College van burgemeester en schepenen van 09 september 2019
BEKNOPTE BESLUITENLIJST

1.

Secretariaat - goedkeuring notulen

Goedgekeurd
Goedkeuring van de notulen van 2 augustus 2019.
2.

Secretariaat - erediensten - Kerkraad Sint-Pieter Denderwindeke - Notulen 27
augustus 2019

Goedgekeurd
Notulen van de vergadering van de kerkraad Sint-Pieter Denderwindeke van 27 augustus 2019
3.

Secretariaat - erediensten - Kerkraad Sint-Gertrudis Appelterre-Eichem - Notulen
11 juni 2019

Goedgekeurd
Notulen van de vergadering van de kerkraad Sint-Gertrudis Appelterre-Eichem van 11 juni 2019
4.

Secretariaat - erediensten - Kerkraad Onze-Lieve-Vrouw Lichtmis Lieferinge Notulen 6 juni 2019

Goedgekeurd
Notulen van de vergadering van de kerkraad Onze-Lieve-Vrouw Lichtmis Lieferinge van 6 juni 2019
5.

Secretariaat - erediensten - Kerkraad Sint-Amandus Aspelare - Notulen 4 juni 2019

Goedgekeurd
notulen van de vergadering van de kerkraad Sint-Amandus Aspelare van 4 juni 2019
6.

Secretariaat - erediensten - Kerkraad Sint-Amandus Aspelare - Notulen 12 juni
2019

Goedgekeurd
Notulen van de vergadering van de kerkraad Sint-Amandus Aspelare van 12 juni 2019
7.

Secretariaat - erediensten - Kerkraad Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart Ninove Notulen 11 juni 2019

Goedgekeurd
Notulen van de vergadering van de kerkraad Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart Ninove van 11 juni
2019
8.

Secretariaat - erediensten - Kerkraad Sint-Amandus Outer-Herlinckhove - Notulen
21 mei 2019

Goedgekeurd
Notulen van de vergadering van de kerkraad Sint-Amandus Outer-Herlinckhove van 21 mei 2019.

9.

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

Goedgekeurd
Notulen van de vergadering van de kerkraad Sint-Amandus Nederhasselt van 12 juni 2019.
10.

Secretariaat - erediensten - kerkraad Centraal Kerkbestuur Ninove - Notulen 2 juli
2019

Goedgekeurd
Notulen van de vergadering van het Centraal Kerkbestuur van 2 juli 2019.
11.

Secretariaat - erediensten - Kerkraad Sint-Petrus Meerbeke - Notulen 11 juni 2019

Goedgekeurd
notulen van de vergadering van de kerkraad Sint-Petrus Meerbeke van 11 juni 2019.
12.

Secretariaat - erediensten - Kerkraad Sint-Pieter Denderwindeke - Notulen 9 juli
2019

Goedgekeurd
Notulen van de vergadering van de kerkraad Sint-Pieter Denderwindeke van 9 juli 2019.
GR1. Archief - aanvaarden schenking lijst met foto van de OLV Hemelvaartkerk te Ninove
Goedgekeurd
De gemeenteraad aanvaardt de schenking van een lijst met foto van de Onze-Lieve-VrouwHemelvaartkerk te Ninove.
GR2. Archief - aanvaarden schenking van foto's van de bevrijding van Ninove in
september 1944
Goedgekeurd
De gemeenteraad aanvaardt de schenking van foto's van de bevrijding van Ninove in september
1944.
13.

Griepinentingen 2019

Goedgekeurd
Griepinentingen 2019
14.

Personeelslid - Stopzetting voltijds tijdelijk contract administratief medewerker
burgerzaken.

Goedgekeurd
Voorstel aan college van burgemeester en schepenen om de stopzetting van een voltijds tijdelijk
contract administratief medewerker burgerzaken goed te keuren.
15.

Ziekteverloven week 36

Goedgekeurd
Ziekteverloven week 36
16.

