College van burgemeester en schepenen van 09 maart 2020
BEKNOPTE BESLUITENLIJST

1.

Secretariaat - goedkeuring notulen

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

Secretariaat - erediensten - Centraal Kerkbestuur Ninove - Notulen 10 februari
2020

Goedgekeurd
Notulen van Centraal Kerkbestuur Ninove - Notulen 10 februari 2020
3.

Secretariaat - erediensten - Kerkraad Sint-Amandus Outer
2020

- Notulen 28 januari

Goedgekeurd
Notulen van de Kerkraad Sint-Amandus Outer - Notulen
28 januari 2020
4.

Personeel - Goedkeuren kandidaten van de verkorte selectieprocedure begeleider
IBO

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om de kandidaten van de verkorte
selectieprocedure begeleider IBO goed te keuren.
5.

Personeel - Goedkeuren kandidaten van de verkorte selectieprocedure voor de
gemeenschappelijke wervingsreserve voor de functie van schoonmaak
Stad/OCMW/AGB.

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om de kandidaten goed te keuren voor
de selectieprocedure van schoonmaak.
6.

Personeel - aanstellen monitoren - paasvakantie 2020

Goedgekeurd
In het cultuurcentrum worden monitoren aangesteld.
7.

Personeel - selectieprocedure deskundige leefmilieu - goedkeuren kandidaten

Goedgekeurd
De kandidaten van de selectieprocedure deskundige leefmilieu worden goedgekeurd.
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8.

Personeel - speelpleinwerking en taalspeelbad - aanstellen monitoren paasvakantie 2020

Goedgekeurd
Tijdens de paasvakantie worden er monitoren voor de jeugddienst aangesteld.
9.

Personeel - aanstellen monitoren - paasvakantie 2020

Goedgekeurd
Er worden sportmonitoren aangesteld
10.

Personeel - aanstellen jobstudenten - paasvakantie 2020

Goedgekeurd
Er worden voor het IBO jobstudenten aangesteld.
11.

Personeel - wervingsreserve technisch beambte schoonmaak - verlenging

Goedgekeurd
Verlenging wervingsreserve technisch beambte schoonmaak
12.

Selectieprocedure vakman schilderwerken - goedkeuren kandidaturen

Goedgekeurd
Selectieprocedure vakman schilderwerken - goedkeuren kandidaturen
13.

Personeel - ziekteverloven week 8, 9 en 10

Goedgekeurd
Goedkeuren ziekteverloven van het gemeentepersoneel.
14.

Personeel - jobstudenten - niet-erkenning ongeval als arbeidsongeval

Goedgekeurd
Een ongeval van een jobstudent wordt geweigerd als arbeidsongeval
15.

Personeel - arbeidsongeval - bekrachtigen besluiten Medex

Goedgekeurd
Bekrachtiging medische besluiten van Medex inzake een arbeidsongeval van een contractueel
personeelslid.
16.

Personeel - sociale maribel - nieuwe oproep - indiening dossier

Goedgekeurd
Een nieuw dossier sociale maribel wordt ingediend en goedgekeurd.
17.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister
18.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister
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19.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister
20.

Burgerzaken - ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister
21.

Burgerzaken - grafconcessie op de begraafplaats Ninove

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring grafconcessie op de begraafplaats Ninove
22.

Burgerzaken - concessie op het urnenveld op de begraafplaats Ninove

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie urnenveld op de begraafplaats Ninove
23.

Burgerzaken - concessie op het urnenveld op de begraafplaats Meerbeke

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie urnenveld op de begraafplaats Meerbeke
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 Appelterre-Eichem

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring grafconcessie op de begraafplaats Appelterre-Eichem
26.

Burgerzaken - concessie op het urnenveld op de begraafplaats Neigem

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie urnenveld op de begraafplaats Neigem
27.

Burgerzaken - concessie op het urnenveld op de begraafplaats Ninove

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie urnenveld op de begraafplaats Ninove
28.

Burgerzaken - concessie op het urnenveld op de begraafplaats Ninove

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie urnenveld op de begraafplaats Ninove
29.

