Ninove, 5 september 2019

Bijeenroeping van de gemeenteraad

Geachte mevrouw
Geachte heer
De voorzitter van de gemeenteraad nodigt u uit op de volgende vergadering van de gemeenteraad.
De vergadering heeft plaats op 12 september 2019 om 19 u 30 in de gemeenteraadszaal van het
stadhuis, Centrumlaan 100 te Ninove.
Agenda

Openbare vergadering
Interne zaken communicatie & burgerzaken
Secretariaat
1.

Secretariaat - onderzoek geloofsbrieven Levi Verberckmoes - goedkeuring

Verslag aan de raad
De vervanging van een gemeenteraadslid wegens ziekte wordt geregeld door artikel 12 1° van het
decreet lokaal bestuur. Het gemeenteraadslid wordt vervangen door de eerstvolgende opvolger.
De geloofsbrieven worden door de gemeenteraad onderzocht overeenkomstig artikel 10. De
eedaflegging gebeurt in openbare vergadering in de handen van de voorzitter van de
gemeenteraad.
Het onderzoek van de geloofsbrieven heeft tot doel na te gaan of men nog aan de
verkiesbaarheidsvoorwaarden voldoet en of men zich niet in de gevallen van onverenigbaarheid
bevindt.
De geloofsbrieven bevatten de schriftelijke bewijsstukken die elke verkozene, opgeroepen om de
eed af te leggen, moet voorleggen en waaruit blijkt dat hij op een wettige wijze is verkozen en dat
er tegen zijn verkiezing geen bezwaren zijn.
De opvolger moet de volgende documenten voorgeleggen:
- Een recent uittreksel uit het bevolkings- of rijksregister
- Een recent uittreksel uit het strafregister model 1
- Een verklaring op eer dat men zich niet bevindt in een van de gevallen van
onverenigbaarheid zoals voorzien in artikel 10 van het decreet lokaal bestuur;

1

De gemeenteraad zich moet uitspreken over de eventuele bezwaren in verband met de
verkiesbaarheidsvoorwaarden.
Er werden geen bezwaren in verband met de verkiesbaarheidsvoorwaarden ingediend, bijgevolg
kan de gemeenteraad de geloofsbrieven goedkeuren.
Ontwerpbeslissing

Motivering
Juridische gronden
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 6 §3 en artikel 12 1°;
Gelet op de omzendbrief KB ABB 2018/3 van 26 oktober 2018 betreffende de start van de lokale
en provinciale bestuursperiode;

Feiten en context
Overwegende dat de gemeenteraad de geloofsbrieven van de verkozen gemeenteraadsleden
onderzoekt;
Gelet op het ziektebriefje van raadslid Stania Van Loo waaruit blijkt dat zij langdurig afwezig zal
zijn wegens ziekte (tot 31.12.2019) en dat het noodzakelijk is in haar vervanging te voorzien;
Overwegende dat de heer Pascal Schietecat de eerstvolgende opvolger is en afstand doet van het
mandaat;
Overwegende dat de heer Levi Verberckmoes de volgende opvolger is en het mandaat opneemt;
Overwegende dat het onderzoek van de geloofsbrieven tot doel heeft na te gaan of men nog aan
de verkiesbaarheidsvoorwaarden voldoet en of men zich niet in de gevallen van onverenigbaarheid
bevindt;
Overwegende dat de geloofsbrieven, de schriftelijke bewijsstukken bevatten die elke verkozene,
opgeroepen om de eed af te leggen, moet voorleggen en waaruit blijkt dat hij op een wettige wijze
is verkozen en dat er tegen zijn verkiezing geen bezwaren zijn;
Overwegende dat door de opvolgers volgende documenten werden voorgelegd:
- Een recent uittreksel uit het bevolkings- of rijksregister
- Een recent uittreksel uit het strafregister model 1
- Een verklaring op eer dat men zich niet bevindt in een van de gevallen van
onverenigbaarheid zoals voorzien in artikel 10 van het decreet lokaal bestuur;
Overwegende dat de gemeenteraad zich moet uitspreken over de eventuele bezwaren in verband
met de verkiesbaarheidsvoorwaarden;
Overwegende dat geen bezwaren in verband met de verkiesbaarheidsvoorwaarden werden
ingediend;

Besluit

Artikel 1
De geloofsbrieven van de heer Levi Verberckmoes als gemeenteraadslid worden goedgekeurd.
Artikel 2
Tegen deze beslissing kan beroep worden ingediend bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen.
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2.

Secretariaat - eedaflegging Levi Verberckmoes

Verslag aan de raad
Artikel 10 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraadsleden van wie de
geloofsbrieven werden goedgekeurd, voor ze hun mandaat aanvaarden, in openbare vergadering
de volgende eed afleggen in handen van de voorzitter van de gemeenteraad: “ik zweer de
verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen”.
Ontwerpbeslissing

Motivering
Juridische gronden
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 6 §3;
Gelet op de omzendbrief KB ABB 2018/3 van 26 oktober 2018 betreffende de start van de lokale
en provinciale bestuursperiode;

Feiten en context
Gelet op de vervanging van raadslid Stania Van Loo als gemeenteraadslid wegens ziekte;
Overwegende dat de heer Levi Verberckmoes de eerstvolgende opvolger is en bereid is het
mandaat van gemeenteraadslid op te nemen;
Gelet op het onderzoek van de geloofsbrieven van de heer Levi Verberckmoes;

Besluit

Artikel 1
De Heer Levi Verberckmoes legt in openbare vergadering van de gemeenteraad de eed “ik zweer
de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen” af in handen van de voorzitter van de
gemeenteraad.
Artikel 2
De heer Levi Verberckmoes treedt in de vervanging wegens ziekte van raadslid Stania Van Loo.
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Politie
3.

Politie - begrotingswijziging 2019 gewone en buitengewone dienst - vaststelling

Verslag aan de raad
De begrotingswijziging 2019 houdt rekening met het definitieve resultaat van de
begrotingsrekening 2018. Een overboeking van € 1.900.000 van de gewone naar de buitengewone
dienst – waarvan € 500.000 afkomstig uit het gewoon reservefonds en € 1.400.000 van het
gunstig resultaat van de rekening 2018 – brengt het geraamd algemeen begrotingsresultaat van de
gewone dienst, zijnde de start voor het opstellen van de begroting 2020, slechts op € 35.091,84.
Dit in vergelijking met voorgaande jaar, waar bedragen tussen de € 1.000.000 en € 2.000.000
schommelden, vraagt extra aandacht voor de ontvangsten in de begroting van 2020.
De onttrekking uit het buitengewoon reservefonds wordt verlaagd met € 130.339, namelijk van €
259.039 naar € 128.700. De buitengewone toelage van de stad in het kader van de oprichting van
het nieuw politiekantoor blijft ongewijzigd op € 3.135.485. De leningen daarentegen verhogen van
€ 307.361 naar € 615.000, zullen worden afgesloten via ING en financieren een gedeelte van de
oprichting van het nieuw politiekantoor.
Ontwerpbeslissing

Motivering
Juridische gronden
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
voornamelijk op de artikelen 34, 71, 72, 73, 74 en 75;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 57 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van
de politiebegroting voor 2019 ten behoeve van de politiezones;
Overwegende dat de stad Ninove een ééngemeentezone is;

Adviezen
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van Ninove van 13 december 2018 houdende
vaststelling van de begroting 2019;
Gelet op het ontwerp van begrotingswijziging 2019, gewone en buitengewone dienst;
Overwegende dat het ontwerp van begrotingswijziging
begrotingscommissie op vrijdag 30 augustus 2019;

2019

werd

besproken

in

de

Gelet op de memorie van toelichting;
Gelet op het advies van de commissie bedoeld in artikel 11 van het koninklijk besluit van 5
september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie;

Besluit

Artikel 1
De politiebegroting 2019 – begrotingswijziging 2 – gewone en buitengewone dienst - wordt
vastgesteld zoals hierna vermeld:
Gewone Dienst:
Algemeen Resultaat 2018
Ontvangsten
Uitgaven

2.244.425,19 €
6.897.078,01 €
7.926.931,97 €
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Saldo Eigen Dienstjaar
Saldo Vorige Jaren
Saldo Overboekingen
Resultaat Begroting 2019
Algemeen Resultaat 2019

-1.029.853,96 €
220.520,61 €
-1.400.000 €
-2.209.333,35 €
35.091,84 €

Buitengewone Dienst:
Algemeen Resultaat 2018
Ontvangsten
Uitgaven
Saldo Eigen Dienstjaar
Saldo Vorige Jaren
Saldo Overboekingen
Resultaat Begroting 2019
Algemeen Resultaat 2019

-1.048.449,17 €
3.750.485 €
4.730.735,83 €
- 980.250,83 €
0,00 €
2.028.700 €
1.048.449,17 €
0,00 €

Artikel 2
Een afschrift van dit besluit zal samen met de begrotingswijziging en het verslag voor goedkeuring
worden toegestuurd aan de toezichthoudende overheid.
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4.

Politie - kasmiddelen over het tweede kwartaal 2019 - kennisname

Verslag aan de raad
Voorstel aan de raad om kennis te nemen van het poces-verbaal van onderzoek van de
kasmiddelen van politiezone Ninove over het tweede kwartaal 2019.

Ontwerpbeslissing

Motivering
Juridische gronden
Overwegende dat krachtens artikel 34 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een
geïntegreerde politiedienst het college van burgemeester en schepenen of één zijner leden ten
minste eens per kwartaal de verificatie doet van de kasmiddelen van de bijzondere rekenplichtige
van de politiezone;
Gelet op artikel 74 van het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende algemeen reglement
op de boekhouding van de lokale politie;

Adviezen
Gelet op het proces-verbaal van onderzoek van de kasmiddelen over het tweede kwartaal 2019,
opgesteld op 17 juni 2019;
Overwegende dat van deze verificatie proces-verbaal dient opgemaakt te worden en aan de
gemeenteraad moet voorgelegd worden;
Overwegende dat vermeld proces-verbaal geen aanleiding gaf tot opmerkingen;

Besluit

Enig artikel
Neemt kennis van het proces-verbaal van onderzoek van de kasmiddelen van de politiezone Ninove
over het tweede kwartaal 2019, opgesteld op 17 juni 2019.
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5.

Politie - personeel - verlenen van delegatie, voor de periode van 01/10/2019 tot en
met 31/12/2024 aan de burgemeester om over te gaan tot aanwerving en
benoeming van operationeel personeel en burgerpersoneel in de politiezone voor
de lopende legislatuur van de gemeenteraad naar de burgemeester

Verslag aan de raad
Voorstel aan de gemeenteraad om bevoegdheidsdelegatie te verlenen aan de burgemeester om de
benoeming of aanwerving van de leden van de politiezone te delegeren naar de burgemeester,
behoudens wanneer de burgemeester de bedoeling heeft om af te wijken van de rangorde na de
selectieprocedure. De burgemeester wenst dat alle aanwervingen in het kader van deze
bevoegdheidsdelegatie sowieso ter kennis worden gebracht aan de gemeenteraad.
Ontwerpbeslissing

Motivering
Juridische gronden
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid artikel 56, inzake de bevoegdheid van de
gemeenteraad om, per lopende legislatuur, de bevoegdheid voor de benoeming of aanwerving van
de leden van het personeel van de politiezone te delegeren naar de burgemeester, behoudens
wanneer de burgemeester de bedoeling heeft om af te wijken van de rangorde na de
selectieprocedure;
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid artikel 48 en artikel 54, inzake de bevoegdheid van
de gemeenteraad om de korpschef van de politiezone aan te wijzen en de officieren te benoemen;

Feiten en context
Overwegende dat het voor een soepele en efficiëntere werking van de politiezone vereist is dat er
sneller na de selectie tot effectieve benoeming of aanwerving kan overgegaan worden, hetgeen
inhoudt dat kandidaten sneller aangeworven of benoemd kunnen worden in de eigen zone;
Overwegende dat het vanuit het oogpunt van een soepel en efficiënt personeelsbeleid vereist is dat
bepaalde bevoegdheden van de gemeenteraad worden overgedragen aan de burgemeester voor de
lopende legislatuur;

Besluit
Artikel 1
Bevoegdheidsdelegatie te verlenen aan de burgemeester om de benoeming of aanwerving van de
leden van het personeel van de politiezone te delegeren naar de burgemeester, behoudens
wanneer de burgemeester de bedoeling heeft om af te wijken van de rangorde na de
selectieprocedure.
Artikel 2
De besluiten in het raam van de bevoegdheidsdelegatie worden voor kennisname voorgelegd aan
de gemeenteraad.
Artikel 3
Deze beslissing heeft uitwering voor de lopende legislatuur.
Artikel 4
Een voor eensluidend afschrift van dit besluit wordt, in het kader van artikel 86,3° van de wet op
de geïntegreerde politie, in het kader van het administratief toezicht overgemaakt aan de
Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen.
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6.

Politie - personeel - mobiliteit - openverklaring van een vacante betrekking in het
operationeel kader - inspecteur van politie - dienst operaties

Verslag aan de raad
Een betrekking van inspecteur van politie voor de dienst operaties in het operationeel kader wordt
vacant verklaard en wordt ingevuld via het systeem van mobiliteit binnen de geïntegreerde politie.
Ontwerpbeslissing

Motivering
Juridische gronden
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid op artikelen 118,119 en 128;
Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het
personeel van de politiediensten, inzonderheid op Deel VI, Titel II (Mammoetbesluit);
Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het
personeel van de politiediensten, inzonderheid artikelen IV.I.3, tweede lid, IV.1.33, §1, eerste en
tweede lid, V.II.3, VI.II.4bis, VI.II.4ter en VI.II.4quater;
Gelet op het koninklijk besluit van 17 september 2001 tot vaststelling van de organisatie- en
werkingsnormen van de lokale politie teneinde een gelijkwaardige minimale dienstverlening aan de
bevolking te verzekeren;
Gelet op het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake
de mobiliteit van het personeel van de politiediensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 16 oktober 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17
september 2001 tot vaststelling van de organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie
teneinde een gelijkwaardige minimale dienstverlening aan de bevolking te verzekeren;
Gelet op de omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002 betreffende de toepassing van de
mobiliteitsregeling van de geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van
de lokale verantwoordelijke overheden in de politiezone;
Gelet op de ministeriële omzendbrief GPI 73 van 14 mei 2013 betreffende de aanwerving, de
selectie en de opleiding van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 10 januari 2002 waarbij de lokale politie Ninove werd ingesteld
op 1 januari 2002;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 september 2002 houdende vaststelling van de formatie
van het operationeel en van het administratief en logistiek kader, gewijzigd bij
gemeenteraadsbesluit van 28 maart 2019 voor wat betreft het operationeel kader;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 februari 2019 houdende de openverklaring van een
vacante betrekking via mobiliteit van een inspecteur van politie voor de dienst verkeer;

Feiten en context
Overwegende dat in de personeelsformatie van het operationeel kader volgende betrekkingen zijn
voorzien:
1 hoofdcommissaris van politie
4 commissarissen van politie
15 hoofdinspecteurs van politie
60 inspecteurs van politie
Overwegende dat de vacante betrekking van een inspecteur van politie voor de dienst verkeer
gepubliceerd werd in de mobiliteitscyclussen 2018/01 t.e.m. 2018/05 en in de mobiliteitscyclus
2019/01;
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Overwegende dat de betrekking van inspecteur van politie voor de dienst verkeer via mobiliteit tot
op heden niet kon worden ingevuld;
Overwegende dat de korpschef besliste om een inspecteur van politie van de dienst operaties op 1
juli 2019 te herplaatsen naar de dienst verkeer;
Overwegende dat de betrekking van inspecteur van politie voor de dienst verkeer bijgevolg via een
interne verplaatsing werd ingevuld;
Overwegende dat het noodzakelijk is de betrekking van inspecteur van politie voor de dienst
operaties vacant te verklaren om de continuïteit van deze dienst niet te hypothekeren;
Gelet op artikel VI.II.8 van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de
rechtspositie van het personeel van de politiediensten dat voorziet dat een vacant verklaarde
betrekking ingevuld wordt via het systeem van de mobiliteit;
Overwegende dat het aangewezen is voormelde betrekking van inspecteur van politie voor de
dienst operaties via mobiliteit aan te wijzen;
Overwegende dat indien voor voormelde betrekking van inspecteur van politie voor de dienst
operaties in de mobiliteit geen, of geen geschikte, kandidaten zijn, de betrekking van inspecteur
van politie voor de dienst operaties opengesteld kan worden in het raam van de aan de aspirantinspecteurs voorbehouden mobiliteitscycli;

Financiële gevolgen
Gelet op de beschikbaarheid van de nodige kredieten in de begroting;

Besluit
Artikel1
Een betrekking van inspecteur van politie voor de dienst operaties wordt vacant verklaard. Ze
wordt begeven bij wege van mobiliteit.
Categorie van het personeel die zich voor de vacature mogen inschrijven:
Operationeel personeel – Inspecteur van politie
Functieomschrijving:
kan worden belast met de dienst interventie, met het onthaal of met verkeer;
staat in voor het eerste contact met de burger ofwel naar aanleiding van een politionele
tussenkomst op het terrein ofwel op het commissariaat;
stelt de nodige documenten op naar aanleiding van een politionele tussenkomst (vb. melding,
proces-verbaal, ….);
wordt geacht in te spelen op de behoeften van de bevolking, de verwachtingen van de burger
te kennen en rekening te houden met deze elementen in het contact met de burger;
staat in voor een correcte doorverwijzing van de burger, indien dit nodig is, naar de
desbetreffende bevoegde dienst;
kan deel uitmaken van HYCAP;
kan gevraagd worden allerhande stukken te betekenen;
levert de nodige attesten of documenten af aan de burger (vb. verlies van IK, …);
kan worden ingezet voor deelname aan de uitvoering van opdrachten van federale aard,
alsmede voor de uitvoering van ordediensten. De medewerker kan deel uitmaken van de
opvorderbare capaciteit;
werkt tijdig en correct zijn processen-verbaal af;
voert de taken uit die aan de dienst interventie worden toevertrouwd door de korpsleiding;
werkt in een 24-uren permanentiesysteem;
voert de interventiebeurten of onthaalbeurten uit in overeenstemming met de regels die
gelden binnen de dienst interventie en volgens een beurtrol;
neemt deel aan acties georganiseerd in het raam van de lokale veiligheidsproblematiek;
wordt ingezet bij de uitvoering van projecten en actieplannen zowel in het gerechtelijk als in
het bestuurlijk domein;
heeft de mogelijkheid opleidingen te volgen. Deze kunnen worden opgelegd;
onderhoudt nauwe contacten met de teamchef;
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-

staat zelf in voor de doorstroming van de informatie.