Personeel - re-integratietraject - motivatie geen re-integratie

Goedgekeurd
Motivatie tot geen re-integratie wordt goedgekeurd.

17.

Personeel - re-integratietraject - motivatie tot geen re-integratie

Goedgekeurd
Motivatie tot geen re-integratie wordt goedgekeurd.
18.

Personeel - bekrachtiging consolidatiedatum arbeidsongeval

Goedgekeurd
Bekrachtiging consolidatiedatum arbeidsongeval
19.

Personeel - ontslag

Goedgekeurd
Een personeelslid neemt ontslag.
20.

Personeel - ontslag

Goedgekeurd
Een personeelslid dient ontslag in.
21.

Burgerzaken - concessie op het urnenveld op de begraafplaats Ninove

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie urnenveld op de begraafplaats Ninove
22.

Burgerzaken - verlenging grafconcessie op de begraafplaats Ninove

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring verlenging grafconcessie op de begraafplaats Ninove
23.

Burgerzaken - verlenging grafconcessie op de begraafplaats Ninove

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring verlenging grafconcessie op de begraafplaats Ninove
24.

Burgerzaken - concessie op het urnenveld op de begraafplaats Outer

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie urnenveld op de begraafplaats Outer
25.

Burgerzaken - concessie op het urnenveld op de begraafplaats Okegem

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie urnenveld op de begraafplaats Okegem
26.

Burgerzaken - concessie op het urnenveld op de begraafplaats Ninove

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie urnenveld op de begraafplaats Ninove
27.

Burgerzaken - grafconcessie op de begraafplaats Aspelare

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring grafconcessie op de begraafplaats Aspelare
28.

Burgerzaken - concessie op het urnenveld op de begraafplaats Ninove

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie urnenveld op de begraafplaats Ninove

29.

Burgerzaken - concessie op het urnenveld op de begraafplaats Meerbeke

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie urnenveld op de begraafplaats Meerbeke
30.

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

Goedgekeurd
Aanvraag goedkeuring concessie urnenveld op de begraafplaats Appelterre-Eichem
31.

Sociale zaken - Ontwikkelingssamenwerking - aanvraag subsidie vrijwilligerswerk

Goedgekeurd
Sociale zaken - Ontwikkelingssamenwerking subsidiedossier
32.

Sociale zaken - ontwikkelingssamenwerking - aanvraag subsidie

Goedgekeurd
Sociale zaken - ontwikkelingssamenwerking - subsidiedossier
33.

Patrimonium - Uitbreiding school Windekind - perceel 1 - vorderingsstaat n° 20 goedkeuring

Goedgekeurd
Vorderingsstaat 20 van perceel 1 voor uitbreiding school Windekind.
34.

Patrimonium - SBS De Flapuit - speelplaatsoverkapping - PV definitieve oplevering
- goedkeuring

Goedgekeurd
Goedkeuring van het PV van definitieve oplevering voor het leveren en plaatsen van een
speelplaatsoverkapping bij SBS De Flapuit.
35.

Patrimonium - SBS De Lettertuin - leveren en plaatsen van buitenschrijnwerk - PV
definitieve oplevering - goedkeuring

Goedgekeurd
Goedkeuring van het PV van definitieve oplevering voor het leveren en plaatsen van
buitenschrijnwerk bij SBS De Lettertuin.
36.

Patrimonium - SURE2050 - duurzaam gemeentelijk vastgoedbeheer - goedkeuring

Goedgekeurd
Goedkeuring deelname aan het project SURE2050 omtrent duurzaam gemeentelijk
vastgoedbeheer.
37.

Integrale veiligheid- raadsledenloket - schriftelijke vraag

Goedgekeurd
Antwoord op de schriftelijke vraag van raadslid betreffende de mobiele camera van de stad
38.