Burgerzaken - grafconcessie op de begraafplaats Denderwindeke

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring grafconcessie op de begraafplaats Denderwindeke
30.

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

Goedgekeurd
Goedkeuring aanvragen tot plaatsing grafzerken op de begraafplaatsen
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GR1. Stafdienst - kennisname van de rapportering van de acties 2019 van het kader
organisatiebeheersing- en ontwikkeling voor stad & OCMW Ninove
Goedgekeurd voor de raad
De gemeenteraad neemt kennis van de rapportering van de acties die in 2019 ondernomen werden
ter realisatie van het kader organisatiebeheersing- en ontwikkeling.
31.

Afsprakennota tussen CBS/VB en N-team

Verdaagd
GR2. Logistiek/overheidsopdrachten - onderhandse verkoop van een perceel stadsgrond
te Outer - goedkeuring - goedkeuring ontwerp-akte
Goedgekeurd
De onderhandse verkoop van een perceel stadsgrond te Outer aan de aanpalers goed te keuren.
32.

Logistiek/overheidsopdrachten - afsluiten van een tijdelijke verzekering voor het
gehuurde materiaal tijdens het spiegelfestival te Ninove

Goedgekeurd
Het afsluiten van een tijdelijke verzekering voor de spiegeltent en ander gehuurd materiaal tijdens
het Spiegelfestival vanaf 27 mei tot en met 8 juni 2020 wordt gegund voor de prijs van € 966,83,
inclusief kosten en lasten.
33.

Logistiek/overheidsopdrachten - goedkeuren minnelijke schikking
schadevergoeding mbt de overspanning in het stadhuis op 13 november 2019

Goedgekeurd
De minnelijke schaderegeling ingevolge overspanning in het stadhuis op 13 november 2019,
voorgesteld door de verzekeraar wordt goedgekeurd.
34.

Logistiek/overheidsopdrachten - aanstellen van een dierenarts voor het
behandelen van zwerfkatten - verlenging van de opdracht

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen de aanstelling van een dierenarts voor
het behandelen van zwerfkatten op het grondgebied van Ninove te verlengen tot 15 mei 2021.

35.

Logistiek/overheidsopdrachten - vangst van verwilderde katten op het
grondgebied van Ninove - verlenging 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, gegund voor een geraamd bedrag
van € 6000, btw exclusief (niet btw-plichtig),te verlengen tot 15 mei 2021.
36.

Logistiek/overheidsopdrachten - verlenen adviesdiensten met betrekking tot de
vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor werken in onroerende
staat uitgevoerd door een ploeg op locatie - gunnen van de opdracht

Verdaagd
37.

Logistiek/overheidsopdrachten - aanbieden etentje huwelijksjubilarissen 2020 gunning van de opdracht

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen de opdracht voor de catering van de
etentjes, die worden aangeboden aan de huwelijksjubilarissen op 8 mei en 16 oktober 2020, te
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gunnen ten bedrage van € 50,90 btw inclusief, per persoon voor aperitief met hapjes, menu en
drank( 7 consumpties) tot en met de koffie, tafelversiering, zaal en bediening, zijnde in totaal €
5.090, btw inclusief, per etentje.
38.

Logistiek/overheidsopdrachten - uitvoeren archeologisch onderzoek woningen
Kerkplein 36,38 en 40 te Ninove - gunnen van de opdracht

Goedgekeurd
Het archeologisch onderzoek aan de woningen 36, 38 en 40 Kerkplein te Ninove wordt gegund
voor het bedrag van € 2.500 inclusief btw

39.

Logistiek/overheidsopdrachten - aanstellen van externe security bij gebruik van de
fuifzaal in het jeugdcentrum De Kuip voor activiteiten met versterkte muziek gunning van de opdracht

Goedgekeurd
De opdracht voor het aanstellen van externe security bij gebruik van de fuifzaal in het
jeugdcentrum De Kuip voor activiteiten met versterkte muziek te gunnen aan de firma die als enige
een offerte heeft ingediend ten bedrage van € 20.000
40.