Profiel:
beschikt over de kennis, de vaardigheden en de fysieke inzetbaarheid die elk van een
personeelslid na de basisopleiding kan worden gevraagd;
moet rekening houden met onregelmatige dienstprestaties, zowel tijdens de week als tijdens
het weekend;
moet rekening houden met de inzet voor onverwachte en onvoorziene diensten;
kan terugroepbaar en bereikbaar ingezet worden;
moet in teamverband kunnen werken en moet daartoe over de nodige sociale en
communicatieve vaardigheden beschikken;
is bereid de nodige opleidingen te volgen;
neemt voldoende initiatief om zichzelf te bekwamen;
moet kennis hebben van de binnen de politiezone gebruikte informaticamiddelen;
het optreden van de medewerker wordt gekenmerkt door objectiviteit en neutraliteit;
draait mee in een 24-uren permanentiesysteem;
in het bijzonder wordt aandacht geschonken aan:
zelfbeheersing,
koelbloedig optreden en stressbestendigheid,
klantgericht denken,
zin voor maat,
orde, methode, netheid en stiptheid,
handigheid om met mensen om te gaan,
verantwoordelijkheidszin en gezonde ondernemingszin.
leeft de waarden en normen binnen de geïntegreerde politie, en in het bijzonder binnen de
politiezone Ninove, na.
Gewone plaats van het werk: Lokale Politie Ninove
Bijkomende inlichtingen betreffende de vacature: CP Dirk Hutsebaut – Diensthoofd Operaties - 054
31 32 19
Wijze van selectie: selectiecommissie ad hoc
Geen specifieke evaluatie
Vereiste bijzondere bekwaamheden: nihil
Samenstelling van de plaatselijke selectiecommissie voor het basiskader van de lokale politie:
- Korpschef of de door hem aangewezen officier – voorzitter;
- Officier van een korps van de lokale politie;
- Een personeelslid van het operationeel kader van een korps van de lokale politie dat ten
minste bekleed is met een graad die overeenstemt met de te begeven betrekking en die
over de bekwaamheden beschikt die voor de te begeven betrekking vereist zijn. Bij gebrek,
een operationeel personeelslid van het eigen korps onder wiens gezag de kandidaat zijn
ambt zal uitoefenen (zelfde graadvereiste).
- De secretaris wordt aangeduid door de korpschef.
Artikel 2
Er wordt voorzien in een wervingsreserve voor de functie van inspecteur van politie voor de dienst
operaties die geldt voor de geschikt bevonden kandidaten tot de datum van de oproep tot
kandidaten van de tweede navolgende mobiliteitscyclus die geldt voor een gelijkwaardige
functionaliteit.
Artikel 3
Indien voor de betrekking van inspecteur van politie voor de dienst operaties in de mobiliteit geen,
of geen geschikte, kandidaten zijn de betrekking van inspecteur van politie voor de dienst
operaties opengesteld kan worden in het raam van de aan de aspirant-inspecteurs voorbehouden
mobiliteitscycli.
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Artikel 4
Overeenkomstig artikel 86, 3° van de wet op de geïntegreerde politie wordt in het kader van het
administratief toezicht een eensluidend verklaard afschrift van dit besluit overgemaakt aan de
gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen.
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Interne zaken communicatie & burgerzaken
Stafdienst
7.

Stafdienst - kennisname besluit van de waarnemend gouverneur houdende
vernietiging van de besluitvorming van de gemeenteraad van 28 maart 2019 inzake
moties met betrekking tot agendapunt AP5

Verslag aan de raad
Voorstel aan de gemeenteraad om kennis te nemen van het besluit van de waarnemend
gouverneur van 8 juli 2019 waarbij hij de besluitvorming vernietigt met betrekking tot de tijdens
de gemeenteraad van 28 maart 2019 behandelde moties met betrekking tot agendapunt AP5
omdat deze strijdig is met artikel 23 eerste lid van het decreet lokaal bestuur.

Ontwerpbeslissing

Motivering
Juridische gronden
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikelen 23, 77 en 78;
Gelet op het besluit van 8 juli 2019 van de waarnemend gouverneur houdende vernietiging van de
besluitvorming van de gemeenteraad van Ninove van 28 maart 2019 inzake de moties ingediend
door raadslid Rudy Corijn en door raadsleden Alain Triest en Lieven Meert met betrekking tot he
agendapunt AP5 “interpellatie van raadslid Rudy Corijn aan de schepen bevoegd voor sport
aangaande de bestuurlijke werking binnen het AGB De Kleine Dender;”
Gelet op de interpellatie tijdens de gemeenteraad van 28 maart 2019 van raadslid Rudy Corijn aan
de schepen bevoegd voor sport aangaande de bestuurlijke werking binnen het AGB De Kleine
Dender;
Gelet op de in gemeenteraadszitting van 28 maart 2019 ter stemming ingediende motie van
raadslid Rudy Corijn en de motie ingediend door raadseden Lieven Meert en Alain Triest;
Gelet op de klacht van raadslid Rudy Corijn van 9 april 2019 bij de toeziende overheid als zou het
geheim van de stemming geschonden zijn;
Gelet op het schrijven van 12 april 2019 en van 13 mei 2019 van het Agentschap voor Binnenlands
Bestuur met de vraag om terzake het standpunt van het bestuur mee te delen;
Gelet op het antwoord van het bestuur aan het Agentschap voor Binnenlands bestuur van 5 juni
2019
Gelet op de brief van 8 juli 2019 van het Agentschap van Binnenlands Bestuur;
Feiten en context
Overwegende dat de waarnemend gouverneur vastgesteld heeft dat de besluitvorming met
betrekking tot beide tijdens de gemeenteraad van 28 maart 2019 behandelde moties strijdig is met
het recht;
Overwegende dat artikel 23, eerste lid van het decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat een
punt dat niet op de agenda voorkomt, niet in bespreking mag worden gebracht, behalve in
spoedeisende gevallen;
Overwegende dat tot spoedbehandeling alleen kan worden besloten door ten minste twee derde
van de aanwezige leden en dat de namen van die leden en de motivering van de spoedeisendheid
in de notulen vermeld worden;
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Overwegende dat om een rechtsgeldige beslissing te kunnen nemen aangaande een onderwerp dat
niet op de agenda voorkomt, derhalve twee stembeurten vereist zijn: een eerste waarbij een
bijzondere meerderheid van twee derde van de aanwezige leden tot spoedbehandeling besluit en
een tweede waarbij de leden zich uitspreken over het betrokken punt zelf en waarbij een volstrekte
meerderheid van stemmen volstaat;
Overwegende dat dient te worden vastgesteld dat de procedure van spoedbehandeling, eerst een
stemming over de spoedeisendheid die een twee derde meerderheid vereist, vervolgens een
stemming over het punt bij volstrekte meerderheid, hier niet werd toegepast.
Overwegende dat een raadslid tijdens de zitting van de gemeenteraad dus geen motie kan indienen
en aan de raad ter stemming kan voorleggen en al evenmin verzoeken dat de raad een stemming
zou houden overeen door hem gehouden interpellatie die niet op de agenda was ingeschreven,
tenzij met toepassing van de procedure tot spoedbehandeling;
Overwegende dat gezien dat hier niet het geval is geweest, schendt de besluitvorming met
betrekking tot de ingediende moties bijgevolg artikel 23 van het decreet over het lokaal bestuur;
Overwegende dat tegen deze beslissing een beroep tot nietigverklaring of een verzoek tot
schorsing van de tenuitvoerlegging kan worden ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State binnen een termijn van zestig dagen nadat de beslissing werd betekend;
Besluit

Enig artikel.
Kennis te nemen van het besluit van 8 juli 2019 van de waarnemend gouverneur waarbij de
besluitvorming van de gemeenteraad van Ninove van 28 maart 2019 inzake de moties ingediend
door raadslid Rudy Corijn en door raadsleden Alain Triest en Lieven Meert met betrekking tot
agendapunt AP5 "interpellatie van raadslid Rudy Corijn aan de schepen bevoegd voor sport
aangaande de bestuurlijke werking binnen het AGB De Kleine Dender”, wordt vernietigd.
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8.

Stafdienst - huishoudelijk reglement gemeente- en OCMW-raad - aanpassing

Verslag aan de raad
Voorstel aan de gemeenteraad om artikel 11 § 2 van het huishoudelijk reglement van gemeente-en
OCMW-raad aan te passen ingevolge het besluit van de waarnemend gouverneur van 8 juli 2019
waarbij de besluitvorming met betrekking tot tijdens de gemeenteraad van 28 maart 2019
behandelde moties strijdig bevonden werd met artikel 23 eerste lid van het decreet lokaal bestuur
en deze vernietigd werd. Wordt aangepast als volgt: “Een met reden omklede motie kan aan de
interpellatie worden toegevoegd, of na de interpellatie, vóór het einde van de vergadering,
schriftelijk worden ingediend. Indien het onderwerp niet op de agenda voorkomt, wordt
gestemd over de spoedeisendheid. Indien het punt als spoedeisend wordt beschouwd, zal
het dan uiterlijk op het einde van de openbare vergadering aan de gemeenteraad ter goedkeuring
worden voorgelegd.”
Ontwerpbeslissing

Motivering
Juridische gronden
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikelen 23, 38, 56-57;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 28 maart 2019 houdende goedkeuring van het
huishoudelijk reglement gemeenteraad/OCMW-raad;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 28 maart 2019 betreffende “interpellatie van
raadslid Rudy Corijn aan de schepenbevoegd voor sport aangaande de bestuurlijke werking binnen
het AGB de Kleine Dender”;
Gelet op het besluit van de waarnemend gouverneur van 8 juli 2019 houdende vernietiging van de
besluitvorming van de gemeenteraad van Ninove dd. 28 maart 2019 inzake de moties ingediend
door raadslid Rudy Corijn en door de raadsleden Alain Triest en Lieven Meert met betrekking tot
agendapunt AP5 “interpellatie van raadslid Rudy Corijn aan de schepenbevoegd voor sport
aangaande de bestuurlijke werking binnen het AGB de Kleine Dender”;

Feiten en context
Overwegende de op 28 maart 2019 door raadslid Rudy Corijn en door de raadsleden Alain Triest en
Lieven Meert ingediende moties met betrekking tot agendapunt AP5 “interpellatie van raadslid
Rudy Corijn aan de schepenbevoegd voor sport aangaande de bestuurlijke werking binnen het AGB
de Kleine Dender”;
Overwegende dat het besluit van de waarnemend gouverneur van 8 juli 2019 houdende
vernietiging van de besluitvorming van de gemeenteraad van Ninove dd. 28 maart 2019 inzake de
moties ingediend door raadslid Rudy Corijn en door de raadsleden Alain Triest en Lieven Meert met
betrekking tot agendapunt AP5 “interpellatie van raadslid Rudy Corijn aan de schepenbevoegd voor
sport aangaande de bestuurlijke werking binnen het AGB de Kleine Dender” een kleine aanpassing
van art 11 § 2 van het huishoudelijk reglement van de gemeente- en OCMW-raad noodzakelijk
maakt;
Overwegende dat artikel 23, eerste lid van het decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat een
punt dat niet op de agenda voorkomt, niet in bespreking mag worden gebracht, behalve in
spoedeisende gevallen;
Overwegende dat tot spoedbehandeling alleen kan worden besloten door ten minste twee derde
van de aanwezige leden en dat de namen van die leden en de motivering van de spoedeisendheid
in de notulen vermeld worden;
Overwegende dat om een rechtsgeldige beslissing te kunnen nemen aangaande een onderwerp dat
niet op de agenda voorkomt, derhalve twee stembeurten vereist zijn: een eerste waarbij een
bijzondere meerderheid van twee derde van de aanwezige leden tot spoedbehandeling besluit en
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een tweede waarbij de leden zich uitspreken over het betrokken punt zelf en waarbij een volstrekte
meerderheid van stemmen volstaat;
Overwegende dat art 11 § 2 huishoudelijk reglement van de gemeente- en OCMW-raad bijgevolg
moet aangepast worden voor wat betreft de met redenen omklede motie;

Besluit

Enig artikel
Het artikel 11 § 2 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad wordt betreffende de
“met redenen omklede motie” aangepast als volgt:
“Een met reden omklede motie kan aan de interpellatie worden toegevoegd, of na de interpellatie,
vóór het einde van de vergadering, schriftelijk worden ingediend. Indien het onderwerp niet op
de agenda voorkomt, wordt gestemd over de spoedeisendheid. Indien het punt als
spoedeisend wordt beschouwd, zal het dan uiterlijk op het einde van de openbare vergadering
aan de gemeenteraad ter goedkeuring worden voorgelegd.”
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Logistiek/overheidsopdrachten
9.

Logistiek/overheidsopdrachten - onderhoud grachten - goedkeuring - goedkeuring
voorwaarden - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht

Verslag aan de raad
De opdracht onderhoud grachten heeft betrekking op het maken, ruimen of profileren van grachten
en niet geklasseerde waterlopen verspreid over het grondgebied van de stad Ninove en bijhorende
aanverwante werken. Deze werken kunnen niet in eigen beheer worden uitgevoerd zodat het
aangewezen is om hiervoor een beroep te doen op een gespecialiseerde firma.
Wij stellen u voor, mevrouwen, mijne heren, de opdracht voor het onderhoud van de grachten voor
het dienstjaar 2019, met mogelijkheid tot verlenging voor 2020 en 2021, geraamd op
€ 109.311,40 btw inclusief per dienstjaar, goed te keuren, de opdracht te gunnen bij wijze van
openbare procedure en de voorwaarden vervat in het bestek goed te keuren. Deze opdracht zal
nationaal bekend worden gemaakt.
Ontwerpbeslissing

Motivering
Juridische gronden
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, betreffende de bevoegdheden van de
gemeenteraad, inzonderheid artikel 41, 10°;
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018;
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met
341 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 36;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en
concessies, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;

Feiten en context
Overwegende dat het aangewezen is om een firma aan te stellen voor het onderhoud van
grachten;
Overwegende dat deze werken betrekking hebben op het maken, ruimen of profileren van grachten
en niet geklasseerde waterlopen verspreid over het grondgebied van de stad Ninove en bijhorende
aanverwante werken;
Overwegende dat deze opdracht kan worden geraamd op € 109.311,40 btw inclusief voor het
dienstjaar 2019;
Overwegende dat het wenselijk is om deze opdracht uit te schrijven voor het dienstjaar 2019,
eventueel verlengbaar voor 2020 en 2021;
Overwegende dat de opdracht zal worden gegund bij wijze van een openbare procedure;
Overwegende dat de opdracht nationaal bekend zal worden gemaakt;
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Gelet op het bestek;

Financiële gevolgen
Er zijn voldoende kredieten voorzien in het budget 2019, investeringsenveloppe
WAT2014/001/002, op de algemene rekening 224007 van het beleidsitem 031000 en de actie
4/3/2/1 “beheren van baangrachten en onbevaarbare waterlopen”;

Besluit
Artikel 1
De opdracht voor onderhoud grachten voor het dienstjaar 2019, verlengbaar voor 2020 en 2021,
geraamd op € 109.311,40 btw inclusief per dienstjaar, wordt goedgekeurd.
Artikel 2
Voornoemde opdracht zal worden gegund bij wijze van een openbare procedure en nationaal
bekend worden gemaakt.
Artikel 3
De voorwaarden vervat in het bestek worden goedgekeurd.
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10.

Logistiek/overheidsopdrachten - aankoop van een vrachtwagen voor de technische
dienst - goedkeuring - goedkeuring voorwaarden - vaststellen wijze van gunnen
van de opdracht

Verslag aan de raad
De aankoop van een vrachtwagen met gestuurde en liftbare naloopas en containerhaaksysteem
voor de technische dienst is wenselijk en dit ter vervanging van de DAF vrachtwagen van het
bouwjaar 2000.
Wij stellen u voor, mevrouwen, mijne heren, de opdracht voor de aankoop van een vrachtwagen
met gestuurde en liftbare naloopas en containerhaaksysteem voor de technische dienst, geraamd
op € 157.905 btw inclusief (€ 165.770 aankoop nieuwe vrachtwagen min overname oude
vrachtwagen DAF € 7.865), goed te keuren, de opdracht te gunnen bij wijze van
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking en de voorwaarden vervat in het
bestek goed te keuren.
Ontwerpbeslissing

Motivering
Juridische gronden
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, betreffende de bevoegdheden van de
gemeenteraad, inzonderheid artikel 41, 10°;
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018;
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met
341 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a
(limiet van € 144.000 excl btw niet bereikt);
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en
concessies, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;

Feiten en context
Overwegende dat het wenselijk is een vrachtwagen met gestuurde en liftbare naloopas en
containerhaaksysteem aan te kopen voor de technische dienst en dit ter vervanging van de DAF
vrachtwagen van het bouwjaar 2000;
Overwegende dat deze opdracht wordt geraamd op € 157.905 btw inclusief (€ 165.770 aankoop
nieuwe vrachtwagen min overname oude vrachtwagen DAF € 7.865) ;
Overwegende dat overheidsopdrachten tot € 144.000, btw exclusief, mogen worden gegund bij
wijze van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;
Overwegende dat in het belang van de stadsfinanciën en conform de wettelijke voorschriften een
beroep zal gedaan worden op mededinging en meerdere firma’s zullen worden geraadpleegd;
Gelet op het bestek;
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Financiële gevolgen
Overwegende dat ter dekking van deze uitgave voldoende kredieten werden voorzien in het budget
dienstjaar 2019, onder investeringsenveloppe ROL2014/001/001, algemene rekening 241007,
beleidsitem 011940, actie 5/2/10/15 “rollend materiaal aankopen”;

Adviezen
Gelet op het advies van 29 mei 2019 van dhr. Koen Van Hoyweghen, preventieadviseur SOLVA;
Gelet op het advies van 3 juli 2019 van dhr. Frederik De Coster, duurzaamheidsambtenaar van de
stad Ninove;

Besluit
Artikel 1
De opdracht voor de aankoop van een vrachtwagen met gestuurde en liftbare naloopas en
containerhaaksysteem voor de technische dienst en dit ter vervanging van de DAF vrachtwagen
van het bouwjaar 2000, geraamd op € 157.905 btw inclusief (€ 165.770 aankoop nieuwe
vrachtwagen min overname oude vrachtwagen DAF € 7.865) wordt goedgekeurd.
Artikel 2
De opdracht zal worden gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking.
Artikel 3
De voorwaarden vervat in het bestek worden goedgekeurd.
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11.

Logistiek/overheidsopdrachten - herstel overwelving Molenbeek langs Carrefour te
Ninove - goedkeuring - goedkeuring voorwaarden - vaststellen wijze van gunnen
van de opdracht

Verslag aan de raad
Het herstel van de overwelving aan de Molenbeek langs Carrefour te Ninove is noodzakelijk gezien
een verzakking van het wegdek zienderogen toeneemt en het verkeer en de toelevering van de
bedrijven nu gebeurt via tijdelijke ontsluiting tegen Hubo.
Wij stellen u voor, mevrouwen, mijne heren, de opdracht voor het herstel van de overwelving
Molenbeek langs Carrefour te Ninove, geraamd op € 124.334 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.
Ontwerpbeslissing

Motivering
Juridische gronden
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, betreffende de bevoegdheden van de
gemeenteraad, inzonderheid artikel 41, 10°;
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018;
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met
341 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a
(limiet van € 144.000 excl btw niet bereikt);
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en
concessies, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;

Feiten en context
Overwegende dat een verzakking van het wegdek boven de beekoverwelving Molenbeek langs
Carrefour zienderogen toeneemt;
Overwegende dat het verkeer en de toelevering bedrijven nu gebeurt via tijdelijke ontsluiting tegen
Hubo en op diens terrein;
Overwegende dat het noodzakelijk is het herstel van de overwelving van de Molenbeek langs
Carrefour te laten uitvoeren;
Overwegende dat deze opdracht wordt geraamd op € 124.334 btw inclusief;
Overwegende dat overheidsopdrachten tot € 144.000, btw exclusief, mogen worden gegund bij
wijze van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;
Overwegende dat in het belang van de stadsfinanciën en conform de wettelijke voorschriften een
beroep zal gedaan worden op mededinging en meerdere firma’s zullen worden geraadpleegd;
Gelet op het bestek;
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Financiële gevolgen
De budgetten zullen voorzien worden bij budgetwijziging door verschuiving van budgetten voorzien
in de investeringsenveloppe WEG 2014/001, algemene rekening 224007, beleidsitem 020000 en
MOB 2014/001, algemene rekening 224007 en algemene rekening 225007, beleidsitem 020000
naar investeringsenveloppe WEG 2014/001, algemene rekening 224077, beleidsitem 020000, actie
4/1/2/36 “herstel beekoverwelving ter hoogte van Carrefour” (nieuwe actie nog te voorzien).

