.

Gemeentebelastingen - belasting op de brandstofdistributieapparaten voor
motorvoertuigen - Vastleggen datum verzenden aangifteformulieren

Goedgekeurd
Verzoek aan het college van burgemeester en schepenen om de datum vast te leggen voor het
verzenden van de aangifteformulieren inzake de belasting op de brandstofdistributieapparaten voor
motorvoertuigen voor het aanslagjaar 2020.
31.

Financiële dienst - goedkeuren bestelbons in het kader van budgethouderschap

Goedgekeurd
De lijst van de bestelaanvragen in het kader van het budgethouderschap worden goedgekeurd.
32.

Financiële dienst - betaalbaarstelling uitgaven 2020 in het kader van
budgethouderschap

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen tot de betaalbaarstelling van de
mandatenlijsten 2020/209, 2020/211, 2020/212 en 2020/213
33.

Leefmilieu - klimaat - project windenergie Ninove-Zuid - toelaten projectindieners
tot verdere procedure - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan het toelaten van de indieners
van het project windenergie Ninove-Zuid.
34.

Dierenwelzijn - incident landbouwer - burgerlijke partijstelling - melding bij
inspectie Dierenwelzijn - goedkeuring

Goedgekeurd
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Het college van burgemeester en schepenen beslist om zich burgerlijke partij te stellen en een
melding in te dienen bij de inspectie Dierenwelzijn naar aanleiding van een incident met een
landbouwer
35.

Omgeving - OMV_2020062806 - aktename - bronbemaling - O/2020/221
inrichtingsnummer 20200303-0048 - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college neemt akte van de melding voor een bronbemaling te Ninove.
36.

Omgeving - OMV_2019135196 - kennisname beslissing van de gewestelijk
omgevingsambtenaar tot verlenen van een omgevingsvergunning in laatste aanleg
voor een oeverversterking aan waterloop nr. O5125 van 2de categorie te
Ninove/Outer - O/2019/462 - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college neemt kennis van de beslissing van van de gewestelijk omgevingsambtenaar waarbij in
laatste aanleg een omgevingsvergunning werd verleen voor een oeverversterking waterloop nr
O5125 van de 2de categorie te Ninove.
37.

Omgeving - O_2020067019 - aktename juiste melding - plaatsen van een
terrasoverkapping - O/2020/215

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen nemen akte van de juiste melding voor het plaatsen
van een terrasoverkapping
38.

Omgeving - OMV_2020040266 - Weigering SH - verbouwen van een bestaande
eengezinswoning tot twee eengezinswoningen - O/2020/136

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een weigering af te leveren voor het
verbouwen van een bestaande eengezinswoning tot twee eengezinswoningen te Apselare.
39.

Omgeving - OMV_2020033061 - Vergunning met voorwaarden SH - bouwen van
een eengezinswoning - O/2020/106

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het bouwen van een eengezinswoning te Pollare.
40.

Omgeving - OMV_2020044605 - Vergunning met voorwaarden SH - aanbouwen van
een kantoor met bijhorende garages en archief aan een bestaande woning O/2020/142

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het aanbouwen van een kantoor met bijhorende garages en archief aan bestaande
woning te Ninove.
41.

Omgeving - OMV_2020040268 - Vergunning met voorwaarden SH - aanleggen van
een poel - O/2020/159

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het aanleggen van een poel te Aspelare.
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42.

Omgeving - OMV_2020052559 - Vergunning SH - verfraaien van de voorgevel O/2020/161

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het verfraaien van de voorgevel te Ninove.
43.

Omgeving - OMV_2020063625 - Vergunning SH - verbouwen van een voorgevel van
een eengezinswoning - O/2020/209

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning af te leveren voor het
verbouwen van een voorgevel van een eengezinswoning te Meerbeke.
44.