Logistiek/overheidsopdrachten - groenonderhoud en opruimen zwerfvuil in de
deelgemeenten + onderhoud speelpleinen - gunning van de opdracht

Goedgekeurd
De opdracht groenonderhoud en opruimen zwerfvuil in de deelgemeenten + onderhoud
speelpleinen te gunnen aan de werkplaats die de economisch meest voordelige offerte heeft
ingediend tegen de prijs van € 78.441,29 btw inclusief
41.

Logistiek/overheidsopdrachten - RUP Inghelantsite - vaststellen jury voor
beoordeling offertes ontwerpers

Goedgekeurd
De vaststelling van de jury die de offertes van de ontwerpers voor het RUP Inghelantsite zal
beoordelen.
42.

Logistiek/overheidsopdrachten - aankoop van een beamer met toebehoren en
staander voor de Liberale Kring via raamovereenkomst - gunnen van de opdracht

Verdaagd
43.

Logistiek/overheidsopdrachten - speelotheek - aankoop barcodescanner via het
raamcontract van Cipal - gunning van de opdracht

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen de aankoop van barcodescanners voor de
speelotheek, ten bedrage van € 548,01 btw inclusief, te gunnen via een raamovereenkomst.
44.

Logistiek/overheidsopdrachten - Liberale Kring - aankoop overgordijnen voor de
balzaal - goedkeuring - goedkeuring voorwaarden - vaststellen wijze van gunnen
van de opdracht - vaststellen lijst te raadplegen firma's

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen de aankoop van overgordijnen voor de
balzaal in de Liberale Kring, geraamd op € 20.000, btw inclusief , goed te keuren, de opdracht te
gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking en de
voorwaarden vervat in het bestek goed te keuren en de lijst te raadplegen firma's vast te stellen.
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45.

Logistiek/overheidsopdrachten - restauratie exterieur van de Dekenij te Ninove goedkeuring proces-verbaal van definitieve aanvaarding - volledige vrijstelling van
de borgtocht

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen het proces-verbaal van definitieve
aanvaarding van 20 februari 2020 goed te keuren en de borgstelling met nr. 11153AF133 , ten
bedrage van € 15.150, volledig vrij te geven , zijnde voor een bedrag van € 7.575.
46.

Logistiek/overheidsopdrachten - personeelsfeest stad/ocmw/AGB - goedkeuring goedkeuring voorwaarden - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht vaststellen lijst te raadplegen firma's

Goedgekeurd
De opdracht voor het organiseren van het personeelsfeest stad/ocmw/AGB goed te keuren, de
wijze van gunnen van de opdracht en de lijst te raadplegen firma's vast te stellen
47.

Politie - Verkoop afgedankt voertuig Mercedes Vito combi

Goedgekeurd
48.

Politie - Aankopen via bestelbon 2020

Goedgekeurd
Aankopen via bestelbon
GR3. Gemeentebelastingen - belasting op de brandstofdistributieapparaten voor
motorvoertuigen - vaststelling
Goedgekeurd voor de raad
Verzoek aan de raad om belasting op de brandstofdistributieapparaten voor motorvoertuigen
waarvan de heffingstermijn vervalt, vast te stellen voor een periode van 5 jaar eindigend op 31
december 2025.
GR4. Financiën - meerjarenplan 2020-2025 - kennisname brief toezichthoudende
overheid
Goedgekeurd voor de raad
de gemeenteraad neemt kennis van de brief van de toezichthoudende overheid over het
meerjarenplan 2020-2025
GR5. Meerjarenplan AGB Ninove - goedkeuring
Goedgekeurd voor de raad
Goedkeuring meerjarenplan 2020-2025 AGB Ninove
49.

Financiële dienst - betaalbaarstelling uitgaven 2020 in het kader van
budgethouderschap

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen tot het betaalbaarstellen van de
mandatenlijst 2020/111
50.

Leefmilieu - verzoekschrift tot tussenkomst - aanduiden raadsman - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanstelling goed van een raadsman met
betrekking tot het opmaken van een verzoekschrift tot tussenkomst.
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51.