Besluit
Artikel 1
De opdracht voor het herstel van de overwelving Molenbeek langs Carrefour te Ninove, geraamd op
€ 124.334 btw inclusief wordt goedgekeurd.
Artikel 2
De opdracht zal worden gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking.
Artikel 3
De voorwaarden vervat in het bestek worden goedgekeurd.

21

Personeelsdienst
12.

Personeel - bijlage aan het arbeidsreglement "geolokalisatie van dienstvoertuigen"
- intrekking

Verslag aan de raad
Voorstel aan de gemeenteraad om het gemeenteraadsbesluit van 28 maart 2019 betreffende de
bijlage aan het arbeidsreglement “geolokalisatie van dienstvoertuigen” in te trekken.
Ontwerpbeslissing

Motivering
Juridische gronden
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 - 41;
Gelet op de wet van 8 april 1965 (BS 5 mei 1965) tot instelling van de arbeidsreglementen,
inzonderheid artikel 15bis tot en met artikel 15sexies;

Feiten en context
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28 maart 2019 waarbij de bijlage van het
arbeidsreglement “geolokalisatie van dienstvoertuigen” werd goedgekeurd;
Gelet op de weigering van ontvangstmelding van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid
van 11 april 2019 omdat geen eenparig gemotiveerd advies werd verleend door de syndicale
organisaties in het bevoegde overlegcomité van 13 december 2018;
Overwegende dat het raadsbesluit bijgevolg moet worden ingetrokken;

Besluit

Enig artikel
Het raadsbesluit van 28 maart 2019 betreffende de bijlage van het arbeidsreglement
“geolokalisatie van dienstvoertuigen” wordt ingetrokken.
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Financiën
13.

Financiële dienst - KFB - budgetwijziging 2019/1 - kennisname

Verslag aan de raad
Voorstel aan de raad om kennis te nemen van budgetwijziging 2019/1 van de kerkfabriek Sint
Gertrudis Appelterre, Sint Pieter Denderwindeke en OLV Lichtmis Lieferinge en Sint Petrus
Meerbeke.
Ontwerpbeslissing

Motivering
Juridische gronden
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en volgende;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 november 2013 houdende goedkeuring van het
meerjarenplan 2014 -2019 en eventuele latere aanpassingen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 13 december 2018 houdende goedkeuring van het
budget 2019 van de kerkfabrieken;

Feiten en context
Gelet op de beslissing van de kerkraad Sint Gertrudis Appelterre van 11 juni 2019 waarbij de
budgetwijziging 2019/1 werd vastgesteld;
Gelet op de beslissing van de kerkraad Sint Pieter Denderwindeke van 16 april 2019 waarbij de
budgetwijziging 2019/1 werd vastgesteld;
Gelet op de beslissing van de kerkraad OLV Lichtmis Lieferinge van 30 april 2019 waarbij de
budgetwijziging 2019/1 werd vastgesteld;
Gelet op de beslissing van de kerkraad Sint Petrus Meerbeke van 15 juli 2019 waarbij de
budgetwijziging 2019/1 werd vastgesteld;
Gelet op het gunstig advies van het bisdom Gent van 16/07/2019 voor de kerkfabriek Sint Gertudis
Appelterre;
Gelet op het gunstig advies van het bisdom Gent van 28/05/2019 voor de kerkfabriek Sint Pieter
Denderwindeke;
Gelet op het gunstig advies van het bisdom Gent van 28/05/2019 voor de kerkfabriek OLV Lichtmis
Lieferinge;
Gelet op het gunstig advies van het bisdom Gent van 23/07/2019 voor de kerkfabriek Sint Petrus
Meerbeke;
Overwegende dat de kerkfabriek Sint Gertrudis Appelterre een budgetwijziging 2019/1 vraagt
omwille van de verwerking van de extra exploitatietoelage die werd gevraagd met budgetwijziging
2018/1;
Overwegende dat de kerkfabriek Sint Gertrudis Appelterre een budgetwijziging 2019/1 vraagt
omwille van investeringswerken die niet volledig werden uitgevoerd in 2018 en ze de niet
opgebruikte kredieten wensen over te hevelen naar budget 2019;
Overwegende dat het aandeel van de stad Ninove in de exploitatietoelage voor de kerkfabriek
Sint Gertrudis Appelterre stijgt voor budgetjaar 2019, maar dit binnen de grenzen van het
meerjarenplan blijft;
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Overwegende dat het aandeel van de stad Ninove in de investeringstoelage voor de kerkfabriek
Sint Gertrudis Appelterre stijgt, maar dit binnen de grenzen van het meerjarenplan blijft;
Overwegende dat de kerkfabriek Sint Pieter Denderwindeke een budgetwijziging 2019/1 vraagt
omwille van een uitbreiding van de brandbeveiliging en ze hiervoor niet opgebruikte kredieten
wensen over te hevelen naar budget 2019;
Overwegende dat het aandeel van de stad Ninove in de exploitatietoelage voor de kerkfabriek
Sint Pieter Denderwindeke ongewijzigd blijft voor budgetjaar 2019;
Overwegende dat het aandeel van de stad Ninove in de investeringstoelage voor de kerkfabriek
Sint Pieter Denderwindeke stijgt, maar dit binnen de grenzen van het meerjarenplan blijft;
Overwegende dat de kerkfabriek OLV Lichtmis Lieferinge een budgetwijziging 2019/1 vraagt
omwille van dringende extra onderhoudskosten die er zijn door opgelopen stormschade;
Overwegende dat de kerkfabriek OLV Lichtmis Lieferinge een budgetwijziging 2019/1 vraagt
omwille van investeringswerken die niet volledig werden uitgevoerd in 2018 en ze de niet
opgebruikte kredieten wensen over te hevelen naar budget 2019;
Overwegende dat het aandeel van de stad Ninove in de exploitatietoelage voor de kerkfabriek
OLV Lichtmis Lieferinge stijgt voor budgetjaar 2019, maar dit binnen de grenzen van het
meerjarenplan blijft;
Overwegende dat het aandeel van de stad Ninove in de investeringstoelage voor de kerkfabriek
OLV Lichtmis Lieferinge stijgt, maar dit binnen de grenzen van het meerjarenplan blijft;
Overwegende dat de kerkfabriek Sint Petrus Meerbeke een budgetwijziging 2019/1 vraagt omwille
van een te vernieuwen altaar en ambo;
Overwegende dat de kerkfabriek Sint Petrus Meerbeke een budgetwijziging 2019/1 vraagt omwille
van een dringende onderhoudsbeurt aan de houten lambrisering en muren rond de kerk;
Overwegende dat het aandeel van de stad Ninove in de investeringstoelage voor de kerkfabriek
Sint Petrus Meerbeke stijgt, maar dit binnen de grenzen van het meerjarenplan blijft;
Overwegende dat wanneer de budgetwijziging binnen de grenzen blijft van de bedragen
opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan, de gemeenteraad enkel kennis neemt van de
budgetwijziging;

Financiële gevolgen
Het aandeel van de stad Ninove in de exploitatietoelage wordt bepaald als volgt:

Kerkfabriek
Sint Gertrudis Appelterre
Sint Pieter Denderwindeke
OLV Lichtmis Lieferinge
Sint Petrus Meerbeke

Oorspronkelijk
budget

Budget na wijziging
2019/1

€ 20.300,91

€ 23.361,20

€ 0,00

€ 0,00

€ 7.243,79

€ 8.743,79

€ 49.232,49

€ 49.232,49

Er zijn voldoende kredieten voorzien in het budget 2019 voor exploitatie op AR 649700 BI 079000
A 5/7/2/1;
Het aandeel van de stad Ninove in de investeringstoelage wordt bepaald als volgt:
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Kerkfabriek

Budgetwijziging
2019/1

Oorspronkelijk
budget

Sint Gertrudis Appelterre

€ 40.000,00

€ 289.063,85

Sint Pieter Denderwindeke

€ 10.000,00

€ 18.157,23

OLV Lichtmis Lieferinge

€ 0,00

€ 11.302,59

Sint Petrus Meerbeke

€ 0,00

€ 138.000,00

Er zijn voldoende kredieten voorzien in het budget 2019 in investeringsenveloppe
KFB2014/001/001 AR 664700 BI 079000 A 5/7/2/1;

Adviezen
Overwegende dat de dienst het volgende advies verleent: kennisneming van de budgetwijzigingen
2019/1 van de kerkfabrieken Sint Gertrudis Appelterre, Sint Pieter Denderwindeke, OLV Lichtmis
Lieferinge en Sint Petrus Meerbeke.

Besluit
Artikel 1
Er wordt kennisgenomen van de budgetwijziging 2019/1.
Artikel 2
Het aandeel van de stad Ninove in de exploitatietoelage wordt bepaald als volgt:

Kerkfabriek
Sint Gertrudis Appelterre
Sint Pieter Denderwindeke
OLV Lichtmis Lieferinge
Sint Petrus Meerbeke

Oorspronkelijk
budget

Budget na wijziging
2019/1

€ 20.300,91

€ 23.361,20

€ 0,00

€ 0,00

€ 7.243,79

€ 8.743,79

€ 49.232,49

€ 49.232,49

Artikel 3
Het aandeel van de stad Ninove in de investeringstoelage wordt bepaald als volgt:

Kerkfabriek

Oorspronkelijk
budget

Budgetwijziging
2019/1

Sint Gertrudis Appelterre

€ 40.000,00

€ 289.063,85

Sint Pieter Denderwindeke

€ 10.000,00

€ 18.157,23

OLV Lichtmis Lieferinge

€ 0,00

€ 11.302,59

Sint Petrus Meerbeke

€ 0,00

€ 138.000,00

Artikel 4
Dit besluit zal worden gezonden aan de provinciegouverneur, Bisdom Gent, Centraal kerkbestuur
en de desbetreffende kerkfabriek.
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14.

Financiële dienst - Protestantse kerk Denderleeuw jaarrekening 2018 - advies

Verslag aan de raad
Voorstel aan de raad tot het gunstig adviseren van de jaarrekening 2018 van de Protestantse kerk
Denderleeuw.
Ontwerpbeslissing

Motivering
Juridische gronden
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en volgende;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten;

Feiten en context
Gelet op de jaarrekening 2018 van de Protestantse kerk Denderleeuw;
Overwegende dat de gemeenteraad over een termijn van 50 dagen beschikt om de jaarrekeningen
te adviseren;
Overwegende dat het aandeel van de stad Ninove slechts 10% bedraagt en de overige 90% voor
de gemeente Denderleeuw is;
Overwegende dat de jaarrekening samen met het advies nadien ter goedkeuring dient voorgelegd
te worden aan de provinciegouverneur;
Overwegende dat de financiële dienst volgende controles van de jaarrekeningen heeft uitgevoerd:

⬧
⬧
⬧
⬧
⬧

het door de provincie goedgekeurde saldo van de jaarrekening 2017 werd correct
overgenomen op lijn K ‘overschot/tekort exploitatie 2017’ en op lijn Y
‘overschot/tekort investeringen 2017’ van het overzichtsblad van de rekening 2018;
het bedrag vermeld op lijn M ‘exploitatietoelage’ van het overzichtsblad van de
rekening 2018 stemt overeen met de door de stad gestorte exploitatietoelage;
het bedrag vermeld op artikel 3100/3110/3120 ‘toelage’ van de rekening 2018 stemt
overeen met de door de stad gestorte investeringstoelage;
het saldo van ontvangsten en uitgaven stemt overeen met de beschikbare gelden;
alle documenten die deel uitmaken van de toelichting werden toegevoegd aan de
rekening 2018;

Overwegende dat na controle van de jaarrekening 2018 geen verdere opmerkingen zijn voor de
Protestantse kerk Denderleeuw;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 mei 2019 waarbij de gemeente Denderleeuw gunstig
advies verleent voor de jaarrekening 2018 van de Protestantse kerk Denderleeuw, dat werd
ontvangen op 6 juni 2019;
Gelet op het resultaat van de jaarrekening 2018 van de kerkfabriek:
Kerkfabriek

Protestantse kerk Denderleeuw

lijn N
overschot/tekort
exploitatie
€ 3.102,60

lijn Z
overschot/tekort
investering
€ 0,00

totaal resultaat
rekening 2018
€ 3.102,60

Financiële gevolgen
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Er zijn geen financiële gevolgen voor de stad;

Adviezen
Overwegende dat de dienst het volgende advies verleent: gunstig advies voor de
jaarrekening 2018 van de Protestantse kerk Denderleeuw;

Besluit

Artikel 1
Gunstig advies wordt verleend aan de jaarrekening 2018 van de Protestantse kerk Denderleeuw.
Artikel 2
Dit besluit zal aan de provinciegouverneur, het gemeentebestuur van Denderleeuw en de
Protestantse kerk Denderleeuw worden toegestuurd.
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15.

Financiële dienst - garantieverklaring strategische participaties - goedkeuring

Verslag aan de raad
Voorstel aan de gemeenteraad om de garantieverklaring strategische participaties goed te keuren.
Ontwerpbeslissing

Motivering
Juridische gronden
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40;

Feiten en context
Gelet op de brief van 6 mei 2019 van Zefier aan het college van burgemeester en schepenen in
verband met de garantieverklaring strategische participaties;
Overwegende dat de stad Ninove vennoot is van de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Zefier, met maatschappelijke zetel te Koning Albert II-laan 37, 1030 Schaarbeek
en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling)
0680.832.904 (de “vennootschap”);
Gelet op artikel 13, §1 van de statuten van de vennootschap dat bepaalt dat de vennoten elk voor
hun deel de verbintenis aangaan de leningen te waarborgen die de vennootschap heeft aangegaan
met het oog op de verwerving voor hun rekening van strategische participaties (zoals gedefinieerd
in de statuten van de Vennootschap) en voor het financieren van de ondernemingen waarop deze
strategische participaties betrekking hebben;
Overwegende dat overeenkomstig artikel 13, §2 en §3 de vennoten van de vennootschap de
verbintenis zijn aangegaan de lasten (interesten en aflossingen) waartoe de vennootschap zich
heeft verbonden in het kader van de verwerving van de strategische participaties, en de eventuele
tekorten tussen de lasten en beheerskosten gedragen door de vennootschap voor de verwerving
van strategische participaties enerzijds en inkomsten uit die strategische participaties anderzijds,
te zullen dekken;
Overwegende dat de Vennootschap in het verleden financieringen is aangegaan (of heeft
overgenomen als rechtsopvolger van de Vlaamse financieringsverenigingen Figga, Finea, Fingem,
Finilek en Finiwo) en in de toekomst zal aangaan, al dan niet met tussenkomst van een financiële
instelling (hierna de “arranger”);
Overwegende dat de vennootschap voornemens is een thesauriebewijzenprogramma op te zetten
teneinde de verwerving van strategische participaties voor rekening van haar vennoten te
financieren en dit met als arranger Belfius Bank NV, met maatschappelijke zetel te Karel
Rogierplein 11, 1210 Brussel en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder
nummer (RPR Brussel, Franstalige afdeling) 0403.201.185 (het “programma”);
Overwegende dat de stad Ninove voor de goede orde en voor zoveel als nodig de werking van
artikel 13 van de statuten van de vennootschap wenst te erkennen en om die reden de waarborg
zoals daarin voorzien met betrekking tot de huidige en toekomstige financieringen uitdrukkelijk
wenst te bevestigen;
Overwegende dat de waarborg de toegang van de vennootschap tot de financiële markten
vergroot, hetgeen mede in het belang van de stad Ninove is, omdat dit de financierbaarheid van de
strategische participaties die de vennootschap houdt voor rekening van de stad Ninove, en het
rendement van de stad Ninove hierop, vergroot;

Financiële gevolgen
Er zijn geen directe financiële gevolgen verbonden aan de goedkeuring van deze
garantieverklaring;
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Adviezen
De financiële dienst geeft gunstig advies aan deze garantieverklaring;

Besluit
Artikel 1
Zich als vennoot van de vennootschap onvoorwaardelijk en onherroepelijk borg te stellen ten
aanzien van (hierna de “borgstelling”; de begunstigde(n) van deze financiering(en) hierna de
“begunstigde(n)”):
(a) alle schulden (zowel huidig als toekomstig, bestaand of voorwaardelijk, als primaire
schuldenaar of niet) in hoofdsom die de vennootschap of één van haar rechtsvoorgangers
is aangegaan en zal aangaan op verzoek van de stad Ninove (inclusief, doch zonder
afbreuk te doen aan de algemeenheid van de borg, dat deel van het programma
aangegaan op verzoek van de stad Ninove) en alle (bank)garanties die de vennootschap
heeft afgegeven op verzoek van enige financier, in het kader van de verwerving van die
(en dat gedeelte van de) strategische participaties die de vennootschap voor haar rekening
aanhoudt, met inbegrip van herfinancieringen van bestaande financieringen of nieuwe
leningen voor (dat gedeelte van de)

bestaande strategische participaties die de

vennootschap voor haar rekening aanhoudt, evenals alle interesten (met inbegrip van de
verwijlinteresten),

wederbeleggingsvergoedingen,

vorderingen

voor

vergoedingen

verschuldigd aan een financier of een (zekerheids)agent die optreedt namens de
financier(s), schadevergoedingen en alle andere kosten en bijhorigheden die daaruit
voortvloeien (de “financieringen”);
(b) in het bijzonder en zonder te willen afwijken van hetgeen bepaald onder (a), de
verplichting tot vrijwaring en schadeloosstelling van de arranger (in elke hoedanigheid die
het

opneemt

in

het

kader

aansprakelijkheidsvorderingen,

van

kosten,

het

programma)

ingestelde

eisen,

voor

schade,

alle

verliezen,

rechtsvorderingen,

verzoeken of uitgaven (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle redelijke kosten,
lasten en uitgaven voor onderzoek en verdediging, juridische kosten en uitgaven) die de
arranger onder enige hoedanigheid in het kader van het programma zou kunnen lijden of
maken ten gevolge van of in verband met of op basis van de uitoefening van diens
volmachten en plichten overeenkomstig de documentatie met betrekking tot het
programma en dit in het kader van de verwerving van die (en dat gedeelte van de)
strategische participaties aangegaan op verzoek en voor rekening van de stad Ninove (de
“schadeloosstellingsverbintenis”).
Artikel 2
De verbintenissen onder de borgstelling, naar verzoek van de begunstigde(n) volledig of
gedeeltelijk, in één keer of in verschillende keren, te voldoen binnen de vijftien werkdagen na het
verzenden

van

een

aangetekende

brief

waarin

de

begunstigde(n)