Omgeving - OMV_2020021060 - Vergunning met voorwaarden SH - verkavelen van
een perceel voor een open ééngezinswoning met complementaire functies aan
wonen - O/2020/85

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het verkavelen van een perceel voor open eengezinswoning met complementaire
functies aan wonen te Meerbeke.
GR2. Mobiliteit - fietsverbinding N45 - aangepaste raming - goedkeuring
Goedgekeurd voor de raad
De gemeenteraad gaat akkoord met de aangepaste raming voor de fietsverbinding Aalst-Ninove
GR3. Mobiliteit - Fietsbeleidsplan en actieplan - goedkeuring
Goedgekeurd voor de raad
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan het het fietsbeleidsplan en actieplan
GR4. Mobiliteit - City of Thingsproject Vlaio - samenwerkingsovereenkomst Mobipunten goedkeuring
Goedgekeurd voor de raad
De gemeenteraad gaat akkoord met de samenwerkingsovereenkomst betreffende de mobipunten
GR5. Mobiliteit - Ninove - goedkeuring inrichten fietsstraten - stadswegen
Goedgekeurd voor de raad
Het inrichten van fietsstraten in Ninove wordt goedgekeurd
45.

Mobiliteit - fietsverbinding N45 - gunningsverslag - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt het gunningsverslag goed met betrekking tot de
fietsverbinding N45
46.

Mobiliteit - aanvraag voetgangersoversteekplaatsen op gewestwegen - negatief
advies provinciale commissie verkeersveiligheid voor aanleg oversteekplaats voor
voetgangers ter hoogte van de Brakelsesteenweg (frituur 't Specialleken en ter
hoogte van de Bovenhoekstraat te Outer/Ninove) - kennisname

Goedgekeurd
Kennisname van het negatief advies van de provinciale commissie verkeersveiligheid voor de
aanleg van een oversteekplaats voor voetgangers ter hoogte van de Brakelsesteenweg
huisnummer 100 (frituur 't Specialleken en ter hoogte van de Bovenhoekstraat te Outer/Ninove).
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47.

omgeving - vergunningenkader voor BPA's ouder dan 15 jaar - goedkeuring

Afgevoerd
48.

Ruimtelijke ordening - Mitiska - goedkeuring beroep tegen beslissing Departement
Omgeving - dossier afdeling wegen en verkeer - Brakelsesteenweg /
Ziekhuizenstraat 9406 Outer, herinrichten Brakelsesteenweg N8 waarbij 2
keerpunten worden gerealiseerd

Verdaagd
49.

Lokale economie - ambulante handel - aardbeienkraam te Denderwindeke - 17, 20
en 24 mei 2020 - goedkeuring

Goedgekeurd
De inname van het openbaar domein met een aardbeienkraam te Denderwindeke wordt
goedgekeurd.
50.

Lokale economie - Coronacrisis - organisatie wekelijkse, roterende maar gemengde
dinsdagmarkt - abonnement Market Control App - goedkeuring

Goedgekeurd
Het CBS geeft, in functie van het controleren hoeveel klanten er op de markt aanwezig zijn,
goedkeuring aan het afsluiten van een abonnement van zes maanden voor het gebruik van de
"Market Control App".
51.

OW - Kennisname van het voorontwerp bekkenspecifiek deel van het
Denderbekken en bijhorende actietabel 2022 -2027

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het voorontwerp bekkenspecifiek
deel van het Denderbekken en bijhorende actietabel 2022-2027.
52.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Denderwindeke - personeel kleuteronderwijs intrekking collegebesluit 18 mei 2020 en tijdelijke aanstelling van doorlopende
duur

Goedgekeurd
Intrekking van het collegebesluit van 18 mei 2020 en tijdelijke aanstelling van doorlopende duur
vanaf 1 juni 2020 van een kleuteronderwijzeres aan de Stedelijke Basisschool Denderwindeke met
een deeltijdse opdracht van 4/24 in een niet-vacante betrekking in vervanging van de titularis die
tijdelijk werd verwijderd wegens bedreiging door een beroepsziekte tijdens de zwangerschap.
53.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Denderwindeke - personeel kleuteronderwijs tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling vanaf 1 juni 2020 van een personeelslid in het ambt van kleuteronderwijzer
aan de Stedelijke Basisschool Denderwindeke met een deeltijdse opdracht van 8/24 in een nietvacante betrekking in vervanging van de titularis die tijdelijk werd verwijderd wegens bedreiging
door een beroepsziekte tijdens de zwangerschap.