Logistiek/overheidsopdrachten - aankoop van tablets en toebehoren voor de
gemeenteraadsleden - gunning van de opdracht.

Verdaagd
De aankoop van tablets en toebehoren voor de gemeenteraadsleden wordt gegund voor het bedrag
van
€ 37.156,17 incl btw voor de hardware, € 7.310,08 incl. btw voor de software en € 609.72 voor de
licenties Office en Windows

39.

Logisitek/overheidsopdrachten - trage wegen - opmaken dossiers buurtwegen en
rooilijnen, opmeten van percelen en opmaken van schattingsverslagen - aanstellen
landmeter - gunning van de opdracht

Verdaagd
Trage wegen - de aanstelling van een landmeter voor het opmaken van dossiers buurtwegen en
rooilijnen, opmeten van percelen en opmaken van schattingsverslagen te gunnen aan de firma die
als enige een offerte heeft ingediend voor de prijs van € 84.000 btw inclusief
40.

Aankoop meubilair ruimtes minderjarigen

Goedgekeurd
Aankoop meubilair ruimtes minderjarigen
41.

POLITIE - Verhuiskosten allerlei

Goedgekeurd
Verhuiskosten allerlei
42.

Politie - betaalbaarstelling

Goedgekeurd
Betaalbaarstelling
43.

Gemeentebelastingen - belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde
drukwerken met handelskarakter en van gelijkgestelde producten - vaststellen
staat oninbare posten

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om de staat van oninbare posten met
betrekking tot de belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met
handelskarakter en van gelijkgestelde producten en het vastgesteld recht 2015/1572 vast te
stellen ten bedrage van € 299,50.
44.

Financiën - ruimtelijke ordening - uitspraak betwisting

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een uitspraak te doen in verband met
de betwisting van een factuur van de dienst ruimtelijke ordening
45.

Financiële dienst - goedkeuren bestelbons in het kader van budgethouderschap

Goedgekeurd
De bestelbonnen 2019/1771 t.e.m. 2019/1821 in het kader van het budgethouderschap worden
goedgekeurd.
46.

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 2019/143, 2019/144, 2019/145 en 2019/146.
47.

Omgeving - ongunstig advies voor de aanvraag omgevingsvergunning in laatste
aanleg voor de opvulling van de zuidelijke groeve Ter Duyst - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen verleent een ongunstig advies over de aanvraag
omgevingsvergunning in laatste aanleg voor de opvulling van de zuidelijke groeve Ter Duyst.

48.

Omgeving - OMV_2019103131 - aktename melding - propaangastank bij woningO/2019/321 inrichtingsnummer: 20190817-006

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding van een propaangastank
bij een woning te Ninove.
49.

Omgeving - OMV_2018144582 – beslissing in laatste aanleg - intrekken van de
milieuvergunningen van TIM BVBA, Elisbethlaan , 9400 Ninove – O/2018/490kennisgeving

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de beslissing in laatste aanleg
waarbij de milieuvergunningen voor een afvalverwerkend bedrijf worden ingetrokken.

50.

Omgeving - OMV_2019082125 - vergunning met voorwaarden SH- regulariseren
van een hobbystal en aanleggen van een mestvaalt - O/2019/262
Inrichtingsnummer: 20181024-0003

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het regulariseren van een hobbystal en aanleggen van een mestvaalt te
Denderwindeke.
51.

Omgeving - OMV_2019078355 - Vergunning met voorwaarden SH - verbouwen van
een eengezinswoning met garage + samenvoegen van 2 gebouwen - O/2019/265

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het verbouwen van een eengezinswoning met garage en samenvoegen van 2
gebouwen te Ninove.
52.

Omgeving - OMV_2019088655 - Vergunning met voorwaarden SH - bouwen van
een halfopen eengezinswoning en een bijgebouw - O/2019/268

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het bouwen van een halfopen eengezinswoning en een bijgebouw te
Denderwindeke.
53.