Omgeving - OMV_2020000278 - Vergunning SH - bouwen van een tuinhuis O/2020/5

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning af te leveren voor het
bouwen van een tuinhuis te Voorde.
52.

Omgeving - OMV_2020003139 - Weigering SH - regulariseren van een serre O/2020/12

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een weigering af te leveren voor het
regulariseren van een serre te Aspelare.
53.

Omgeving - OMV_2020003064 - Vergunning met voorwaarden SH - bouwen van
een veranda tegen een bestaande eengezinswoning - O/2020/17

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het bouwen van een veranda tegen een bestaande eengezinswoning te Aspelare.
54.

Omgeving - OMV_2019163200 - Vergunning met voorwaarden SH - bouwen van 4
woningen - O/2019/512

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het bouwen van 4 woningen te Appelterre.
55.

Omgeving - OMV_2019143026 - Vergunning met voorwaarden SH - verbouwen van
een eengezinswoning - O/2020/46

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.
56.

Omgeving - OMV_2019161759 - Vergunning met voorwaarden SH - bouwen van
een eengezinswoning met aansluitend overdekt terras - O/2019/498

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het bouwen van een eengezinswoning met aansluitend overdekt terras te Voorde.
57.

Omgeving - OMV_2019146660 - Vergunning met voorwaarden SH - verbouwen van
een bestaande ééngezinswoning met bureel en opslagplaats/werkplaats O/2019/482

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het verbouwen van een bestaande eengezinswoning met bureel en
opslagplaats/werkplaats te Ninove.
58.

Mobiliteit - plaatsing ANPRtrajectcontrolesysteem te N405 - kennisname schrijven

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het schrijven aan AWV met
betrekking tot de plaatsing van een ANPRtrajectcontrolesysteem te N405

7

59.

Mobiliteit - kruispunt N8 Elisabethlaan-Centrumlaan - driekleurige lichtsignalisatie
- kennisgeving

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het detailplan met betrekking tot de
wijzigingen (driekleurige verkeerslichten) van het kruispunt N8 Elisabethlaan-Centrumlaan
60.

Mobiliteit - aanvraag via raadsledenloket - Okegem Kouterbaan

Goedgekeurd
Aanvraag via raadsledenloket inzake de Kouterbaan te Okegem.
61.

Mobiliteit - Trage Wegen - Aanvraag bijkomende ondersteuning bij uitvoering van
tragewegenplannen in 2020

Goedgekeurd
Aanvraag bij de Provincie Oost-Vlaanderen voor bijkomende ondersteuning bij uitvoering van
tragewegenplannen door vzw Trage Wegen
GR6. Ruimtelijke ordening - Gecoro - huishoudelijk reglement - goedkeuren aanpassing
Goedgekeurd voor de raad
De gemeenteraad keurt de aanpassing van het huishoudelijk reglement van de Gecoro goed.
62.

Ruimtelijke ordening - splitsing van eigendom nr. 10

Goedgekeurd
voorstel aan het college om op de vraag tot splitsing geen opmerkingen te geven
63.

Ruimtelijke ordening - splitsing van eigendom nr. 11

Goedgekeurd
voorstel aan het college om op de vraag tot splitsing geen opmerkingen te geven
64.

Ruimtelijke ordening - verkoopbaarheidsattest V 2017/9

Goedgekeurd
voorstel aan het college tot het afleveren van het verkoopbaarheidsattest V 2017/9
65.

Ruimtelijke ordening - verkoopbaarheidsattest V 2017/22

Goedgekeurd
voorstel aan het college tot het afleveren van het verkoopbaarheidsattest V 2017/22
66.

Lokale economie - inname openbaar domein met een aardbeienkraam te Okegem goedkeuring

Goedgekeurd
De inname van het openbaar domein met een aardbeienkraam in Okegem wordt goedgekeurd.
67.

Lokale economie - plaatsen koopwaar - 04 maart 2020 tem 4 maart 2021 - 5 m² goedkeuring

Goedgekeurd
De inname openbaar domein voor het plaatsen van koopwaar bij een handelszaak te Ninove wordt
goedgekeurd.