54.

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

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling vanaf 25 mei 2020 van een personeelslid in het ambt van kinderverzorger aan
de Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde met een deeltijdse opdracht van 4/32 in een
vacante betrekking.
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55.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - personeel kleuteronderwijs - tijdelijke
aanstelling

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling vanaf 25 mei 2020 van een personeelslid in het ambt van kinderverzorger aan
de Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen met een deeltijdse opdracht van 5/32 in een vacante
betrekking en aan de Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde met een deeltijdse opdracht van
1/32 in een vacante betrekking.
56.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - personeel kleuteronderwijs - tijdelijke
aanstelling

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling vanaf 25 mei 2020 van een kleuteronderwijzereres aan de Stedelijke
Basisschool Appelterre met een deeltijdse opdracht van 2/24 in een vacante betrekking en aan de
Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen met een deeltijdse opdracht van 2/24 in een vacante
betrekking.
57.

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

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling van een kleuteronderwijzeres vanaf 13 mei 2020 aan de Stedelijke
Basisschool Parklaan-Seringen met een voltijdse opdracht van 24/24 in vervanging van de titularis
die ter beschikking werd gesteld wegens ziekte.

58.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen - personeel kleuteronderwijs
- terbeschikkingstelling wegens ziekte

Goedgekeurd
Terbeschikkingstelling wegens ziekte van een voltijds vastbenoemde kleuteronderwijzeres van de
Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde vanaf 13 mei 2020 tot hervatting van de opdracht.

59.

SG GeNi - coronamaatregelen - schorsing lessen - niet-facturatie en terugbetaling
bijdrage ouders leerlingenvervoer

Goedgekeurd
Goedkeuring van de terugbetaling van de ouderbijdrage in het leerlingenvervoer voor de maanden
april en mei 2020 ingevolge de schorsing van de lessen in uitvoering van de coronamaatregelen.
60.

Evenementen-PopUp Zomerbar Lovertheater 08/06-31/08/2020-goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan Culture Pub voor het
organiseren van een pop-up zomerbar in het Lovertheater van 8 juni tot en met 31 augustus 2020
(op- en afbouw inbegrepen).
GR6. Overzicht maatregelen n.a.v. corona door sector Welzijn en Sociale Zaken
Goedgekeurd voor de raad
Overzicht maatregelen n.a.v. corona door sector Welzijn en Sociale Zaken
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61.

Sociale zaken - goedkeuring indienen projectaanvraag taalstimulerende activiteiten
Nederlands in de schoolvakanties en de buitenschoolse opvang voor kinderen en
jongeren bij het departement onderwijs van de Vlaamse overheid

Goedgekeurd
Indienen projectaanvraag taalstimulerende activiteiten Nederlands in de schoolvakanties en de
buitenschoolse opvang voor kinderen en jongeren bij het departement onderwijs van de Vlaamse
overheid.
GR7. Lokale economie - Coronacrisis - tijdelijk kader uitbreiden bestaande terrassen en
creëren bijkomende terrasruimte - bespreekpunt
Goedgekeurd
De gemeenteraad bespreekt het uitgewerkte tijdelijk kader voor het uitbreiden van bestaande
terrassen en het creëren van bijkomende terrasruimte (nota met 5 type-oplossingen).
62.

Leefmilieu - een afvalverwerkend bedrijf - stopzetten verbeurdverklaren
dwangsommen - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen stopt de verder zetting van de verbeurdverklaring van
dwangsommen ten laste van een afvalverwerkend bedrijf.
GR8. Onderwijs - lokaal flankerend onderwijsbeleid - bijstand organisatie
leerlingen andere netten - goedkeuring

dagopvang

Goedgekeurd
Goedkeuring van het ter beschikking stellen van gebouwen en begeleiders bij de dagopvang van
leerlingen uit het katholiek en gemeenschapsonderwijs op lesvrije momenten.
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