Omgeving - OMV_2019097123 - Vergunning met voorwaarden SH - plaatsen van
isolatie en crepi op de voorgevel - O/2019/299

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het plaatsen van isolatie en crepi aan de voorgevel te Ninove.
54.

Omgeving - OMV_2019092427 - Vergunning met voorwaarden SH - uitbreiden van
een bestaande ééngezinswoning - O/2019/284

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het uitbreiden van een bestaande eengezinswoning te Denderwindeke.

55.

Omgeving - OMV_2019087192 - Vergunning met voorwaarden SH - bouwen van
een ééngezinswoning - O/2019/273

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om een vergunning met voorwaarden af
te leveren voor het bouwen van een eengezinswoning te Ninove.
56.

Omgeving - OMV_2019080439 - Weigering SH - verbouwen van een vrijstaande
ééngezinswoning. - O/2019 / 249

Verdaagd
Het college verleent een weigering voor het verbouwen van een vrijstaande eengezinswoning te
Pollare.
57.

Omgeving - OMV_2019062912 - advies in laatste administratieve aanleg Daalstraat , 9404 Aspelare - plaatsen van een omheining - O/2019/193

Goedgekeurd
Voorstel aan het college van burgemeester en schepenen om het gunstig advies in laatste
administratieve aanleg goed te keuren.
58.

Ruimtelijke ordening - aktename van de vraag tot verzaking aan de verkaveling V
2015/44

Goedgekeurd
voorstel aan het college akte te nemen van de vraag tot verzaking aan de verkaveling V 2015/44
59.

Ruimtelijke ordening - splitsing van eigendom nr. 31

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

Lokale economie - aanvraag machtiging innemen openbare weg voor bedelen
reclame - jaarmarkt - 7 september 2019 - goedkeuring

Goedgekeurd
Op 7 september 2019 zullen er flyers bedeeld tijdens de jaarmarkt.
61.

Lokale economie - ambulante handel - inname openbaar domein op autoloze
zondag - 22/09/2019 - goedkeuring

Goedgekeurd
De inname openbaar domein van een lollywafelkraam op autoloze zondag te Ninove wordt
goedgekeurd.
62.

Lokale economie - Detailhandel - Premie invulling van leegstaande commerciële
panden - Aanvraag - Ontvankelijk en gegrond

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen verklaart een aanvraag tot het bekomen van een
premie voor de invulling van een leegstaand commercieel pand ontvankelijk en gegrond.
63.

Openbare werken: Machtigingsaanvragen van nutsmaatschappijen voor het
uitvoeren van werken op openbaar domein - kennisneming aanvragen - verlenen
machtiging

Goedgekeurd
Openbare werken: Het college van burgemeester en schepenen keurt de machtigingsaanvragen
voor het uitvoeren van werken op het openbaar domein goed

64.

OW - Aanleggen van riolering in de Pollarestraat tussen de Leopoldlaan en de
Vooruitgangstraat te Ninove - aanvraag wijziging

Goedgekeurd
goedkeuring aanvraag wijziging aanleggen van riolering in de Pollarestraat tussen de Leopoldlaan
en de Vooruitgangstraat te Ninove
65.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Appelterre - schooljaar 2019/2020 - personeel
kleuteronderwijs en beleids- en ondersteunend personeel - tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling van een personeelslid aan de Stedelijke Basisschool Appelterre in het ambt
van kleuteronderwijzer vanaf 1 september 2019 met een deeltijdse opdracht van 10/24: 4/24 in
een vacante betrekking en 6/24 in een niet-vacante betrekking en vanaf 1 oktober 2019 in het
lerarenplatform met een deeltijdse opdracht van 12/24 in een vacante betrekking en in het ambt
van zorgcoördinator vanaf 1 september 2019 met een deeltijdse opdracht van 6/36 in een vacante
betrekking.
66.