middels

de

nodige

stavingsstukken aantoont dat:
(a) de vennootschap in gebreke is gebleven om binnen 30 werkdagen na hiertoe
aangemaand te zijn door de begunstigde een betaling of enige andere verbintenis
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onder of in verband met één van de financieringen of de schadeloosstellingsverbintenis
uit te voeren; of
(b) er zich een geval van vervroegde opeisbaarheid heeft voorgedaan onder één van de
overeenkomsten die tussen de vennootschap en de begunstigde is aangegaan en onder
de financieringen of de schadeloosstellingsverbintenis valt; of
(c) (i) enige rechterlijke uitspraak werd genomen of enige wettelijke procedure hangende
is die tot gevolg heeft of tot gevolg kan hebben dat er een staking van betaling door de
vennootschap is, of (ii) een procedure werd gestart die de vennootschap bescherming
kan verlenen tegen haar schuldeisers (met inbegrip van collectieve schuldenregeling,
uitstel van betaling of gerechtelijke reorganisatie), of (iii) een (gerechtelijke)
ontbinding, de vereffening, of enige andere gelijkaardige procedure met betrekking tot
de schuldenaar is opgestart, of (iv) er sprake is van enig ander geval van samenloop in
hoofde van de begunstigde.
De borgstelling aan te gaan omwille van de reden(en) vermeld in het overwegend gedeelte en dat
deze geen intuitu personae karakter heeft naar de Begunstigde(n) toe;
Te erkennen dat de borgstelling een voortdurende zekerheid is, die geen afbreuk zal ondervinden
van of aangetast zal worden door elke andere zekerheid, elk ander rechtsmiddel of door overdracht
(met inbegrip van fusie, splitsing of enige andere overdracht onder algemene titel) van een
financiering, de schadeloosstellingsverbintenis of de borgstelling, niet vervallen zal zijn door eender
welke tussentijdse betaling of vergoeding van eender welk deel van de financieringen of de
schadeloosstellingsverbintenis, of door enige vereffening van rekeningen en dat zij zal blijven
bestaan voor het volledige bedrag van de financieringen of de schadeloosstellingsverbintenis,
ongeacht een eventuele verkoop van een strategische participatie of waardeschommeling;
Kennis te nemen van het Information Memorandum van het programma en dit zonder voorbehoud
te aanvaarden;
Zich niet te zullen beroepen op de bepalingen van eventuele overeenkomsten tussen zichzelf en de
vennootschap en/of enige begunstigde, noch op om het even welke beschikking om haar
verplichtingen uit hoofde van deze borgstelling niet uit te voeren, noch zal zij zich beroepen op
enig recht van regres, schuldvergelijking of subrogatie ten opzichte van eender welke partij met
inbegrip van de vennootschap en de begunstigde zo lang de stad Ninove vennoot is van de
Vennootschap;
Aan de begunstigde of de arranger het recht toe te staan om aan de vennootschap alle uitstel,
voordelen en schikkingen toe te kennen die begunstigden en de arranger geschikt achten;
Uitdrukkelijk te verklaren dat de borgstelling op geen enkele manier zal worden benadeeld of
aangetast door enig verloop van tijd of afstand van recht, toegestaan door, of een schikking met,
een begunstigde of enige andere persoon, door een vernieuwing, wijziging (hoe fundamenteel ook)
van of bijvoegsel aan een financiering of de schadeloosstellingsverbintenis, de statuten van de
vennootschap of enig ander document, door het nemen, de verandering, de hernieuwing of de
vrijgave van of de weigering of het nalaten van het uitvoeren of afdwingen van eender welk recht,
rechtsmiddel of zekerheid met betrekking tot de borgstelling of door iets te doen of niet te doen,
dat in afwezigheid van deze bepaling de borgstelling zou kunnen vrijgeven;
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De begunstigde(n) en de arranger uitdrukkelijk te ontslagen van de verplichting de stad Ninove
kennis te geven van enige wijziging aan enige financiering of schadeloosstellingsverbintenis;
Voor zover van toepassing en zo ruim als toegelaten onder het toepasselijk recht, uitdrukkelijk en
zonder enig voorbehoud afstand te doen van alle verweermiddelen, excepties en voorrechten met
inbegrip van, doch niet uitsluitend, het voordeel van de artikelen 1253 (vrije toerekening van
betaling door de schuldenaar), 1285 en 1287 (kwijtschelding van een schuldenaar), 2021 en 2022
(voorrecht van uitwinning), 2028 en 2029 (regres borgsteller), 2032 (proactief verhaalsrecht) en
2037, 2038 en 2039 (tenietgaan van de borgstelling) van het Belgisch Burgerlijk Wetboek;
Volmacht te verlenen aan de vennootschap, en haar secretaris, om alle handelingen te stellen (met
inbegrip van het opstellen en ondertekenen van alle aangiftes, kennisgevingen, registraties en
informatiememoranda) die op dit ogenblik of in de toekomst nodig of nuttig zouden kunnen zijn
voor de creatie, de tegenstelbaarheid, het behoud of de uitwinning van de borgstelling.
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16.

Gemeentebelastingen - concessioneren van het beheer voor het parkeren in zekere
straten van de stad - goedkeuring exploitatierekening, jaarverslag en
activiteitenverslag

Verslag aan de raad
Verzoek aan de raad om goedkeuring te verlenen aan de exploitatierekening, het jaarverslag en
het activiteitenverslag voor het werkingsjaar november 2017 – oktober 2018 inzake de concessie
van het beheer voor het parkeren in de stad Ninove.
Ontwerpbeslissing
De raad
Gelet op de bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25 oktober 2012 waarbij goedkeuring verleend werd aan
de concessieovereenkomst met Optimal Parking Control bvba, Tildonksesteenweg 62 te 3020
Herent, betreffende het beheer van het parkeren in de stad Ninove;
Gelet op artikel 4 van de concessieovereenkomst dat bepaalt dat de concessionaris aan het college
van burgemeester en schepenen, via de begeleidingscommissie, jaarlijks de exploitatierekening en
het jaarverslag meedeelt, alsook er desgevallend in geïntegreerd, een activiteitenverslag;
Gelet op het jaarverslag van Optimal Parking Control bvba over het werkingsjaar 2017-2018,
ontvangen op 12 december 2018, en het verslag van de begeleidingscommissie van 12 december
2018;
Overwegende dat de totale concessievergoeding voor de stad € 201.701,98 bedraagt;
Overwegende dat € 180.000,00 op kwartaalbasis reeds werd overgeschreven als voorschot
waardoor de stad nog een saldo te goed heeft van € 21.701,98 dat volgend op dit jaarverslag op
de bankrekening zal ontvangen worden;
Overwegende dat de exploitatierekening, het jaarverslag en het activiteitenverslag aanleiding
geven tot opmerkingen, in het bijzonder, het feit dat de concessievergoeding, de
minimumvergoeding van € 245.277,02 niet overstijgt waardoor na aftrek van de voorschotten op
kwartaalbasis de resterende vergoeding € 65.277,02 bedraagt i.p.v. € 21.701,98;
Overwegende dat OPC bvba in het jaarverslag stelt dat de concessievergoeding dit jaar de
minimumvergoeding niet overstijgt ten gevolge van diverse factoren buiten de controle van OPC
bvba, eerder in de toelichting behandeld en bestaand uit:
- een sterk verlaagde omzet uit inname openbaar domein
- een daling van de inkomsten uit parkeerautomaten ten gevolge van het invoeren van
parkeersensoren in de shop & go-zones, verwijderde parkeerautomaten, invoeren van het
sms-parkeren, verhoogde flexibiliteit in het gebruik van diverse kaarten
- een daling van de inkomsten uit de retributies in de betalende zone vooral ten gevolge van
het gedoogbeleid en het invoeren van het sms-parkeren;
Gelet op het besluit van 27 december 2018 van het college van burgemeester en schepenen waarin
het college van burgemeester en schepenen kennisneemt van de exploitatierekening, het
jaarverslag en het activiteitenverslag voor het werkingsjaar november 2017 – oktober 2018 inzake
de concessie van het beheer voor het parkeren in de stad Ninove;
Overwegende dat niet aan alle voorwaarden wordt voldaan zoals vermeld in de
concessieovereenkomst, goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van 25 oktober 2012, waardoor
het aangewezen is de exploitatierekening, het jaarverslag en het activiteitenverslag voor het
werkingsjaar november 2017 – oktober 2018 inzake de concessie van het beheer voor het
parkeren in de stad Ninove ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad;
Gelet op de brief van 7 februari 2019 van het college van burgemeester en schepen aan OPC bvba
waarin gesteld wordt dat het college van burgemeester en schepenen zich niet akkoord kan
verklaren met de ingediende exploitatierekening, het jaarverslag en het activiteitenverslag;
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Gelet op de mail van 5 maart 2019 van de heer Peter Lamens, zaakvoerder van OPC bvba, waarin
gesteld wordt ervan overtuigd te zijn geheel volgens de instructies en met expliciete goedkeuring
van het bestuur gehandeld te hebben en dit bovendien op een transparante wijze waardoor er
verzocht wordt om op korte termijn overleg te plegen teneinde klaarheid te scheppen;
Gelet op het verslag van de begeleidingscommissie van 24 april 2019 waarin de heer Lamens de
redenen aanhaalt waarom de minimumvergoeding voor het werkingsjaar 2017 -2018 niet bereikt
werd;
Overwegende dat na enig overleg OPC bvba ermee instemt het verschil van € 43.575,04, om de
minimumvergoeding te bereiken, af te lossen in het huidige werkingsjaar 2018-2019;
Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan de exploitatierekening, het jaarverslag en het
activiteitenverslag voor het werkingsjaar november 2017 – oktober 2018 inzake de concessie van
het beheer voor het parkeren in de stad Ninove.
Artikel 2
Een afschrift van deze beslissing zal aan OPC bvba, Tildonksesteenweg 62 in 3020 Herent
verstuurd worden.
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17.

Gemeentebelastingen - retributie op het gebruik van de bibliotheek - aanpassing

Verslag aan de raad
Verzoek aan de raad op het gemeenteraadsbesluit van 14 december 2016 houdende aanpassing
van de retributie op het gebruik van de bibliotheek aan te passen zodat het reglement indentiek is
in alle Bibart-bibliotheken.
Ontwerpbeslissing

Motivering
Juridische gronden
Gelet op artikel 173 van de Grondwet;
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §3;
Gelet op het decreet van 10 juli 2001 betreffende het lokaal cultuurbeleid m.b.t. de openbare
bibliotheken en de uitvoeringsbesluiten van 11 januari 2002;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit houdende invoering van een belastingreglement inzake
invorderingskosten van niet-fiscale ontvangsten;

Feiten en context
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 14 december 2016 waarin de retributie op het gebruik van
de bibliotheek laatste werd aangepast;
Overwegende dat Bib Ninove, samen met alle Vlaamse bibliotheken, overstapt naar het EBS
(Eengemaakt Bibliotheek Systeem, van de Vlaamse Gemeenschap). Voor Ninove is die overstap
ingepland tegen eind september 2019;
Overwegende dat, om die overstap mogelijk te maken, alle ‘werkingsparameters’ die in elke bib
worden gebruikt, zoals (uitleen) termijnen, aantallen, tarieven, procedures enz. vooraf in dat EBSsysteem moeten worden ingevoerd, om dan begin oktober, met dat nieuwe softwaresysteem te
kunnen werken;
Overwegende dat Bibart, het samenwerkingsverband van bibliotheken uit onze regio
(Denderleeuw, Erpe-Mere, Haaltert, Lede, Ninove) van deze overstap naar het EBS gebruik maakt
om haar samenwerking verder te optimaliseren, en ook haar ‘parameters’ (uitleenvoorwaarden en
tarieven) binnen de Bibart-bibliotheken uniform te maken. Hierdoor wordt ook de eventuele
mogelijkheid om te evolueren naar een regiobib behouden;
Overwegende dat ook Cultuurconnect, dat het EBS beheert, promoot dat
bibliotheeksamenwerkingsverbanden zich zoveel als mogelijk organiseren als groep, en hun
parameters op elkaar afstemmen;
Overwegende dat Bibart erin slaagde om ‘als groep’ een voorstel te maken, waarin alle bibgebruiksparameters binnen Bibart uniform zijn, met dus één gezamenlijk gebruiksreglement,
waarbij ook de gehanteerde tarieven (= retributiereglement) dezelfde zijn;
Overwegende dat het bijgevolg aangewezen is om met ingang van 1 oktober 2019 het
gemeenteraadsbesluit van 14 december 2016 houdende vaststelling van een retributie op het
gebruik van de bibliotheek aan te passen;

Financiële gevolgen
Overwegende dat de ontvangsten zullen geïnd worden op de corresponderende algemene rekening
van het beleidsitem 070300 en de corresponderende actie van de gevraagde retributie;

Adviezen

34

Gelet op het gunstig advies dat aan dit Bibart-voorstel door Cultuurconnect werd gegeven, tijdens
haar vergadering met Bibart op 6 mei 2019;
Gelet op het gunstig advies dat hierover ook door de bib-adviesraad van Ninove werd gegeven in
zijn vergadering dd. 21.5.2019;
Gelet op het akkoord dat ook door het Bibart-beheerscomité, bestaande uit de schepenen van
cultuur van de Bibart-gemeenten, tijdens de vergadering van 3 juni 2019 werd gegeven;
Overwegende dat dit voorstel van nieuw bibreglement en retributiereglement door de
gemeenteraad van elke Bibart-gemeente moet worden goedgekeurd, waarna het, vanaf 1 oktober
2019 in elke Bibart-bibliotheek, kan worden gebruikt;
Overwegende dat de dienst het volgende advies verleent: het gemeenteraadsbesluit van 14
december 2016 houdende vaststelling van een retributie op het gebruik van de bibliotheek aan te
passen;

Besluit
Artikel 1
De retributie op het gebruik van de bibliotheek, goedgekeurd door de gemeenteraad dd. 14
december 2016 wordt vanaf 1 oktober 2019 opgeheven en vanaf dan vervangen door volgende
bepalingen:
Lidmaatschap
Duplicaat lenerskaart
Leengeld
Telaatgeld

Gratis
€ 2,5
€ 0,0
€ 0,20 per object, sluitingsdagen niet meegerekend

Verlies,
diefstal
of
onherstelbare
beschadiging
van een nog te verkrijgen
werk :
Lichte beschadiging (barcode
of label beschadigd)
Kosten
voor
herstel
beschadigde materialen
Reserveren van materialen
Lenen van materialen uit
andere openbare bibliotheken
(IBL)

Vervangingskosten + € 3 verwerkingskost

Lenen van materialen uit
een
wetenschappelijke
bibliotheek (IBL)
Computerprint
of
kopie
zwart/wit
Computerprint of kopie kleur
Kosten
voor
herinneringsberichten
en
rappels :
- Via mail
- Op papier
- Aangetekende (=3de) rappel
- Vierde rappel +

€ 6,00

€ 1,00
€ 3,00
€0,5
€ 3,00

€ 0,10/pagina
€ 0,50/pagina

€0
€ 1,5
€6
Conform procedure invordering niet-fiscale ontvangsten

Artikel 2
De retributie is verschuldigd door de lener van het materiaal.
Artikel 3
De inbreuken op dit reglement worden gesanctioneerd volgens de burgerlijke rechtspleging bij
betwiste gevallen en de procedure van artikel 94 van het gemeentedecreet voor niet-betwiste,
opeisbare gevallen.
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Grondgebiedzaken
Ruimtelijke ordening en stedenbouw
18.

Ruimtelijke ordening - haalbaarheidsonderzoek Moeremanssite - goedkeuring
samenwerkingsovereenkomst Solva

Verslag aan de raad
Leden,
Op 25 oktober 2018 besliste de gemeenteraad om de Moeremanssite om reden van openbaar nut
aan te kopen.
Op 24 april 2019 deed Bart Wallays, algemeen directeur Solva, een voorstel over de manier van
aanpak voor wat de Moeremanssite betreft, namelijk om, vooraleer de Moeremansfabriek te
herbestemmen, een haalbaarheidsonderzoek op vlak van bouwtechniciteit en business uit te
voeren.
Aansluitend hierop heeft het college van burgemeester en schepenen op 20 mei 2019 beslist om
- kennis genomen werd van deze voorgestelde manier van aanpak voor de Moeremanssite
- het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie voor de Moeremanssite (voor wat de
aangekochte percelen betreft) op vlak van bouwtechniciteit en businessplan in uitvoering
van artikel 42 §1,4° b van de wet van 14 juni 2016 op overheidsopdrachten, aan Solva
werd gegund voor een bedrag van € 10.000 (inclusief BTW);
Aan de leden van de gemeenteraad vragen wij om de voorgestelde samenwerkingsovereenkomst
van 25 juli 2019 die de uitvoeringsvoorwaarden van de haalbaarheidsstudie vastlegt, goed te
keuren.
Ontwerpbeslissing

Motivering
Juridische gronden
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41;

Feiten en context
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 25 oktober 2018 om de Moeremanssite om reden
van openbaar nut aan te kopen;
Gelet op het voorstel van 24 april 2019 van Bart Wallays, algemeen directeur Solva, over de
manier van aanpak voor wat de Moeremanssite betreft, meer bepaald: vooraleer de
Moeremansfabriek te herbestemmen is het aan te raden een haalbaarheidsonderzoek op vlak van
bouwtechniciteit en business uit te voeren;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 20 mei 2019 waarbij
- kennis genomen werd van deze voorgestelde manier van aanpak voor de Moeremanssite
- het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie voor de Moeremanssite (voor wat de
aangekochte percelen betreft) op vlak van bouwtechniciteit en businessplan in uitvoering
van artikel 42 §1,4° b van de wet van 14 juni 2016 op overheidsopdrachten, aan Solva
werd gegund voor een bedrag van € 10.000 (inclusief BTW);
Gelet op de samenwerkingsovereenkomst van 25 juli 2019 die de uitvoeringsvoorwaarden van de
haalbaarheidsstudie vastlegt;
Overwegende dat in uitvoering van artikel 41 van het decreet lokaal bestuur van 22 december
2017 de gemeenteraad bevoegd is om deze overeenkomst goed te keuren;

Adviezen
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De dienst ruimtelijke ordening verleent het volgende advies:
1. vooraleer de herbestemming effectief uit te voeren volgen wij het voorstel van Solva om
eerst een haalbaarheidsonderzoek op vlak van bouwtechniciteit en businessplan voor de
Moeremansfabriek uit te voeren voor de kostprijs van maximaal 10.000€. Aangezien
SOLVA reeds over alle info beschikt ivm het RUP Burchtdam omdat zij mede het RUP
opgemaakt hebben en aangezien het voorgestelde haalbaarheidsonderzoek in kader van dit
RUP Burchtdam kan kaderen, kan Solva voor deze opdracht aangesteld worden en de
samenwerkingsovereenkomst ondertekend worden;

Financiële gevolgen
Er zijn voldoende kredieten voorzien in het budget 2019, in de enveloppe ROR 2014/001/001 op de
algemene rekening 214007 en het beleidsitem 061000 en de actie 4/5/2/15 – Verderzetten en
actualiseren RUP Burchtdam;
De financieel beheerder gaf visum over het besluit van het college van burgemeester en schepenen
van 20 mei 2019.

Besluit

Artikel 1
De samenwerkingsovereenkomst met Solva die de uitvoeringsvoorwaarden van de
haalbaarheidstudie voor de Moeremanssite (voor wat de aangekochte percelen van de stad betreft)
op vlak van bouwtechniciteit en businessplan vastlegt, wordt goedgekeurd.
Artikel 2
De samenwerkingsovereenkomst wordt ter ondertekening voorgelegd aan de voorzitter van de
gemeenteraad en aan de algemeen directeur.
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19.