8

68.

Lokale economie - inname openbaar domein te Okegem-Dorp - 21 februari 2020 goedkeuring

Goedgekeurd
De inname openbaar domein van een grillkraam te Okegem wordt goedgekeurd.
69.

Lokale economie - aanvraag terras horecazaak te Ninove - vergunning 2020

Goedgekeurd
De aanvraag voor een terras voor een horecazaak te Ninove wordt goedgekeurd.
70.

Lokale economie - dinsdagmarkt - afstand van abonnement wegens overlijden

Goedgekeurd
De afstand van abonnement van een marktkramer op de dinsdagmarkt wordt goedgekeurd.
71.

Lokale economie - dinsdagmarkt - overname marktplaats

Goedgekeurd
De stopzetting en overname van een marktplaats op de dinsdagmarkt wordt goedgekeurd.
72.

Lokale economie - Opschorting abonnement dinsdagmarkt wegens ziekte

Goedgekeurd
De opschorting wegens ziekte van een abonnement op de dinsdagmarkt wordt goedgekeurd.
73.

Lokale economie - Detailhandel - Premie invulling van leegstaande commerciële
panden - Betaalbaarstelling - Goedkeuring

Goedgekeurd
Op 17 febr. 2020 verklaarde het college van burgemeester en schepenen een aanvraag tot het
bekomen van een premie voor de invulling van een leegstaand commercieel pand ontvankelijk en
gegrond. Het college van burgemeester en schepenen keurt in deze zitting de betaalbaarstelling
van de premie goed.
GR7. Openbare werken - Wijzigen rooilijn Sint-Rochusstraat, voetweg nr. 30, Appelterre
Eichem - definitief vaststellen van het rooilijnplan
Goedgekeurd voor de raad
Voorstel aan de gemeenteraad om de definitieve vaststelling van het voorstel tot wijziging van de
rooilijn in de Sint-Rochusstraat, voetweg nr.30 te Appelterre-Eichem goed te keuren.
74.

OW - 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
OW - Het college van burgemeester en schepenen keurt de terugbetaling van de meerkost (bedrag
boven € 1.750) goed voor de aansluiting op de openbare riolering van een bestaande
woning/nieuwbouw
75.

OW - 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
OW - Het college van burgemeester en schepenen keurt te terugbetaling van de meerkost (bedrag
boven € 1.750) goed voor de aansluiting van een bestaande woning/nieuwbouw op de openbare
riolering
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76.

Openbare werken - Aanleg voetpaden Centrumlaan - Molendenderstraat en tussen
de Mallaardstraat en de Nederwijk te Ninove - goedkeuring proces-verbaal van
definitieve oplevering - goedkeuring vrijgave van de resterende borgtocht

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt het proces-verbaal van definitieve oplevering
voor de werken voor de aanleg van voetpaden Centrumlaan - Molendenderstraat en tussen de
Mallaardstraat en de Nederwijk te Ninove, goed en geeft de opdracht om de resterende borgtocht
volledig vrij te geven.

77.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Appelterre - Stedelijke Basisschool ParklaanSeringen - personeel kleuteronderwijs - tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling vanaf 2 maart 2020 van een kleuteronderwijzeres met een voltijdse opdracht
van 24/24 in een vacante betrekking, bestaande uit een deeltijdse opdracht van 14/24 aan de
Stedelijke Basisschool Appelterre en een deeltijdse opdracht van 10/24 aan de Stedelijke
Basisschool Parklaan-Seringen .
78.