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

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling van een personeelslid vanaf 1 september 2019 aan de SBS Denderwindeke in
het ambt van kleuteronderwijzer met een deeltijdse opdracht van 6/24 in een vacante betrekking
en aan de SBS Nederhasselt-Voorde in het ambt van kleuteronderwijzer met een deeltijdse
opdracht 7/24: 3/24 in een vacante betrekking en 4/24 in een niet-vacante betrekking en in het
ambt van onderwijzer met een deeltijdse opdracht van 9/24: 5/24 in een vacante betrekking en
4/24 in in een niet-vacante betrekking.
67.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen - schooljaar 2019/2020 personeel kleuteronderwijs - tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling vanaf 2 september 2019 en uiterlijk tot en met 30 juni 2020 van een
kleuteronderwijzeres aan de Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen met een deeltijdse opdracht
van 12/24 in een niet-vacante betrekking in vervanging van een kleuteronderwijzeres aan wie
ouderschapsverlof in het kader van loopbaanonderbreking en aansluitend verlof voor verminderde
prestaties werd toegekend.
68.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - schooljaar 2019/2020 - personeel
kleuteronderwijs - tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling vanaf 1 september 2019 en uiterlijk tot en met 30 juni 2020 van een
kleuteronderwijzeres aan de Stedelijke Basisscholen Parklaan-Seringen en Nederhasselt-Voorde
met een voltijdse opdracht van 24/24, bestaande uit een deeltijdse opdracht van 6/24 in een
vacante betrekking en een deeltijdse opdracht van 18/24 in een niet-vacante betrekking in
vervanging van titularissen aan wie een ziekteverlof en een verlof voor verminderde prestaties
werd toegekend.
69.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen - schooljaar 2019/2020 personeel kleuteronderwijs - tijdelijke aanstelling van doorlopende duur

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur van een kleuteronderwijzeres aan de Stedelijke
Basisschool Parklaan-Seringen vanaf 1 september 2019 met een deeltijdse opdracht van 21/24,
bestaande uit een deeltijdse opdracht van 19/24 in een vacante betrekking en een deeltijdse
opdracht van 2/24 in een niet-vacante betrekking in vervanging van een titularis aan wie een verlof
tijdelijk andere opdracht werd toegekend.

70.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Denderwindeke - schooljaar 2019/2020 personeel kleuteronderwijs - tijdelijke aanstelling van doorlopende duur

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur van een kleuteronderwijzeres aan de Stedelijke
Basisschool Denderwindeke vanaf 1 september 2019 met een voltijdse opdracht van 24/24 in een
niet-vacante betrekking, bestaande uit een deeltijdse opdracht van 20/24 in vervanging van een
titularis aan wie een verlof tijdelijk andere opdracht werd toegekend en een deeltijdse opdracht van
4/24 in vervanging van een titularis aan wie een gedeeltelijke loopbaanonderbreking voor
medische bijstand werd toegekend.
71.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Denderwindeke en Stedelijke Basisschool
Nederhasselt-Voorde - beleids- en ondersteunend personeel - administratief
medewerker - tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling vanaf 1 september 2019 van een administratief medewerker met een
deeltijdse opdracht van 7/36 in een niet-vacante betrekking in vervanging de titularis die afwezig is
wegens ziekte, bestaande uit een deeltijdse opdracht van 4/36 aan de Stedelijke Basisschool
Denderwindeke en een deeltijdse opdracht van 3/36 aan de Stedelijke Basisschool NederhasseltVoorde.
72.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde - beleids- en
ondersteunend personeel - administratief medewerker - tijdelijke aanstelling

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling vanaf 1 september 2019 van een administratief medewerker aan de Stedelijke
Basisschool Nederhasselt-Voorde met een deeltijdse opdracht van 29/36 in een niet-vacante
betrekking in vervanging van de titularis die afwezig is wegens ziekte.
73.