Ruimtelijke ordening - RUP Bovenhoekstraat - goedkeuring
samenwerkingsovereenkomst Solva

Verslag aan de raad
Op 1 februari 2018 werd een aanvraag voor een planologisch attest (L 2018/1) bij de stad werd
ingediend door Online Fitness bvba om de bestaande fitness in Bovenhoekstraat 39 te 9406 Outer
uit te breiden.
Op 21 juni 2018 besliste de gemeenteraad na het doorlopen van de wettelijke
vergunningsprocedure over de aanvraag voor een planologisch attest:
- Het bedrijf kan op de plaats waar het gevestigd is behouden blijven.
- Op korte termijn kan het bedrijf uitbreiden met de gebouwen van fase één met uitsluiting
van de tuin en met uitsluiting van de ontwikkeling in de bestaande loods met
achterliggende parking die voorzien is in de fase twee. Bij de uitbreiding moet voldaan
worden aan de voorwaarden en lasten uit de bijgesloten deeladviezen.
- Voor de lange termijn engageert de stad zich om een RUP op te maken voor het
woonuitbreidingsgebied rekening houdend met de uitspraken van het gemeentelijk
ruimtelijk structuurplan. Na de goedkeuring van het RUP kan ook de tuin en de lange
termijn ontwikkeling (fase twee, bestaande loods met achterliggende parking) ontwikkeld
worden.
Als gevolg hiervan heeft het college van burgemeester en schepenen op 8 april 2019 beslist om
Solva, Gentsesteenweg 1B, 9520 Sint-Lievens-Houtem in uitvoering van artikel 30 van de wet op
de overheidsopdrachten aan te stellen voor de opmaak van het RUP Bovenhoekstraat, als gevolg
van het afleveren van planologisch attest aan Online Fitness bvba voor het uitbreiden van
bestaande fitness in Bovenhoekstraat 39 te 9406, tegen een geraamd bedrag van € 36.552, btw
exclusief.
Aan de leden van de gemeenteraad vragen wij om de voorgestelde samenwerkingsovereenkomst
van 25 juli 2019 die de uitvoeringsvoorwaarden van de opdracht opmaak RUP Bovenhoekstraat
vastlegt, goed te keuren.
Ontwerpbeslissing

Motivering
Juridische gronden
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41;

Feiten en context
Gelet op de aanvraag voor een planologisch attest (L 2018/1) dat op 1 februari 2018 bij de stad
werd ingediend door Online Fitness bvba om de bestaande fitness in Bovenhoekstraat 39 te 9406
Outer uit te breiden;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 21 juni 2018 die na het doorlopen van de
wettelijke vergunningsprocedure zich heeft uitgesproken over de aanvraag voor een planologisch
attest:
- Het bedrijf kan op de plaats waar het gevestigd is behouden blijven.
- Op korte termijn kan het bedrijf uitbreiden met de gebouwen van fase één met uitsluiting
van de tuin en met uitsluiting van de ontwikkeling in de bestaande loods met
achterliggende parking die voorzien is in de fase twee. Bij de uitbreiding moet voldaan
worden aan de voorwaarden en lasten uit de bijgesloten deeladviezen.
- Voor de lange termijn engageert de stad zich om een RUP op te maken voor het
woonuitbreidingsgebied rekening houdend met de uitspraken van het gemeentelijk
ruimtelijk structuurplan. Na de goedkeuring van het RUP kan ook de tuin en de lange
termijn ontwikkeling (fase twee, bestaande loods met achterliggende parking) ontwikkeld
worden;
Gelet op art. 4.4.26 uit de Vlaamse codex ruimtelijke ordening die stelt dat het betrokken bestuur
verplicht is om dit RUP op te starten binnen het jaar na afgifte van het planologisch attest; zo niet
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wordt voor het betrokken bestuur de mogelijkheid tot het voorlopig vaststellen van een ruimtelijk
uitvoeringsplan of tot het voorlopig aannemen van een plan van aanleg voor een ander bestaand
bedrijf of voor een nieuwe bedrijventerrein opgeschort, totdat alsnog voldaan is aan de
rechtsplicht;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 8 april 2019 om Solva,
Gentsesteenweg 1B, 9520 Sint-Lievens-Houtem in uitvoering van artikel 30 van de wet op de
overheidsopdrachten aan te stellen voor de opmaak van het RUP Bovenhoekstraat, als gevolg van
het afleveren van planologisch attest aan Online Fitness bvba voor het uitbreiden van bestaande
fitness in Bovenhoekstraat 39 te 9406, tegen een geraamd bedrag van € 36.552, btw exclusief;
Gelet op het voorstel van samenwerkingsovereenkomst met Solva van 25 juli 2019 die de
uitvoeringsvoorwaarden van de opdracht opmaak RUP Bovenhoekstraat vastlegt;
Overwegende dat in uitvoering van artikel 41 van het decreet lokaal bestuur van 22 december
2017 de gemeenteraad bevoegd is om deze overeenkomst goed te keuren;

Financiële gevolgen
Gelet op de offerte voor een bedrag van € 36.552, excl. BTW en het voorstel van
samenwerkingsovereenkomst van Solva van 19 februari 2019 om dit RUP uit te voeren;
Overwegende dat er voldoende kredieten voorzien zijn in het meerjarenplan 2014-2019, transactie
2019, investeringsenvelop ROR2014/001 subproject 001 op de algemene rekening 214007 van het
beleidsitem 061000, en de actie 4/5/2/11 ‘Opmaak RUP kleine bedrijventerreinen’;
Overwegende dat voor deze opdracht het voorziene budget moet verschoven worden naar
meerjarenplan 2014-2019, transactie 2019, investeringsenvelop ROR2014/001 subproject 001 op
de algemene rekening 214007 van het beleidsitem 061000, en de actie 4/5/1/1 ‘voeren van een
correct en gebiedsgericht vergunningenbeleid’
Gelet op het feit dat de financieel beheerder visum verleende over het besluit van het college van
burgemeester en schepenen van 8 april 2019;

Adviezen
Overwegende dat de dienst ruimtelijke ordening het volgende advies verleent:
Aangezien Solva reeds bij de stad andere stedenbouwkundige projecten heeft lopen waarin ze
aangetoond hebben over voldoende kwaliteiten te beschikken om ruimtelijke plannen op te maken
en aangezien de opmaak van het RUP binnen het jaar na afgifte van het planologisch attest dient
opgestart te zijn, wordt voorgesteld om de samenwerkingsovereenkomst voor de opmaak van het
RUP Bovenhoekstraat goed te keuren.

Besluit

Artikel 1

De samenwerkingsovereenkomst van 25 juli 2019, die de uitvoeringsvoorwaarden van de
opdracht opmaak RUP Bovenhoekstraat vastlegt, wordt goedgekeurd.
Artikel 2
De samenwerkingsovereenkomst wordt ter ondertekening voorgelegd aan de voorzitter
van de gemeenteraad en aan de algemeen directeur.
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20.

Ruimtelijke ordening - Burchtdam deelgebied 2 en deelgebied 3 - goedkeuring
opdracht opmaak masterplan en RUP en wijze van gunnen

Verslag aan de raad
De gemeenteraad besliste op 30 oktober 2003 tot herziening van het BPA Burchtdam.
De gemeenteraad heeft op 29 april 2004 beslist om deze opdracht voor opmaak van het BPA
Burchtdam te gunnen aan het studiebureau Van Acker & Partners.
Het college van burgemeester en schepenen besliste op 24 juni 2014 om de verderzetting en
uitbreiding van de huidige wijziging van het BPA ‘Burchtdam’ onder de vorm van een RUP
‘Burchtdam’ onderhands te gunnen aan SOLVA.
Het college van burgemeester en schepenen besliste op 22 mei 2018 om enkel deelgebied 1 van
het ontwerp RUP Burchtdam verder te zetten.
Op 29 april 2019 werd het vastgestelde gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Burchtdam –
deelgebied 1 definitief vastgesteld en na de publicatie in het Belgisch staatsblad van 17 juli 2019
werd het definitief van kracht, waardoor de opdracht voor studiebureau Van Acker & Partners ten
einde liep.
Voor deelgebied 2 en deelgebied 3 van het projectgebied Burchtdam is intussen nog geen visie
opgemaakt. het is wenselijk voor beide deelgebieden eerst een masterplan op te maken, die de
algemene visie bepaalt, en daarna deze visie vast te leggen in een RUP;
We vragen u, gemeenteraadsleden, om
- De opdracht voor de opmaak van een masterplan en RUP voor deelgebied 2 en deelgebied
3 van het projectgebied Burchtdam, geraamd op € 110.000, btw inclusief, goed te keuren.
- Deze opdracht te gunnen bij wijze van in-house opdracht conform de voorgestelde
samenwerkingsovereenkomst Masterplan en RUP Burchtdam’ van 25 juli 2019.
- Het college van burgemeester en schepenen ermee te gelasten om de opdracht via inhouse opdracht te gunnen aan Solva.
Ontwerpbeslissing

Motivering
Juridische gronden
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 40 en 41,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018;
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met
341 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a
(limiet van € 144.000 excl btw niet bereikt);
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en
concessies, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90 1°;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;

Feiten en context
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Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 30 oktober 2003 tot herziening van het BPA Burchtdam;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 29 april 2004 waarbij het studiebureau Van Acker &
Partners als ontwerp van de herziening van BPA Burchtdam werd aangesteld: de opmaak van de
herziening werd toegekend voor een totaal bedrag van € 7.894,00, excl. btw, hetzij € 9.551,74,
incl. btw;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 januari 2012 waarbij de opdracht van het bureau Van
Acker & Partners voor de herziening van het BPA wordt uitgebreid voor een bedrag van € 3.435,00,
excl. btw, hetzij € 4.156,35, incl. btw voor de opmaak van de plan-Mer screening;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 24 juni 2014 om de
verderzetting en uitbreiding van de huidige wijziging van het BPA ‘Burchtdam’ onder de vorm van
een RUP ‘Burchtdam’ onderhands te gunnen aan SOLVA voor een maximaal bedrag van €
10.000,00 euro, waarbij geen BTW verschuldigd is:
• Dit bedrag omvat zowel de opmaakkosten van het studiebureau Van Acker & Partners aan
SOLVA, als de begeleidingskosten van SOLVA
• De opmaak van het RUP gebeurt conform de decretale bepalingen van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening en in nauw overleg met de bestuursorganen en de administratie van
de Stad;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 22 mei 2018 om
deelgebied 1 van het ontwerp RUP Burchtdam verder te zetten en na verwerking van de reacties en
opmerkingen over dit deelgebied hiervoor zo snel mogelijk een plenaire vergadering te
organiseren;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 29 april 2019 waarbij het voorlopig vastgestelde
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Burchtdam – deelgebied 1 zonder aanpassingen definitief
vastgesteld wordt vastgesteld;
Gelet op de publicatie in het Belgisch staatsblad van 17 juli 2019 waardoor het gemeentelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan Burchtdam – deelgebied 1 definitief van kracht wordt;
Overwegende dat hiermee de opdracht van het bureau Van Acker & Partners beëindigd is;
Overwegende dat voor de verdere uitwerking van deelgebied 2 en deelgebied 3 een nieuwe
opdracht moet toegekend worden;
Overwegende dat het wenselijk is voor beide deelgebieden eerst een masterplan op te maken, die
de algemene visie bepaalt, en daarna deze visie vast te leggen in een RUP;
Overwegende dat de volledige opdracht in zijn totaliteit wordt geraamd op € 110.000, btw inclusief
(€ 60.000 voor het masterplan en € 50.000 voor het RUP);
Gelet op de rondzendbrief LNE/2007/1 betreffende de toepassing van de wetgeving
overheidsopdrachten van de “in-house” aanbestedingen;
Overwegende dat de rondzendbrief LNE/2007/1 twee belangrijke voorwaarden bevat wanneer de
overheid niet verplicht is om de wetgeving van de overheidsopdrachten toe te passen, met name:
- de aanbestedende overheid dient toezicht uit te oefenen op de overheid zoals op zijn eigen
diensten
- en die tegelijkertijd het merendeel van zijn werkzaamheden verricht ten behoeve van het lichaam
of de lichamen die hem beheersen;
Overwegende dat de stad voor de opmaak van dit masterplan en RUP een beroep kan doen op
Solva, aangezien ze deel uitmaakt van de intercommunale;
Overwegende dat de opdracht via in-house opdracht kan gegund worden aan Solva;
Gelet op de voorgestelde samenwerkingsovereenkomst ‘Masterplan en RUP Burchtdam’ van 25 juli
2019 van Solva;

Financiële gevolgen
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Er zijn kredieten voorzien in het budget 2019 onder envelop ROR2014/001/001 op de algemene
rekening 214007 van het beleidsitem 61000 en de actie 4/5/2/15 ‘Verderzetten en actualiseren
RUP Burchtdam’ voor wat de uit te voeren werken voor 2019 betreft;
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikels 265, dat toelaat om
opdrachten toe te kennen met het budget, voorzien uit het nog goed te keuren meerjarenplan
2020-2025;
Overwegende dat het uitvoeren van deze opdracht voor het bestuur van prioritair belang is;
Gelet op het visum van de financieel directeur dat wordt verleend;

Adviezen
Overwegende dat de dienst ruimtelijke ordening gunstig advies verleent om
- de opmaak van een masterplan en RUP voor het deelgebied 2 en deelgebied 3 van het
projectgebied Burchtdam goed te keuren
- deze opdracht te gunnen bij wijze van in-house opdracht conform de voorgestelde
samenwerkingsovereenkomst;

Besluit

Artikel 1
De opdracht voor de opmaak van een masterplan en een RUP voor deelgebied 2 en deelgebied 3
van het projectgebied Burchtdam, geraamd op € 110.000, btw inclusief, wordt goedgekeurd.
Artikel 2
De opdracht zal worden gegund bij wijze van in-house opdracht conform de voorgestelde
samenwerkingsovereenkomst Masterplan en RUP Burchtdam’ van 25 juli 2019.
Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast om de opdracht via in-house opdracht te
gunnen aan Solva.
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Huisvesting
21.

Huisvesting - opstart IGS-woonbeleid door Solva

Verslag aan de raad
De lokale besturen hebben conform artikel 28 §1, van de Vlaamse Wooncode de regierol voor het
woonbeleid op hun grondgebied. Dit betekent dat ze een coördinerende en sturende rol opnemen
om het woonbeleid op lokaal niveau te realiseren. Ze hebben een aantal belangrijke uitvoerende
taken op het vlak van betaalbaar wonen, kwaliteitsbewaking en dienstverlening naar de burger.
Op 1 januari 2019 trad het besluit van de Vlaamse Regering over het lokaal woonbeleid in werking.
Hierin is een nieuwe subsidieregeling voor Intergemeentelijke samenwerkingsprojecten (IGS)
woonbeleid voor de periode 2020-2025 vervat. Ook nieuwe IGS-projecten kunnen opstarten.
Met deze Vlaamse subsidie wil de Vlaamse regering de gemeenten ondersteunen in hun
regisseursrol en hen stimuleren om intergemeentelijk samen te werken met het oog op de
realisatie van de drie Vlaamse beleidsprioriteiten voor het lokaal woonbeleid:
1. De gemeente zorgt voor een divers en betaalbaar woonaanbod afhankelijk van de
woonnoden
2. De gemeente werkt aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving
3. De gemeente informeert, adviseert en begeleidt inwoners met vragen over wonen.
Daartoe moeten de deelnemende steden en gemeenten een aantal verplichte activiteiten uitvoeren
(bovenop de decretale verplichtingen in kader van de Vlaamse Wooncode). Zij kunnen desgewenst
ook een aantal aanvullende activiteiten uitvoeren. Bij de uitvoering van het project moeten de
steden en gemeenten bijzondere aandacht besteden aan de meest woonbehoeftige gezinnen en
alleenstaanden en aan transversale en bovenlokale thema's die raakpunten hebben met wonen.
Het intergemeentelijk samenwerkingsverband SOLVA treedt op als initiatiefnemer voor het
indienen van een subsidieaanvraag bij het Agentschap Wonen-Vlaanderen voor 6 clusters lokaal
woonbeleid. 19 van de 21 steden en gemeenten die lid zijn van SOLVA hebben reeds een
principebeslissing ‘toetreding IGS Woonbeleid’, georganiseerd door SOLVA, goedgekeurd
(beslissing CBS van 1/4/2019). Via intergemeentelijke samenwerking en de daaraan gekoppelde
subsidies kunnen de 19 steden en gemeenten hun lokaal woonbeleid kwalitatief en
professioneel uitbouwen.
De 6 clusters zijn als volgt samengesteld:
Cluster
Cluster
Cluster
Cluster
Cluster
Cluster

1:
2:
3:
4:
5:
6:

Denderleeuw, Haaltert, Ninove
Erpe-Mere, Lede, Sint-Lievens-Houtem
Oosterzele, Zottegem, Zwalm
Geraardsbergen, Lierde, Herzele
Kluisbergen, Maarkedal, Ronse
Horebeke, Kruisem, Oudenaarde, Wortegem-Petegem

In dit kader kunnen lokale besturen beroep op de ondersteuning en deskundigheid van SOLVA, het
Agentschap Wonen-Vlaanderen en de Provincie Oost-Vlaanderen.
Subsidie
De ondersteuning bestaat uit een subsidie voor de verplichte activiteiten, evt. verhoogd met een
subsidie voor de aanvullende activiteiten.
Verplichte activiteiten: de subsidie wordt berekend op basis van een puntensysteem, waarbij een
subsidiepunt overeenstemt met 12.000 euro per werkingsjaar. De subsidie voor de verplichte
activiteiten bedraagt 5 subsidiepunten, welke cumulatief verhoogd kunnen worden op basis van 1/
aantal private huishoudens in het werkingsgebied 2/ aantal nieuwe gemeenten in een IGS-Project
en 3/aantal gemeenten binnen het werkingsgebied met min. 2.500 en max. 5.000 private
huishoudens. De subsidie voor de verplichte activiteiten kan niet meer bedragen dan twaalf
subsidiepunten.
Aanvullende activiteiten: de subsidie wordt berekend als een percentage van de subsidie van de
verplichte activiteiten: 5% voor een aanvullende activiteit uit de lijst van Agentschap WonenVlaanderen, 3% voor een eigen voorstel van aanvullende activiteit.
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Het merendeel van de subsidie zal aangewend worden voor extra personeelsinzet, aan te werven
door SOLVA en in te zetten voor dit regionaal project (zie verder). Een klein deel van de subsidie
zal worden ingezet voor de uitvoering van intergemeentelijke acties/projecten die uitvoering geven
aan het lokaal woonbeleid.
Personeel en tijdsinvestering
Het project voorziet minimaal in volgende personeelsbezetting, aan te werven door SOLVA, onder
voorbehoud van goedkeuring van het subsidiedossier door Wonen Vlaanderen:
• 0,5 FTE-regiocoördinator wonen (o.a. organiseren IGS-structuur in Z-O Vlaanderen,
opvolgen relevante regelgeving en beleidsinformatie en ontsluiten naar de
clustercoördinatoren, opzetten samenwerkingsverbanden met regionale partners,
monitoren van de werking en verplichte en aanvullende activiteiten, vorm geven van
intergemeentelijke acties/projecten)
• 6 FTE clustercoördinatoren (o.a. organiseren stuurgroep IGS (2 x per jaar) en jaarlijks
evalueren verplichte en aanvullende activiteiten; (mee-) organiseren lokaal woonoverleg,
uitwerken strategie voor bewaking woningkwaliteit, opzetten structurele samenwerking
met lokale partners, ondersteunen 1ste lijnsadvies woon- en energieloket , organiseren 2de
lijnsadvies woon- en energieloket, ontwerpen nieuwe reglementen/verordeningen, opzetten
informatiecampagnes/sensibiliseringscampagnes, organiseren infomomenten,
dossierbehandeling)
• 0,5 FTE-medewerker studie en onderzoek (o.a. woningmarkt in kaart brengen, kerncijfers
voor woonoverleg aanleveren, woonbehoeftestudies opmaken)
• 1 FTE technisch experten/controleurs (o.a. woningkwaliteitscontroles, leegstandcontroles).
Tijdsinvestering clustercoördinator per stad en gemeente binnen één cluster:
• min. 0,1 FTE per gemeente (0,5 dag per week)
• resterende tijd van 1 FTE wordt pro rata verdeeld over de gemeenten binnen de cluster in
functie van aantal huishoudens
• de deelnemende gemeenten binnen cluster 1 bij benadering beschikken over volgend FTE:
Denderleeuw
Haaltert
Ninove