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

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling vanaf 4 maart 2020 van een personeelslid in het ambt van kinderverzorger
aan de Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde met een deeltijdse opdracht van 6/32 in een
vacante betrekking.
79.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde - personeel lager
onderwijs - beleids- en ondersteunend personeel - tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling van een personeelslid aan de Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde
vanaf 2 maart 2020 in het ambt van onderwijzer met een deeltijdse opdracht van 10/24 en in het
ambt van zorgcoördinator met een deeltijdse opdracht van 3/36 in een niet-vacante betrekking in
vervanging van de titularis aan wie verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte werd
toegekend.
80.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde - personeel lager
onderwijs - beleids- en ondersteunend personeel - verlof voor verminderde
prestaties wegens ziekte

Goedgekeurd
Toekenning van een verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte mits werkhervatting aan 50
% aan een deeltijds vastbenoemde zorgcoördinator en deeltijds vastbenoemde onderwijzeres van
SBS Nederhasselt-Voorde vanaf 3 maart 2020 tot en met 21 april 2020.
81.

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 75% aan een leermeesteres lichamelijke opvoeding van SBS Denderwindeke
en van de SBS Nederhasselt-Voorde vanaf 1 maart 2020 tot en met 30 april 2020.
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82.

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.
GR8. Cultuur - Erfgoed Denderland - jaarverslag 2019 - goedkeuring
Goedgekeurd voor de raad
GR9. Cultuur - UiTPAS - voorstel ruilvoordelen 2020-2021 - goedkeuring
Goedgekeurd voor de raad
Een voorstel vanuit de verschillende diensten van de ruilvoordelen voor de UiTPAS voor het jaar
2020 en het jaar 2021 wordt goedgekeurd
GR10. Cultuur - projectvereniging Erfgoed Denderland - verlenging en beleidsnota goedkeuring
Goedgekeurd voor de raad
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de projectvereniging Erfgoed Denderland, die afloopt op
31 december 2020, te verlengen tot 31 december 2026 en de beleidsnota goed te keuren
GR11. sport - sportinfrastructuur subsidiereglement - goedkeuring
Goedgekeurd
Er wordt een reglement voor het toekennen van sportinfrastructuursubsidies goedgekeurd.
GR12. Sociale zaken - IBO - aanpassing huishoudelijk reglement
Verdaagd
Goedkeuring van de aanpassingen in het huishoudelijk reglement
GR13. Sociale zaken - IBO - reglement gebruik infrastructuur
Goedgekeurd voor de raad
Goedkeuring van het reglement voor het gebruik van de infrastructuur van IBO 't Kadeeken
GR14. Sociale zaken - Aanstelling leden algemene vergadering van het LOK Ninove
Goedgekeurd voor de raad
Aanstelling leden algemene vergadering van het LOK Ninove laten goedkeuren op GR.
83.

Sociale zaken - vzw 't Vierkant - toelage 2019 (kwartaal 4)

Goedgekeurd
uitbetaling subsidie vzw 't Vierkant (toelage 2019 - kwartaal 4)
84.

Sociale Zaken - animatie zomervakantie 2020

Goedgekeurd
Animatie tijdens de zomervakantie 2020
85.

Sociale zaken - IBO - animatie Paasvakantie 2020

Goedgekeurd
Organiseren van een pop-up door CoderDojo en zwembeurten tijdens de Paasvakantie 2020
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86.

Sociale zaken - IBO - organisatie paaseierenraap 2020

Goedgekeurd
Organiseren van een paaseierenraap in IBO 't Kadeeken op woensdag 1 april 2020
87.

Sociale zaken - IBO - gebruik infrastructuur door SBS IKKE en Lettertuin

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om toestemming te geven aan de
Stedelijke Kleuterschool ‘IKKE’ en SBS ‘De Lettertuin’ Ninove om gebruik te maken van de
infrastructuur van IBO ’t Kadeeken.
88.

Sociale Zaken - Toekennen mantelzorgpremie december -januari -februari

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om het verlenen van de gemeentelijke
mantelzorgpremie aan 23 personen, zoals vermeld in de ontwerpbeslissing, goed te keuren.
89.

Secretariaat - antwoord op klacht ABB - afsprakennota adviesraden

Goedgekeurd
Antwoord op klacht ABB - afsprakennota adviesraden
90.

Cultuur - inrichting doorsteek Beverstraat - integratie kunstwerk - principiële
beslissing

Goedgekeurd
De stad keurt principieel de integratie van een kunstwerk goed in de realisatie van de doorsteek in
de Beverstraat.
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