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

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling van een kleuteronderwijzeres vanaf 2 september 2019 aan de Stedelijke
Basisschool Parklaan-Seringen met een voltijdse opdracht van 24/24 in vervanging van de titularis
die afwezig is wegens ziekte.
74.

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

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling vanaf 1 september 2019 van een leermeesteres protestants-evangelische
godsdienst aan de Stedelijke Basisschool Appelterre met een deeltijdse opdracht van 6/24 in een
vacante betrekking.
75.

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

Goedgekeurd
Tijdelijke aanstelling vanaf 1 september 2019 van een leermeesteres protestants-evangelische
godsdienst met een deeltijdse opdracht van 8/24 in een vacante betrekking aan de Stedelijke
Basisschool Parklaan-Seringen en met een deeltijdse opdracht van 2/24 in een vacante betrekking
aan de Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde.

76.

Onderwijs - Stedelijke Basisschool Denderwindeke en Stedelijke Basisschool
Nederhasselt-Voorde - leermeesteres lichamelijke opvoeding - verlof voor
verminderde prestaties wegens ziekte

Goedgekeurd
Toekenning van een verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte mits werkhervatting aan 75
% aan een leermeesteres lichamelijke opvoeding van SBS Denderwindeke en SBS NederhasseltVoorde vanaf 1 september 2019 tot en met 31 oktober 2019.
77.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - schooljaar 2019/2020 - personeel
kleuter- en lager onderwijs - intrekking collegebesluit 1 juli 2019 en tijdelijke
aanstelling

Goedgekeurd
Intrekking van het collegebesluit van 1 juli 2019 houdende de tijdelijke aanstelling van een
personeelslid in het ambt van leermeester lichamelijke opvoeding aan de scholengemeenschap
GeNi en tijdelijke aanstelling van een leermeester lichamelijke opvoeding vanaf 1 september 2019
met een deeltijdse opdracht van 3/24 in een vacante betrekking en een deeltijdse opdracht van
10/24 in een niet-vacante betrekking aan de scholengemeenschap GeNi.
78.

Evenementen-10 jaar home Norbertijnen 27/09/2019-goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming tot het organiseren van een viering
naar aanleiding van 10 jaar Home Norbertijnen op vrijdag 27 september 2019 in de
Norbertijnenstraat te Ninove.
79.

cultuur-ter beschikking stellen van de parket van het stadhuis aan de dienst sportgoedkeuring

Goedgekeurd
de dienst sport maakt gebruik van de parket van het stadhuis voor een de uitreiking van de
sportkrasjel
80.

cultuur-ter beschikking stellen van de parket van het stadhuis aan de dienst
logistiek-goedkeuring

Goedgekeurd
de dienst logistiek maakt gebruik van de parket van het stadhuis voor de openbare verkoop van
het stationsgebouw van Okegem.
81.

Evenementen-Veaudeville-fuif Veneir te Naujg 05/10/2019-goedkeuring

Goedgekeurd
Het college geeft goedkeuring voor de organisatie van een fuif ten voordele van Veneir te Naujg op
5 oktober 2019 in Hangar de Veau.
82.

Evenementen-Veaudeville-Beenhouwerij 31/10/2019-goedkeuring

Goedgekeurd
Het college geeft goedkeuring voor de organisatie van een halloweenfuif op 31 oktober 2019 in
Hangar de Veau.
83.

Evenementen-automeeting industriezone 2-verkeersregeling-goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming tot het organiseren van een
automeeting op 15 september 2019 in Industriezone 2 (Nederwijk-Oost) te Ninove.

84.

Evenementen - autovrije zondag 22/09/2019 - verkeersregeling - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de verkeersregeling tijdens autovrije zondag op
22 september 2019 goed.
85.

Evenementen - Rommelmarkt/Garageverkoop - Pamelstraat/Nederwijk - 22
september 2019

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming tot het organiseren van een
Rommelmarkt/Garageverkoop op zondag 22 september 2019 in de Pamelstraat, Nederwijk en
Dreefstraat.
86.