0,35
0,30
0,55

De invulling van deze tijdsinvestering binnen de cluster is door de steden en gemeenten vrij te
kiezen in overleg met de cluster- en regiocoördinator.
Tijdsinvestering technisch expert/controleur
• de tijd van de technische expert/controleur wordt pro rata verdeeld over de steden en
gemeenten binnen de regio in functie van het aantal goedkeurde aanvullende activiteiten.
Wanneer de toegekende basisuren opgebruikt zijn door een stad/gemeente, zal een
betalend aanbod ter beschikking worden gesteld vanuit SOLVA.
• De stad/gemeente blijft zelf verantwoordelijk voor de inzet van personeel en middelen om
de verplichtingen in kader van het decreet Vlaamse Wooncode uit te voeren. Wanneer blijkt
dat, ondanks de bijkomende, gesubsidieerde personeelsinzet van SOLVA, de verplichte
taakstellingen van de stad/gemeente toch niet gehaald kunnen/zullen worden, kan
bijkomende betalende capaciteit vanuit SOLVA worden ingezet.
Aan de leden van de gemeenteraad wordt gevraagd om:
1. Akkoord te gaan met toetreding tot de cluster IGS woonbeleid Z-O Vlaanderen samen met
de gemeenten Denderleeuw en Haaltert om aanspraak te kunnen maken op de subsidies
intergemeentelijke samenwerkingsprojecten lokaal woonbeleid.
2. De subsidieaanvraag 2020-2025 voor de cluster 1 binnen het regionaal project IGS
Woonbeleid Z-O Vlaanderen, dat door initiatiefnemer SOLVA bij het Agentschap Wonen
Vlaanderen wordt ingediend, goed te keuren.
3. Volgende personen aan te duiden om deel te nemen aan de stuurgroep die twee keer per
jaar doorgaat, namens de gemeente:
Naam
Functie
Veerle Cosyns
Schepen van wonen/ voorzitter van het
bijzonder comité voor de sociale dienst
Katie Coppens
Schepen ruimtelijke ordening
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Ontwerpbeslissing

Motivering
Juridische gronden
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56;
Gelet op het decreet van de Vlaamse Wooncode van 15 juli 1997, artikel 28, §1, dat de gemeenten
aanduidt als regisseur van het woonbeleid op hun grondgebied, wat inhoudt de stad/gemeente
verantwoordelijk is voor het uitwerken van haar woonbeleid op lokaal vlak waarbij aandacht uitgaat
naar het stimuleren van sociale woonprojecten, het ondersteunen van woonbehoeftige gezinnen en
alleenstaanden en het uitwerken van een bewaking van de kwaliteit van het woonpatrimonium en
de woonomgeving;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 16 november 2018 over het lokaal woonbeleid;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 14 december 2018 betreffende de uitbreiding van
de taakstelling van de Energiehuizen;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 1 april 2019 om
principieel akkoord te gaan met het voorstel van Solva tot opstart van een regionaal woon- en
energiebeleid en om Solva te belasten met de opmaak van een projectdossier in functie van het
bekomen van een subsidiëring zoals voorzien het besluit van de Vlaamse regering over het lokaal
woonbeleid;

Feiten en context
Gelet op de 3 Vlaamse beleidsprioriteiten voor lokaal woonbeleid waarbinnen de stad/gemeente vrij
is om zelf beleidskeuzes te maken, oplossingen te bieden aan problemen op de lokale woonmarkt
en in te spelen op lokale opportuniteiten:
de gemeente zorgt voor een divers en betaalbaar woonaanbod in functie van woonnoden
de gemeente werkt aan de kwaliteit van woning en woonomgeving
de gemeente informeert, adviseert en begeleidt inwoners met vragen over wonen;
Overwegende dat de stad/gemeente via de meerjarenplanning invulling geeft aan de Vlaamse
beleidsprioriteiten door het koppelen van prioritaire beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties;
Overwegende dat de regio Z-O Vlaanderen wordt gekenmerkt door een relatief oud patrimonium
met een hogere kans op slechtere woonkwaliteit;
Gelet op het regionaal Klimaatplan “Klimaatgezond Z-O Vlaanderen”, goedgekeurd door de
Gemeenteraad in zitting van 25 april 2019, waarin verschillende maatregelen zijn opgenomen
inzake verduurzaming van residentiële gebouwen;
Overwegende dat het klimaatplan tot doel stelt om 40% CO2 te reduceren tegen 2030 (refertejaar
2011) en de negatieve effecten van de klimaatverandering op te vangen via een adaptatieplan;
Overwegende dat de sector huishoudens het grootste aandeel van de CO2-uitstoot voor zijn
rekening neemt door gebouwenverwarming, sanitair warm water en elektriciteitsverbruik (47%);
Gelet op de erkenning van 20 maart 2019 van SOLVA als Energiehuis voor de steden/gemeenten in
de regio Z-O Vlaanderen, uitgezonderd Aalst;
Overwegende dat het wenselijk is dat de Energiehuizen voor hun nieuwe taakstelling in kader van
het besluit van de Vlaamse regering van 14 december 2018 betreffende de uitbreiding van de
taakstelling van de Energiehuizen, streven naar een maximale synergie met de bestaande
woonloketten en IGS-projecten in de steden/gemeenten;
Overwegende dat het besluit van de Vlaamse regering over het lokaal woonbeleid van 16
november 2018 de modaliteiten bepaalt om in aanmerking te komen voor subsidiëring van
intergemeentelijke projecten (= IGS) ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid;
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Overwegende dat de deelnemende steden/gemeenten aan een IGS-project lokaal woonbeleid een
aantal verplichte activiteiten moeten uitvoeren en desgewenst ook een aantal aanvullende
activiteiten kunnen uitvoeren om in aanmerking te kunnen komen;
Overwegende dat bij de uitvoering van het IGS-project lokaal woonbeleid steden/gemeenten
bijzondere aandacht moeten besteden aan de meest woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden
en aan transversale en bovenlokale thema's die raakpunten hebben met wonen;
Gelet op de in voormeld besluit verplichte activiteiten die, naast de organisatie van een
woonoverleg dat tweemaal jaarlijks plaatsvindt, opgedeeld zijn volgende de Vlaamse
beleidsprioriteiten, namelijk:
1. “Zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod”
o de woningmarkt in kaart brengen (lokaal en in het werkingsgebied)
o kerncijfers over de woningmarkt periodiek bespreken op het woonoverleg
o het ruimtelijk beleid betrekken bij het lokaal woonoverleg
o voorzien in een aanbod van nood- of doorgangswoningen
o een gecoördineerd lokaal sociaal woonbeleid voeren
o leegstaande gebouwen en woningen registreren en aanpakken;
2. “Werken aan de van het woningpatrimonium en de woonomgeving”
o kerncijfers over de bewaking van de kwaliteit van het woningpatrimonium en
gemeentelijke woningkwaliteitsreglementen periodiek bespreken op woonoverleg
o een lokaal woningkwaliteitsbeleid voeren met strategie voor de inzet van wettelijke
instrumenten: bewaking correct uitvoeren, woningcontroleurs aanwijzen, strategie
uitwerken
o gemeentelijke woningkwaliteitsreglementen op het lokaal woonoverleg bespreken;
o het Vlaams Loket Woningkwaliteit (VLOK) gebruiken
o verzoeken van huurders om een woning ongeschikt of onbewoonbaar te verklaren
registreren;
3. “Informeren, adviseren en begeleiden van inwoners met woonvragen”
o kerncijfers over de woonpremies bespreken op woonoverleg
o informatie over de gemeentelijke woonpremies beschikbaar stellen op
www.premiezoeker.be
o een laagdrempelig woonloket aanbieden
o gestructureerde basisinformatie aanbieden over sociaal wonen, premies en
veiligheids- en kwaliteitsnormen: tegemoetkomingen, ondersteuningsmaatregelen,
sociaal huren, - kopen en -lenen, kwaliteitsnormen woningpatrimonium, privaat
huren en verhuren, beleidsmaatregelen op vlak van wonen en het respectieve
dienstverleningsaanbod
o inwoners ondersteunen bij premieaanvragen, bij de inschrijving voor een sociale
huurwoning en de actualisatie van de inschrijving en bij de administratieve
procedure ongeschikt-, onbewoonbaar- en overbewoonverklaring;
o meldpunt antidiscriminatie installeren
o een partnerschap aangaan met het energiehuis dat actief is in de gemeenten;
Gelet op de nulmeting, gepresenteerd aan de stad op 20 mei 2019, die door SOLVA in de
stad/gemeente werd uitgevoerd om een inschatting te kunnen maken van de huidige werking van
de stad/gemeente op vlak van woonbeleid en een voorstel te kunnen formuleren voor de keuze van
aanvullende activiteiten;
Overwegende dat de aanvullende activiteiten door de gemeente zelf kunnen worden gekozen en
verschillend kunnen zijn binnen eenzelfde cluster;
Overwegende dat volgende aanvullende activiteiten worden opgenomen in de subsidieaanvraag
voor de stad Ninove:
• Prioriteit 2: De gemeente werkt aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de
woonomgeving
2_6: Verwaarloosde gebouwen en woningen opsporen, registreren en aanpakken
2_7: Een afsprakenkader met de minister en het sociaal verhuurkantoor dat actief is in de
stad/gemeente
aanvragen
en,
als
het
afsprakenkader
wordt
gesloten,
conformiteitsonderzoeken uitvoeren met het oog op de inhuurneming van woningen en
kamers door het sociaal verhuurkantoor
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•

Prioriteit 3: De gemeente informeert, adviseert en begeleidt inwoners met vragen over
wonen
3_1: Een uniek loket installeren voor alle lokale woonactoren die werkzaam zijn in de
gemeente
3_2: Sociaal en/of technisch begeleiden op maat van kwetsbare inwoners
3_3: Samenwerken met het vredegerecht en de deurwaarder in het kader van de
procedure gerechtelijke uithuiszetting
Overwegende dat via intergemeentelijke samenwerking en de daaraan gekoppelde
subsidies het lokaal woonbeleid kwalitatief en professioneel kan worden uitgebouwd; dat
initiatiefnemer SOLVA, Agentschap Wonen Vlaanderen en de Provincie Oost-Vlaanderen
hiervoor de nodige ondersteuning voorzien;

Overwegende dat een herziening van het activiteitenpakket en/of werkingsgebied mogelijk is vanaf
2023;
Gelet op art. 10 van het besluit van de Vlaamse regering over het lokaal woonbeleid dat stelt dat
enkel projecten met een werkingsgebied van minstens twee steden/gemeenten in aanmerking
komen voor subsidiëring;
Overwegende dat via intergemeentelijke samenwerking en de daaraan gekoppelde subsidies het
lokaal woonbeleid kwalitatief en professioneel kan worden uitgebouwd; dat initiatiefnemer SOLVA,
Agentschap Wonen Vlaanderen en de Provincie Oost-Vlaanderen hiervoor de nodige ondersteuning
voorzien;
Gelet op het voorstel van SOLVA waarbij de stad Ninove, samen met de gemeenten Denderleeuw
en Haaltert een cluster vormt om aanspraak te kunnen maken op de subsidiëring van
intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid;
Overwegende dat dit regionaal project IGS lokaal woonbeleid voorziet in minimaal volgende
personeelsbezetting:
•

•

•
•

0,5 FTE-regiocoördinator wonen (o.a. organiseren IGS-structuur in Z-O Vlaanderen,
opvolgen relevante regelgeving en beleidsinformatie en ontsluiten naar de
clustercoördinatoren, opzetten samenwerkingsverbanden met regionale partners,
monitoren van de werking en verplichte en aanvullende activiteiten, vorm geven van
intergemeentelijke acties/projecten)
6 FTE clustercoördinatoren (o.a. organiseren stuurgroep IGS (2 x per jaar) en jaarlijks
evalueren verplichte en aanvullende activiteiten; (mee-) organiseren lokaal woonoverleg,
uitwerken strategie voor bewaking woningkwaliteit, opzetten structurele samenwerking
met lokale partners, ondersteunen 1ste lijnadvies woon -en energieloket , organiseren 2de
lijnadvies woon -en energieloket, ontwerpen nieuwe reglementen/verordeningen, opzetten
informatiecampagnes/sensibiliseringscampagnes,
organiseren
infomomenten,
dossierbehandeling)
0,5 FTE-medewerker studie en onderzoek (o.a. woningmarkt in kaart brengen, kerncijfers
voor woonoverleg aanleveren, woonbehoeftestudies opmaken)
1 FTE technisch experten/controleurs (o.a. woningkwaliteitscontroles, leegstandcontroles).

Overwegende dat de deelnemende gemeenten binnen cluster bij 1 benadering beschikken over
volgend FTE:
Denderleeuw
Haaltert
Ninove

0,35
0,30
0,55

Overwegende dat de tijdsinvestering technisch expert/controleur pro rata wordt verdeeld over de
steden en gemeenten binnen de regio in functie van het aantal goedkeurde aanvullende
activiteiten. Wanneer de toegekende basisuren opgebruikt zijn door een stad/gemeente, zal een
betalend aanbod ter beschikking worden gesteld vanuit SOLVA;

Financiële gevolgen
Overwegende dat de subsidie wordt toegekend voor een periode van zes werkingsjaren, met
startdatum op 1 januari 2020 en einddatum op 31 december 2025;
47

Overwegende dat de ondersteuning bestaat uit een subsidie voor de verplichte activiteiten,
verhoogd met een subsidie voor de aanvullende activiteiten;
Overwegende dat de subsidie voor de verplichte activiteiten wordt berekend op basis van een
puntensysteem, waarbij een subsidiepunt overeenstemt met 12.000 euro per werkingsjaar. De
subsidie voor de verplichte activiteiten bedraagt 5 subsidiepunten, welke cumulatief verhoogd
kunnen worden op basis van 1/ aantal private huishoudens in het werkingsgebied 2/ aantal nieuwe
gemeenten in een IGS-Project en 3/aantal gemeenten binnen het werkingsgebied met min. 2.500
en max. 5.000 private huishoudens. De subsidie voor de verplichte activiteiten kan niet meer
bedragen dan twaalf subsidiepunten;
Overwegende dat de subsidie voor de aanvullende activiteiten wordt berekend als een percentage
van de subsidie van de verplichte activiteiten: 5% voor een aanvullende activiteit uit de lijst van
Agentschap Wonen-Vlaanderen, 3% voor een eigen voorstel van aanvullende activiteiten;
Overwegende dat het merendeel van de subsidie wordt aangewend voor extra personeelsinzet, aan
te werven door SOLVA en in te zetten voor dit regionaal project IGS lokaal woonbeleid; dat het
overige deel van de subsidie zal worden ingezet voor de uitvoering van intergemeentelijke
acties/projecten die uitvoering geven aan het lokaal woonbeleid;
Overwegende dat de subsidie op billijke wijze verdeeld wordt tussen de steden/gemeenten
onderling, waarbij naast een basispakket van 0,1 FTE per stad/gemeente, de resterende
personeelscapaciteit à rato van het aantal huishoudens over de steden/gemeenten binnen de
cluster wordt verdeeld;
Overwegende dat de stad/gemeente zelf verantwoordelijk blijft voor de inzet van personeel en
middelen om de verplichtingen in kader van het decreet Vlaamse Wooncode uit te voeren. Wanneer
blijkt dat, ondanks de bijkomende, gesubsidieerde personeelsinzet van SOLVA, de verplichte
taakstellingen van de stad/gemeente toch niet gehaald kunnen/zullen worden, kan bijkomende
betalende capaciteit vanuit SOLVA worden ingezet;
Overwegende dat het voorstel onder voorbehoud is van het bekomen van de subsidiëring zoals
voorzien in het besluit van de Vlaamse regering over het lokaal woonbeleid;

Adviezen
Overwegende dat de dienst adviseert om in te stappen in het IGS woonbeleid Z-O Vlaanderen dat
door de initiatiefnemer Solva gestuurd wordt en om de subsidieaanvraag 2020-2025 goed te
keuren.

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad gaat akkoord met toetreding tot de cluster IGS woonbeleid Z-O Vlaanderen
samen met de gemeenten Denderleeuw en Haaltert om aanspraak te kunnen maken op de
subsidies intergemeentelijke samenwerkingsprojecten lokaal woonbeleid;
Artikel 2
De gemeenteraad keurt de subsidieaanvraag 2020-2025 voor de cluster 1 binnen het regionaal
project IGS Woonbeleid Z-O Vlaanderen, dat door initiatiefnemer SOLVA bij het Agentschap Wonen
Vlaanderen wordt ingediend, goed.
Artikel 3
De gemeenteraad duidt volgende personen om deel te nemen aan de stuurgroep die twee keer per
jaar doorgaat, namens de gemeente:
Naam
Veerle Cosyns
Katie Coppens

Functie
Schepen van wonen/ voorzitter van
bijzonder comité voor de sociale dienst
Schepen ruimtelijke ordening

het
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Mobiliteit
22.

Mobiliteit - Ninove - Tulpenlaan - verkeersbord F45 - stadswegen

Verslag aan de raad
Verslag aan de raad houdende voorstel goedkeuring te verlenen om:
In de Tulpenlaan huisnummer 1 te Ninove zal de volgende signalisatie aangebracht worden:
Signalisatie:
Verkeersbord F45 (doodlopende weg).
Deze beslissing zal ter kennisgeving toegestuurd worden aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en
Verkeersveiligheid, Rechtbanken van Aalst en Dendermonde, Gouverneur, Politie Ninove,
Signalisatiedienst Stad Ninove.

Ontwerpbeslissing

Motivering
Juridische gronden
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40-41;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van
16 maart 1968;
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

Feiten en context
Overwegende dat een medewerker van de signalisatiedienst een mondelinge vraag kreeg van de
bewoners Tulpenlaan huisnummer 1 te Ninove:
Vraag om een verkeersbord F45 (doodlopende weg) te plaatsen gezien
autobestuurders/vrachtwagens zich regelmatig vastrijden in het doodlopende gedeelte van de
Tulpenlaan te Ninove.

Adviezen
Overwegende dat om de hierbovenvermelde reden de mobiliteitsdienst (adviserend orgaan) er
voorstander van is op volgende locatie het aanwijzingsbord F45 (doodlopende weg) te plaatsen:
•

Ninove: Tulpenlaan huisnummer 1

Gelet op het detailplan;
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Besluit

Artikel 1
In de Tulpenlaan huisnummer 1 te Ninove zal de volgende signalisatie aangebracht worden:
Signalisatie:
Verkeersbord F45 (doodlopende weg).
Artikel 2
Deze beslissing zal ter kennisgeving toegestuurd worden aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en
Verkeersveiligheid, Rechtbanken van Aalst en Dendermonde, Gouverneur, Politie Ninove,
Signalisatiedienst Stad Ninove.
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23.

Mobiliteit - Ninove - Mallaardstraat - zonaal stilstaan en parkeerverbod E3 stadswegen

Verslag aan de raad
Voorstel aan de gemeenteraad houdende goedkeuring te verlenen aan:
In de Mallaardstraat te Ninove wordt een zonaal stilstaan en parkeerverbod E3 ingevoerd en dit op
volgende locaties:
•
•

Kruispunt Mallaardstraat met Mallaardstraat te Ninove.
Signalisatie: ZE3
Op het einde van de Mallaardstraat te Ninove kruispunt met de Mallaardstraat komende uit
de rijrichting Scania.
Signalisatie: ZE3/

Afschrift van deze gemeenteraadsbeslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de Afdeling
Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Rechtbank Aalst, Rechtbank Dendermonde, Gouverneur,
Politie Ninove, Signalisatiedienst stad Ninove.
Ontwerpbeslissing

Motivering
Juridische gronden
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40-41;

Feiten en context
Gelet op het e-mailbericht van donderdag 7 februari 2019 van de heer Jo De Saedeleer van de
firma Scania gelegen in de Mallaardstraat 41 te Ninove;
Overwegende dat de heer De Saedeleer vraagt het pleintje aan zijn inrijpoort parkeervrij te
maken;
Overwegende dat ’s avonds en vooral in het weekend er een aantal trailers en complete
combinaties geparkeerd staan die de toegang tot het bedrijf bemoeilijken;
Overwegende dat de heer De Saedeleer zijn aanvraag werd besproken op de verkeerscommissie
van maandag 8 april 2019 en de verkeerscommissie het hierondervermelde adviseerde:
Agendapunt 7: collegebesluit 29/04/2019 - advies verkeerscommissie:
Ninove: Mallaardstraat 41: pleintje aan inrijpoort parkeervrij maken (Scania)
Aanvrager:
De heer Jo De Saedeleer - Scania
Aanvraag:
Wat moeten wij doen om het pleintje aan onze inrijpoort parkeervrij te maken? ’s Avonds en vooral
in het weekend staan er een aantal trailers en complete combinaties geparkeerd die de toegang tot
ons bedrijf bemoeilijken.