Evenementen - Privéfeest zaal De Roos 31/08/2019 - goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van een privéfeest in zaal De
Roos op 31 augustus 2019 goed.
87.

Evenementen-Garageverkoop en Rommelmarkt Denderwindeke-29/092019

Goedgekeurd
College van Burgemeester en schepenen geeft toestemming voor het organiseren van een
garageverkoop in Denderwindeke op 29 september 2019.
88.

Evenementen-100 jaar gidsen Ninove 28/09/2019-goedkeuring

Goedgekeurd
Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming aan Gidsen Ninove
(meisjesscouts) voor het organiseren van 100 jaar Gidsen Ninove op zaterdag 28 september 2019
in een tent op het kaatsplein, Kaatsweg, 9400 Ninove.
89.

Cultuur - buurthuis De Kassei in Lieferinge - huurovereenkomst vzw De Kassei vraag om vrijstelling van retributie - goedkeuring

Verdaagd
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan een huurovereenkomst met
vzw De Kassei in verband met het gebruik van buurthuis De Kasseide in Lieferinge.
90.

Jeugd - goedkeuring organisatie herfstkamp voor kinderen met een beperking
i.s.m. Fiola vzw

Goedgekeurd
Goedkeuring van de organisatie van een kamp voor kinderen van 3 jaar tot 12 jaar met een
beperking tijdens herfstvakantie i.s.m. Fiola vzw
91.

Jeugd - Goedkeuring van de organisatie van de kinderhappening Ninove Speelstad
tijdens de autovrije zondag op zondag 22 september 2019

Goedgekeurd
Goedkeuring van de organisatie van de kinderhappening Ninove Speelstad tijdens de autovrije
zondag op zondag 22 september 2019
92.

sport - investeringssubsidie Hockeyveld Denderhockey vzw - uitbetaling deel 1

Goedgekeurd
De uitbetaling van deel 1 van de investeringssubsidie voor het hockeyveld wordt goedgekeurd

93.

Opening dienst toerisme op zondag 15 december 2019

Goedgekeurd
Dienst toerisme geopend op zondag 15 december 2019
94.

Sociale zaken- IBO - toekennen sociaal tarief W.M.

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 augustus 2019 voor de periode van 1 jaar
95.

Sociale zaken - Ontwikkelingssamenwerking - subsidiedossier Broederlijk Delen

Goedgekeurd
Sociale zaken - Ontwikkelingssamenwerking - subsidiedossier Broederlijk Delen
96.

Sociale zaken - Ontwikkelingssamenwerking - Nominatieve sub

Goedgekeurd
Sociale zaken - Ontwikkelingssamenwerking - Nominatieve sub
Sinds 1 juli 2019 is de dagkapel "Den Berdam" vrijgekomen. Hier dient een nieuwe bestemming
aan gegeven te worden. Dienst sociale zaken stelt voor deze locatie ter beschikking te stellen aan
"De Kiem" voor ambulante drughulpverlening.
97.

Secretariaat - dossiers gemeenteraad

Goedgekeurd
Te agenderen agendapunten voor de gemeenteraad.
98.

Mobiliteit - tijdelijk verkeersreglement wielerwedstrijd Lotto Belgium Tour 2019 op
13.09.2019

Goedgekeurd
Het college neemt kennis van het tijdelijk verkeersreglement dat van kracht is tijdens de
wielerwedstrijd op 13.09.2019
99.

Personeel - selectieprocedure diensthoofd openbare werken - goedkeuren
kandidaten

Goedgekeurd
Kandidaten worden goedgekeurd voor een selectieprocedure.
100. Personeel - selectieprocedure diensthoofd lokale economie - goedkeuren
kandidaten
Goedgekeurd
Kandidaten worden goedgekeurd voor een selectieprocedure.