Financiële gevolgen
/

Adviezen
Overwegende dat de verkeerscommissie het volgende advies verleent:
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Gunstig advies om een stilstaan en parkeerverbod in te voeren in de deel van de Mallaardstraat te
Ninove.
Detailplan in bijlage.
Overwegende dat de dienst mobiliteit zich aansluit bij het advies van de verkeerscommissie;

Besluit

Artikel 1
In de Mallaardstraat te Ninove wordt een zonaal stilstaan en parkeerverbod E3 ingevoerd en dit op
volgende locaties:
•
•

Kruispunt Mallaardstraat met Mallaardstraat te Ninove.
Signalisatie: ZE3
Op het einde van de Mallaardstraat te Ninove kruispunt met de Mallaardstraat komende uit
de rijrichting Scania.
Signalisatie: ZE3/

Artikel 2
Afschrift van deze gemeenteraadsbeslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de Afdeling
Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Rechtbank Aalst, Rechtbank Dendermonde, Gouverneur,
Politie Ninove, Signalisatiedienst stad Ninove.
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24.

Mobiliteit - Ninove - Preulegem 17 - aanbrengen gele markeringen ter hoogte van
het appartementsgebouw residentie Belleman - stadswegen

Verslag aan de raad
Voorstel aan de gemeenteraad houdende goedkeuring te verlenen om:
Een gele markering aan te brengen ter hoogte van de ingang van de semi-publieke tuin
(brandweg) van het appartementsgebouw, Preulegem 17 te Ninove tot aan de bocht met de
Gentsestraat te Ninove (residentie Belleman) volgens detailplan in bijlage.
Deze gemeenteraadsbeslissing zal ter kennisgeving worden overgemaakt aan de Afdeling Beleid
Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Rechtbanken Aalst en Dendermonde, Gouverneur, Politie Ninove,
Signalisatiedienst stad Ninove.
Ontwerpbeslissing

Motivering
Juridische gronden
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40-41;

Feiten en context
Gelet op het e-mailbericht van vrijdag 28 juni 2019 van de heer Wim De Baere, syndicus residentie
Belleman, Preulegem 17 te Ninove met betrekking tot ondervermelde aangelegenheid:
“Ik schrijf u aan als syndicus van residentie Belleman.
Deze residentie is gelegen te Preulegem 17 - Gentsestraat 2-4 te Ninove.
Graag had ik langs deze weg de aanvraag gedaan om de parkeerplaatsen op de hoek van de
Preulegem en de Gentsestraat (voor de ingang naar de semi-publieke tuin) te verwijderen. Dit daar
dit steeds toegankelijk dient te zijn voor de brandweer en aannemers die werken dienen uit te
voeren (bv. ontstoppingsdienst voor de septische putten).
Ik heb een oude foto bijgesloten van toen de residentie nog in aanbouw was. De ingang van de
semi-publieke tuin is aangeduid met een blauwe pijl en hiertoe dient de toegang dus steeds
mogelijk te moeten zijn.
Onderwijl is deze reeds voor 75% bewoond en is de brandveiligheid uitermate belangrijk in deze.”;
Overwegende dat door de nieuwbouw in de straat het aangewezen is de inrichting van het
openbaar domein aan te passen;

Financiële gevolgen
/

Adviezen
Overwegende dat de dienst het volgende advies verleent:
De mobiliteitsdienst verleent gunstig advies voor het aanbrengen van een gele markering aan te
brengen ter hoogte van de ingang van de semi-publieke tuin (Preulegem 17 te Ninove, residentie
Belleman).
Hierdoor dienen 2 parkeervakken gesupprimeerd te worden.
Detailplan in bijlage.
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Besluit

Artikel 1
Het aanbrengen van een gele markering ter hoogte van de ingang van de semi-publieke tuin
(brandweg) van het appartementsgebouw, Preulegem 17 te Ninove tot aan de bocht met de
Gentsestraat te Ninove (residentie Belleman) wordt goedgekeurd volgens het detailplan in bijlage.
Artikel 2
Deze gemeenteraadsbeslissing zal ter kennisgeving worden overgemaakt aan de Afdeling Beleid
Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Rechtbanken Aalst en Dendermonde, Gouverneur, Politie Ninove,
Signalisatiedienst stad Ninove.
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25.

Mobiliteit - Appelterre - Hellestraat - aanbrengen gele markeringen - stadswegen

Verslag aan de raad
Voorstel aan de gemeenteraad houdende goedkeuring te verlenen om:
In de Hellestraat te Appelterre worden op volgende locaties gele markeringen aangebracht:
•
•
•
•

Hellestraat huisnummer 110 tot Wilderstraat huisnummer 24.
Hellestraat huisnummer 111 tot en met Wilderstraat huisnummer 14d.
Wilderstraat huisnummer 17 tot voor garage huisnummer 17 welke gelegen is de
Hellestraat te Appelterre.
Vanop de hoek huisnummer 23 (Wilderstraat/Hellestraat) tot aan de betonverharding ter
hoogte van huisnummer 23 Wilderstraat.

Detailplan in bijlage.
Deze gemeenteraadsbeslissing zal ter kennisgeving worden overgemaakt aan de Afdeling Beleid
Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Rechtbanken Aalst en Dendermonde, Gouverneur, Politie Ninove,
Signalisatiedienst stad Ninove.

Ontwerpbeslissing

Motivering
Juridische gronden
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40-41;

Feiten en context
Gelet op de brief van 19 februari 2019 van de eigenaars van de woning Hellestraat 110 te 9400
Appelterre waarin zij het volgende aankaarten:
“Na ons telefonisch gesprek zet ik dit even op mail. Mijn naam is Van Cleemputte Wendy woon al
gans mijn leven in de Hellestraat 110 te Appelterre. De naam zegt het zelf hel, het is inderdaad
niet meer te doen. Wij hebben zelf onze verantwoordelijkheid genomen en de helft van onze tuin
opgeheven om parkeerplaats te creëren. Dit heeft ons ook veel geld gekost. Rechtover ons huis
woont een jong koppel met 2 kindjes die binnenkort vertrekken en er alweer nieuwe bewoners
komen. Iedereen staat maar voor hun gevel geparkeerd het is niet meer te doen iedereen vecht
hier voor een parkeerplaats. Onze gebuur van 5 huizen verder heeft een garage waar 3 auto’s in
kunnen en alle dagen staat zijn camionette ofwel voor de ramen van de buren of op dat plaatsje
die nog vrij is op de zijkant. Het hangt ervan af wie eerst thuis is. Nu onze andere nieuwe geburen
hebben een auto en 1 camionette die als zij eerst thuis zijn daar ook willen parkeren want die
hebben geen parkeerplaats aan hun huis. Allemaal goed en wel maar ik heb daarvoor niet zoveel
geld uitgegeven om elke dag te sukkelen om in mijn garage of op mijn parking te kunnen. Zoals je
op de foto’s ziet is er op de hoek nu ook een huis bijgekomen plus garage en die mevrouw zet
bloembakken, legt stenen zodat daar niemand kan parkeren. Is dit wettelijk ik weet het niet maar
leuk is anders. We hebben dit altijd zo gelaten voor de rust maar vorige week was het erover ik
kon niet in mijn garage mijn zoon komt met de andere wagen van ons parkeerterrein en kan niet
genoeg afdraaien en rijd vanachter op mijn wagen. Niemand die dit gaat betalen voor mij he. Sorry
maar daar kan ik echt niet meer met lachen niemand wil nog iets zeggen want stad doet toch niks
awel ik heb er genoeg van en ik trek nu aan de alarmbel. Ik heb voor mijn eigen 3 parkeerplaatsen
voorzien maar omdat iedereen maar mag parkeren waar men wil kunnen wij ofwel niet erop ofwel
niet weg. Niet leuk als je s morgens om 6 uur moet gaan werken en u garage niet uitkan.
Als jullie dit goed bekijken is dit een regelrechte ramp en gaan hier nog ongelukken gebeuren. En
dit gaat hier niet om vriendjes politiek iedere burger heeft recht om geholpen te worden wij dus
ook. Ik probeer nu al gans de week als 1 ste voor de gevel van de buren te parkeren om zo mijn
garage af te schermen zodat ik ‘s avonds mijn auto binnen kan zetten maar de bedoeling was dat
ik na mijn werk gewoon kon binnen rijden. Maar als ik dan onverwachts nog buiten moet geraak ik
er niet meer uit. Kunnen en willen jullie aub jullie verantwoordelijkheid nemen en eventueel lijnen
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komen trekken dat iedereen in en uit zijn parking kan zonder miserie of eventueel meezoeken naar
een oplossing.
Hopend op een positieve reactie”
Overwegende dat de verkeerscommissie op 8 april 2019 het volgende adviseerde:
De aanvraagster dient bij problemen de politie te contacteren. De dienst mobiliteit zal een
bevraging organiseren (bewonersbrief) inzake het invoeren van eenrichtingsverkeer/afbakenen van
parkeervakken in de Hellestraat te Appelterre.
Door het college van burgemeester en schepenen werd in collegezitting van 29 april 2019 hiervan
akte genomen.
Gelet op het e-mailbericht van woensdag 24 april 2019 waarbij gemeenteraadslid Guy D’haeseleer
via het raadsledenloket het volgende vraagt:
“In de Hellestraat is er een acuut parkeerprobleem. De bewoners van de woning, gelegen
Hellestraat 110 hebben hun verantwoordelijkheid genomen, en hebben de helft van hun tuin
opgegeven om bijkomende parkeerplaats te voorzien voor hun wagens naast de beschikbaarheid
van hun parkeergarage. De betrokkenen stellen echter vast dat er steevast auto’s geparkeerd
staan in deze smalle straat zodat de toegang tot hun garage of parkeerplaatsen wordt verhinderd.
Mag ik daarom dringend verzoeken om gele lijnen te trekken ter hoogte van de garage en de extra
gecreëerde parkeerplaatsen, zodat deze kunnen gebruikt worden. Dit probleem werd reeds
verschillende malen gemeld, doch er komt maar geen oplossing.”

Gelet op de collegebeslissing van dinsdag 27 mei 2019 waarin het college van burgemeester en
schepenen het volgende heeft beslist:
“Het college heeft beslist dat waar nodig een geel onderbroken streep zal worden aangebracht.”
Gelet op de collegebeslissing van 11 juni 2019 waarbij het college van burgemeester en schepenen
beslist heeft geen bevraging te organiseren;

Financiële gevolgen
/

Adviezen
Overwegende dat de mobiliteitsdienst het volgende advies verleent:
In de Hellestraat te Appelterre zullen op volgend locaties gele markeringen aangebracht worden en
dit ter hoogte van:
•
•
•
•

Hellestraat huisnummer 110 tot Wilderstraat huisnummer 24.
Hellestraat huisnummer 111 tot en met Wilderstraat huisnummer 14d.
Wilderstraat huisnummer 17 tot voor garage huisnummer 17 welke gelegen is de
Hellestraat te Appelterre.
Vanop de hoek huisnummer 23 (Wilderstraat/Hellestraat) tot aan de betonverharding ter
hoogte van huisnummer 23 Wilderstraat.

Detailplan in bijlage;

Besluit

Artikel 1
In de Hellestraat te Appelterre worden op volgende locaties gele markeringen aangebracht:
•
•
•

Hellestraat huisnummer 110 tot Wilderstraat huisnummer 24.
Hellestraat huisnummer 111 tot en met Wilderstraat huisnummer 14d.
Wilderstraat huisnummer 17 tot voor garage huisnummer 17 welke gelegen is de
Hellestraat te Appelterre.
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•

Vanop de hoek huisnummer 23 (Wilderstraat/Hellestraat) tot aan de betonverharding ter
hoogte van huisnummer 23 Wilderstraat.

Detailplan in bijlage.
Artikel 2
Deze gemeenteraadsbeslissing zal ter kennisgeving worden overgemaakt aan de Afdeling Beleid
Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Rechtbanken Aalst en Dendermonde, Gouverneur, Politie Ninove,
Signalisatiedienst stad Ninove.
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Leefmilieu
26.

Leefmilieu - klimaat - project windenergie Ninove-Zuid - principe en aanbesteding goedkeuring

Verslag aan de raad
Voorstel aan de gemeenteraad om akkoord te gaan met het project windenergie Ninove-Zuid met
als doel het verlenen van een recht van opstal voor het plaatsen en exploiteren van windturbines
op gronden van de stad en/of OCWM Ninove.
Het recht van opstal voor windturbines op eigendom van de stad zal verleend worden onder de
lasten en voorwaarden van het bestek dat bij dit besluit is bijgevoegd.
De opdracht zal worden gegund bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met
bekendmaking en nationaal bekend worden gemaakt.
De voorwaarden vervat in het bestek worden goedgekeurd.
Ontwerpbeslissing

Motivering
Juridische gronden
Gelet op de wet op het opstalrecht van 10 januari 1824 en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 41, §1, 1° en
artikels 2, 36° en 48 die een gezamenlijke realisatie van de opdracht in naam en voor rekening van
meerdere aanbesteders toelaat;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en 41;
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018;
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met
341 betreffende het bestuurlijk toezicht;

Feiten en context
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 23 maart 2016 waarbij het duurzaam
energieactieplan en de bijhorende maatregelentabel in het kader van het burgemeestersconvenant
werden goedgekeurd;
Gelet op het addendum Provinciaal Beleidskader Windturbines aan het provinciaal ruimtelijk
structuurplan dat op 25 augustus 2009 werd goedgekeurd door de Vlaamse minister voor
Ruimtelijke Ordening;
Gelet op het eindrapport Energielandschap Denderland dat op 20 juni 2018 werd goedgekeurd door
de provincieraad van Oost-Vlaanderen;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 13 september 2018 waarbij het eindrapport van
de studie Energielandschap Denderland werd goedgekeurd;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 13 september 2018 waarbij het flankerend beleid
bij de studie Energielandschap Denderland werd goedgekeurd;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 25 april 2019 waarbij akkoord wordt gegaan met
de toetreding tot het vernieuwde ‘Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie alsook de
aansluiting bij het project ‘Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen’;
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Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 13 mei 2019 waarbij
akkoord werd gegaan met het project windenergie:
- Aanbesteding van gronden voor windturbines aan een projectontwikkelaar wind, met
voorwaarden die voldoen aan de betrokken gemeenteraadsbeslissingen in 2 fases:
o Fase 1: gebieden ten zuiden van de Dender in de doorsnede van beleidskader wind
en visie Energielandschap Denderland
o Fase 2: gebieden ten zuiden van de Dender gelegen in de visie Energielandschap
Denderland maar die momenteel nog geen deel uitmaken van het beleidskader
wind
- Ontwerpen en uitvoeren van een participatie- en communicatiestrategie door de stad en de
provincie Oost-Vlaanderen en eventueel de projectontwikkelaars voor fase 1. Later,
mogelijks voor fase 2.
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 20 mei 2019 waarbij de
samenstelling van de jury voor het project windenergie werd goedgekeurd;
Gelet op het bij dit besluit geïntegreerde bestek waarbij de voorwaarden vastgelegd worden met
betrekking tot het verlenen van een recht van opstal voor het bouwen en exploiteren van
windturbines op eigendom van de stad Ninove en/of OCMW Ninove;
Overwegende dat bij de goedkeuring door de gemeenteraad van het eindrapport van de studie
Energielandschap Denderland er de intentie was om samen met de provincie Oost-Vlaanderen snel
werk te maken van een verdere uitwerking van de gewenste ruimtelijke visie;
Overwegende dat de provincie Oost-Vlaanderen ervaring heeft met het opstarten van een
windenergieproject in de gemeenten Eeklo, Maldegem en Kaprijke waarbij een concentratiezone
werd aangeduid waar vanaf 2018 20 extra windturbines worden gerealiseerd met 20%
rechtstreekse participatie en een omgevingsfonds voor de buurtbewoners;
Overwegende dat in overleg met de provincie Oost-Vlaanderen een bestek is opgemaakt waarbij
zowel de gronden in eigendom van de stad Ninove als de gronden van het OCMW Ninove ter
beschikking worden gesteld voor een windturbineproject ten zuiden van de Dender; dat dit
resulteert in de selectie van een project dat volgens een jury het hoogste scoort bij de
gunningscriteria; dat dit resulteert in een lijst van gronden waar de stad Ninove en/of het OCMW
Ninove na de aanbesteding een recht van opstal kunnen voor afsluiten;
Overwegende dat dit project op gronden van de stad en/of OCMW Ninove privé-initiatieven niet
belemmert;
Gelet op het bestek;

Adviezen
Gelet op het verslag van de GECORO van 11 juni 2019 waar het project windenergie werd
toegelicht en volgend advies werd gegeven:
- Als experts:
- een financieel expert
- twee energie-experts: zowel van RV als een academicus
- Vraag naar gecoro-lid om in de jury van dit project te zetelen: voorstel kandidaat?
- Kristof De Handschutter

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad verklaart zich principieel akkoord met het project windenergie Ninove-Zuid met
als doel het op termijn verlenen van een recht van opstal voor het plaatsen en exploiteren van
windturbines op eigendom van zowel de stad Ninove als van het OCMW Ninove.
Artikel 2
Het recht van opstal voor windturbines op eigendom van de stad Ninove zal verleend worden onder
de lasten en voorwaarden van het bestek dat bij dit besluit is bijgevoegd.
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Artikel 3
De opdracht zal worden gegund bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met
bekendmaking en nationaal bekend worden gemaakt.
Artikel 4
De voorwaarden vervat in het bestek worden goedgekeurd.

60

Lokale economie
27.

Lokale economie - EFRO-oproep - project Provincie Oost-Vlaanderen - delen
ambtenaar lokale economie + optimaliseren digitale dienstverlening ondernemers ondertekening intentieverklaring - goedkeuring

Verslag aan de raad
Voorstel aan de gemeenteraad om de ondertekening van de intentieverklaring van de Provincie
Oost-Vlaanderen tot eventuele deelname aan het EFRO-project inzake het delen van een
ambtenaar lokale economie en optimaliseren van de digitale dienstverlening voor ondernemers
goed te keuren;
Ontwerpbeslissing

Motivering
Juridische gronden
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 – 41;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 24 juni 2019 houdende
goedkeuring van de intentieverklaring van de Provincie Oost-Vlaanderen over de EFROprojectoproep betreffende het delen van een ambtenaar lokale economie en digitalisering naar
ondernemers, onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad;

Feiten en context
Gelet op de brief van Provincie Oost-Vlaanderen van 12 juni 2019 houdende hun EFRO-project
betreffende het delen van ambtenaren lokale economie en digitalisering van gemeentelijke
processen;
Gelet op de e-mail van Provincie Oost-Vlaanderen van 18 juni 2019 houdende bijkomende info
betreffende hun EFRO-project en een intentieverklaring voor de stad Ninove tot eventuele
deelname;
Gelet op de getekende intentieverklaring van 25 juni 2019 betreffende eventuele deelname in het
EFRO Doelstelling 2 project “Onderneem Er Op Uit” met als projectnummer 1328;
Gelet op de e-mail van 26 juni 2019 van de sectordirecteur grondgebiedzaken houdende de
getekende intentieverklaring;
Gelet op de e-mail van 9 juli 2019 van de dienst lokale economie houdende het getekende
uittreksel van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 24 juni 2019;
Overwegende dat het Agentschap Innoveren en Ondernemen een EFRO-oproep (Europees Fonds
voor Regionale Ontwikkeling) rond een ondernemersvriendelijk klimaat bij lokale besturen (20202021) heeft gelanceerd, dat het voorwerp van deze oproep bestaat uit volgende twee thema’s:
1. Bevorderen intergemeentelijke samenwerking inzake lokale economie
2. En/of verbeteren digitalisering dienstverlening naar ondernemers met aansluiting op de
portaalsite www.vlaanderenonderneemt.be;
Overwegende dat de Provincie Oost-Vlaanderen zou intekenen op de betreffende oproep en op
beide thema’s, dat de provinciale diensten Economie en eGov hiervoor gezamenlijk een dossier aan
het voorbereiden waren;
Overwegende dat deze projectoproep inspeelt op de behoeften die de Provincie Oost-Vlaanderen al
eerder heeft gedetecteerd, m.n. dat veel lokale besturen beperkt zijn in hun ambtelijke capaciteit
om concrete acties voor lokale economie op te zetten en hun dienstverlening naar ondernemers te
optimaliseren;
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Overwegende dat de Provincie Oost-Vlaanderen via deze projectoproep wil tegemoetkomen aan
deze behoefte van steden en gemeenten en daarom volgende acties binnen hun project zou willen
uitwerken:
-

Ter beschikking stellen van intergemeentelijke ambtenaren lokale economie aan lokale
besturen: Hierbij ligt een sterke nadruk op de brugfunctie met ondernemers, het voeren
van een domein overschrijdend beleid en vertrekkend vanuit het ontwikkelen van een
verbeterde dienstverlening;

-

Ondersteunen en begeleiden van lokale besturen bij de uitbouw van digitale dienstverlening
voor ondernemers: Hierbij ligt sterke nadruk op het digitaliseren en vereenvoudigen van
alle processen die betrekking hebben op ondernemers. Dus zowel vergunningen, subsidies,
… maar ook de front-end (vb. invullen formulier op website) als back-end (hoe dit wordt
verwerkt door de administratie). Daarbij zal gewerkt worden aan een
dossierbeheerssysteem voor al deze processen;

Overwegende dat de Provincie Oost-Vlaanderen in overleg met de lokale besturen zal bekijken wat
de meest wensbare vorm is om een ambtenaar te delen, dat zij dus nog geen uitspraken rond
frequentie en timing aanwezigheid van een gedeelde ambtenaar doen, dat zij hierbij wensen te
vertrekken vanuit de unieke verwachtingen van het lokale bestuur;
Overwegende dat om het projectvoorstel vanuit Provincie Oost-Vlaanderen te versterken, alle
lokale besturen via brief op 12 juni 2019 in kennis werden gesteld van het project en hen de
mogelijkheid werd geboden om een intentieverklaring te ondertekenen;
Overwegende dat de Provincie Oost-Vlaanderen via e-mail op 18 juni 2019 bijkomende info
verschafte over hun project alsook de intentieverklaring overmaakte aan de stad;
Overwegende dat het ondertekenen van deze intentieverklaring geen verplichtingen voor
toekomstige deelname inhield maar enkel blijk gaf van interesse bij de (eventuele) uitrol van het
project;
Overwegende dat de lokale besturen via deze intentieverklaring konden aanduiden of zij in één of
beide thema’s interesse hadden;
Overwegende dat deze intentieverklaring voor 27 juni 2019 diende ondertekend en toegezonden te
worden naar Provincie Oost-Vlaanderen;
Overwegende dat conform artikel 41, 5° van het decreet lokaal bestuur de gemeenteraad de
bevoegdheid inzake het goedkeuren van beheersovereenkomsten en
samenwerkingsovereenkomsten als vermeld in artikel 196 niet kan toevertrouwen aan het college
van burgemeester en schepenen;
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen op 24 juni 2019, onder voorbehoud
van goedkeuring door de gemeenteraad, goedkeuring gaf aan de intentieverklaring van de
Provincie Oost-Vlaanderen over de EFRO-projectoproep betreffende het delen van een ambtenaar
lokale economie en digitalisering naar ondernemers;
Overwegende dat de intentieverklaring op 25 juni 2019 werd ondertekend door de algemeen
directeur, de heer Bart Baele, en de burgemeester, mevrouw Tania De Jonge;
Overwegende dat de getekende intentieverklaring via e-mail op 26 juni 2019 door de
sectordirecteur grondgebiedzaken werd overgemaakt aan de Provincie Oost-Vlaanderen;
Overwegende dat het getekende uittreksel van de beslissing van het college van burgemeester en
schepenen van 24 juni 2019 houdende goedkeuring van de intentieverklaring op 9 juli 2019 door
de dienst lokale economie werd overgemaakt aan de Provincie Oost-Vlaanderen;

Financiële gevolgen
Overwegende dat zowel voor het delen van een ambtenaar lokale economie als de inzet van een
ambtenaar voor het digitaliseringsluik vanuit het gemeentebestuur een financiële bijdrage van 20%
zal worden gevraagd, dat dit neerkomt op ongeveer € 80,00 per dag aan personeelskost te dragen
door het lokale bestuur;
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Overwegende dat de ondertekening van deze intentieverklaring geen verplichtingen inhield voor
toekomstige deelname maar enkel blijk gaf van interesse bij de (eventuele) uitrol van het project,
dat over de definitieve deelname en de nodige budgetten pas beslist dient te worden bij definitieve
instap;

Adviezen
Overwegende dat de dienst lokale economie het volgende advies verleent: De dienst lokale
economie van de stad Ninove heeft net als vele andere lokale besturen een tekort aan ambtelijke
capaciteit om concrete acties voor lokale economie, in bijzonderheid bedrijven, op te zetten en de
digitale dienstverlening naar ondernemers te optimaliseren, het is daarom aangewezen de
ondertekening van de intentieverklaring tot eventuele deelname aan het project van de Provincie
Oost-Vlaanderen goed te keuren;

Besluit
Artikel 1
De ondertekening van de intentieverklaring van de Provincie Oost-Vlaanderen tot eventuele
deelname aan het EFRO-project inzake het delen van een ambtenaar lokale economie en
optimaliseren van de digitale dienstverlening voor ondernemers wordt goedgekeurd.
Artikel 2
De Provincie Oost-Vlaanderen wordt in kennis gesteld van dit besluit.
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Vrije Tijd en Onderwijs
Cultuur en evenementen
28.

Cultuur - projectvereniging Erfgoed Denderland - lidmaatschap gemeente Haaltert goedkeuring

Verslag aan de raad
Voorstel aan de gemeenteraad om de gemeente Haaltert te aanvaarden als nieuw lid van de
projectvereniging Erfgoed Denderland vanaf 1 januari 2021. De Raad van Bestuur van de
projectvereniging besliste op 5 juni 2019 om Haaltert voorlopig als lid te aanvaarden. Artikel 24
van de statuten stelt dat alle gemeenteraden van de bij de projectvereniging aangesloten
gemeenten dit verzoek tot toetreding dienen te aanvaarden. Indien alle gemeenteraden deze
toetreding goedkeuren, kan Haaltert deelnemen aan de werking van Erfgoedcel Denderland vanaf 1
januari 2021. Haaltert kan echter al betrokken worden bij het beleidsplanningsproces ter
voorbereiding van de nieuwe cultureel-erfgoedconvenant voor de beleidsperiode 2021-2026.
Ontwerpbeslissing

Motivering
Juridische gronden
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40-41;
Gelet op het cultureel-erfgoeddecreet van 6 juli 2012, onder hetwelk de cultureelerfgoedconvenant tussen projectvereniging Erfgoed Denderland en de Vlaamse Regering werd
erkend;
Gelet op het cultureel-erfgoeddecreet van 24 februari 2017, dat het decreet van 6 juli 2012
vervangt;
Gelet op de cultureel-erfgoedconvenant voor de beleidsperiode 2015-2020, die projectvereniging
Erfgoed Denderland met de Vlaamse Gemeenschap op 18 mei 2015 heeft gesloten;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 mei 2019, waarin de nieuwe statuten van
projectvereniging Erfgoed Denderland werden goedgekeurd;

Feiten en context
Gelet op het verzoek van de gemeente Haaltert, gericht aan de voorzitter van de projectvereniging
Erfgoed Denderland op 14 mei 2019, om tot de projectvereniging Erfgoed Denderland te mogen
toetreden;
Gelet op het verslag van de Raad van Bestuur van de projectvereniging Erfgoed Denderland van 5
juni 2019, waaruit blijkt dat de Raad van Bestuur heeft beslist om Haaltert voorlopig als lid te
aanvaarden;
Gelet op artikel 24 van de statuten, dat stelt dat alle gemeenteraden van de bij de
projectvereniging aangesloten gemeenten dit verzoek tot toetreding dienen te aanvaarden;
Overwegende dat, indien alle gemeenteraden deze toetreding goedkeuren, Haaltert kan deelnemen
aan de werking van Erfgoedcel Denderland vanaf 1 januari 2021, maar dat Haaltert al kan
betrokken worden bij het beleidsplanningsproces ter voorbereiding van de nieuwe cultureelerfgoedconvenant voor de beleidsperiode 2021-2026;

Besluit
Enig artikel
Goed te keuren om de gemeente Haaltert te aanvaarden als nieuw lid van de projectvereniging
Erfgoed Denderland vanaf 1 januari 2021.
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29.

Cultuur - convenant 'vrijetijdsparticipatie mensen in armoede (2020-2025) goedkeuring

Verslag aan de raad
Voorstel aan de gemeenteraad om de voorgestelde doelstellingen en acties van een nieuwe
convenant ‘Vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede’ voor de periode 2020-2025 goed te
keuren.

Ontwerpbeslissing

Motivering
Juridische gronden
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en 41;
Gelet op de afsprakennota ‘Vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede’, die de stad binnen het
Participatiedecreet in 2013 met de Vlaamse overheid voor de periode 2014-2019 heeft gesloten, en
die dit jaar afloopt;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 5 februari 2019 om een
nieuwe afsprakennota voor de periode 2020-2025 in te dienen;

Feiten en context
Overwegende dat voor de totstandkoming van de nieuwe afsprakennota een participatietraject
werd opgezet, in samenspraak met Démos (het Vlaamse steunpunt voor participatie en
democratie), onder leiding van de dienst cultuur, het Sociaal Huis en Teledienst (lokale afdeling
van de vereniging waar armen het woord nemen);
Overwegende dat ter afronding van dit participatietraject op 27 augustus 2019 een
rondetafeloverleg met een twintigtal lokale deskundigen werd georganiseerd;
Overwegende dat dit participatietraject heeft geresulteerd in een voorstel van convenant, gestut op
drie doelstellingen, waaraan telkens enkele acties gekoppeld worden, namelijk:
Doelstelling 1: De stad kiest voor een inclusief vrijetijdsaanbod, met aandacht voor de noden van
mensen in armoede en zorg voor een betere doorstroming van mensen in armoede naar het
vrijetijdsaanbod in de stad
-

-

-

-

Actie 1: De stad zorgt voor een betere toeleiding van mensen in armoede naar het
bestaande vrijetijdsaanbod in de stad door een verdere uitbouw van de UiTPAS
Actie 2: Elke stadsdienst analyseert zowel haar onthaalbeleid van mensen in armoede
als haar inschrijvings- en ticketverkoopprocedure. Ze vormt de baliemedewerkers over
hun omgang met mensen in armoede en kiest voor procedures die het meest
toegankelijk en bruikbaar voor mensen in armoede zijn.
Actie 3: De stad stimuleert de erkende cultuur-, sport- en jeugdverenigingen om hun
aanbod deels op de interesses en de verwachtingen van mensen in armoede af te
stemmen en om aan te sluiten bij de UiTPAS, om op die manier de toegang tot haar
activiteiten voor mensen in armoede te vergemakkelijken.
Actie 4: Teledienst engageert zich om op regelmatige basis mensen in armoede samen
te brengen op een ontmoetingsmoment en om toeleidingsactiviteiten naar het
bestaande vrijetijdsaanbod voor deze doelgroep te organiseren, en bereikt hiermee een
steeds grotere groep mensen.
Actie 5: De stad zorgt voor een betere en meer op de noden van de doelgroep
georiënteerde communicatie om via de juiste kanalen duidelijk te maken dat het
inclusieve vrijetijdsaanbod in de stad ‘redelijk’ en divers is.

Doelstelling 2: Al is inclusie de norm, toch creëren we daarnaast een aanbod op maat van de
doelgroep
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-

-

Actie 1: Relevante stadsdiensten engageren zich om mensen in armoede te betrekken
bij het samenstellen van hun aanbod en faciliteren mensen in armoede om minstens
één keer per jaar met middelen van de stad een eigen initiatief te bedenken op een
locatie waar zij kansen zien, al dan niet in samenwerking met een externe partner.
Actie 2: Relevante stadsdiensten zorgen voor een aangepast vrijetijdsaanbod op voor
de hand liggende ontmoetingsplekken van mensen in armoede, zoals het stadspark en
winkelcentrum Ninia.
Actie 3: Om een grotere participatie aan het reguliere vrijetijdaanbod te stimuleren,
creëren we een faciliterend aanbod op maat. Bij de creatie van dit aanbod ‘op maat’
spelen we zoveel mogelijk in op potentiële drempels.
Actie 4: We voorzien middelen om initiatieven vanuit kwetsbare doelgroepen te helpen
realiseren en te ondersteunen, of om organisaties aan te stellen die deze
ondersteunende functie kunnen uitvoeren.
Actie 5: We onderzoeken de mogelijkheid om meer te investeren in permanente
vormen van (jeugd)opbouwwerk, wijkwerking, tienerwerking en buurtwerking door
scheep te gaan met initiatieven zoals LEJO, Samenlevingsopbouw en Uit de Marge.

Doelstelling 3: We faciliteren de creatie en de groei van een ‘armoedenetwerk’ dat verder gaat dan
het stimuleren van vrijetijdsparticipatie: het netwerk maakt armoede als fenomeen bespreekbaar,
zowel in de samenleving als bij het beleid
-

Actie 1: We organiseren minimum twee keer per jaar een netwerkmoment met een
ruime vertegenwoordiging van verschillende vrijetijdsaanbieders, welzijnsorganisaties
en mensen in armoede.
Actie 2: Het armoedenetwerk krijgt een mandaat om deze afsprakennota te sturen en
permanent te evalueren. Uit het armoedenetwerk wordt een beperkte stuurgroep
samengesteld met adviesrecht bij het stadsbestuur.
Actie 3: Het netwerk stimuleert om samen acties te verwezenlijken.
Actie 4: Het netwerk benut de wereldwijde dag van verzet tegen armoede (17 oktober)
als een jaarlijks sensibiliseringsmoment voor zowel haar eigen werking als de
armoedeproblematiek in Ninove.
Actie 5: Het netwerk bevraagt de noden van mensen in armoede en brengt de
vrijetijdsbehoeften van deze doelgroep (beter) in kaart.
Actie 6: De vele vrijetijdsaanbieders in de stad gebruiken de kennis en ervaring van
partners binnen het armoedenetwerk, zoals Teledienst en LEJO, om samen gerichte
toeleidingsactiviteiten te organiseren.

Overwegende dat de Vlaamse overheid verplicht dat bij het indienen van een convenant drie lokale
partners moeten betrokken zijn, namelijk de stad of de gemeente (in casu de vrijetijdsdiensten
cultuur, sport en jeugd), het OCMW en een lokale vereniging van mensen in armoede;
Overwegende dat bijgevolg dit voorstel van convenant ter goedkeuring dient voorgelegd te worden
aan de OCMW-raad, de gemeenteraad en de raad van bestuur van Teledienst;
Financiële gevolgen
Als de convenant door de Vlaamse regering wordt goedgekeurd, geniet de stad van een Vlaamse
subsidie op basis van een trekkingsrecht. Voor de periode 2014-2019 bedroeg dit trekkingsrecht
voor Ninove 8646 euro per jaar. Het betreft een systeem van cofinanciering: de stad brengt
minstens het dubbele in via middelen die ze besteedt aan initiatieven om de vrijetijdsparticipatie
van mensen in armoede te bevorderen of via federale middelen die het OCMW ontvangt van het
Fonds voor participatie en sociale activering. De stad dient dit trekkingsrecht jaarlijks te
verantwoorden. Het blijft dus noodzakelijk om voldoende kredieten te voorzien in het
meerjarenbudget 2020-2025.

Besluit

Artikel 1
De voorgestelde doelstellingen en acties van een nieuwe convenant ‘Vrijetijdsparticipatie voor
mensen in armoede’ voor de periode 2020-2025 als volgt goed te keuren:
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Doelstelling 1: De stad kiest voor een inclusief vrijetijdsaanbod, met aandacht voor de noden van
mensen in armoede en zorg voor een betere doorstroming van mensen in armoede naar het
vrijetijdsaanbod in de stad
-

-

-

-

Actie 1: De stad zorgt voor een betere toeleiding van mensen in armoede naar het
bestaande vrijetijdsaanbod in de stad door een verdere uitbouw van de UiTPAS
Actie 2: Elke stadsdienst analyseert zowel haar onthaalbeleid van mensen in armoede
als haar inschrijvings- en ticketverkoopprocedure. Ze vormt de baliemedewerkers over
hun omgang met mensen in armoede en kiest voor procedures die het meest
toegankelijk en bruikbaar voor mensen in armoede zijn.
Actie 3: De stad stimuleert de erkende cultuur-, sport- en jeugdverenigingen om hun
aanbod deels op de interesses en de verwachtingen van mensen in armoede af te
stemmen en om aan te sluiten bij de UiTPAS, om op die manier de toegang tot haar
activiteiten voor mensen in armoede te vergemakkelijken.
Actie 4: Teledienst engageert zich om op regelmatige basis mensen in armoede samen
te brengen op een ontmoetingsmoment en om toeleidingsactiviteiten naar het
bestaande vrijetijdsaanbod voor deze doelgroep te organiseren, en bereikt hiermee een
steeds grotere groep mensen.
Actie 5: De stad zorgt voor een betere en meer op de noden van de doelgroep
georiënteerde communicatie om via de juiste kanalen duidelijk te maken dat het
inclusieve vrijetijdsaanbod in de stad ‘redelijk’ en divers is.

Doelstelling 2: Al is inclusie de norm, toch creëren we daarnaast een aanbod op maat van de
doelgroep
-

-

Actie 1: Relevante stadsdiensten engageren zich om mensen in armoede te betrekken
bij het samenstellen van hun aanbod en faciliteren mensen in armoede om minstens
één keer per jaar met middelen van de stad een eigen initiatief te bedenken op een
locatie waar zij kansen zien, al dan niet in samenwerking met een externe partner.
Actie 2: Relevante stadsdiensten zorgen voor een aangepast vrijetijdsaanbod op voor
de hand liggende ontmoetingsplekken van mensen in armoede, zoals het stadspark en
winkelcentrum Ninia.
Actie 3: Om een grotere participatie aan het reguliere vrijetijdaanbod te stimuleren,
creëren we een faciliterend aanbod op maat. Bij de creatie van dit aanbod ‘op maat’
spelen we zoveel mogelijk in op potentiële drempels.
Actie 4: We voorzien middelen om initiatieven vanuit kwetsbare doelgroepen te helpen
realiseren en te ondersteunen, of om organisaties aan te stellen die deze
ondersteunende functie kunnen uitvoeren.
Actie 5: We onderzoeken de mogelijkheid om meer te investeren in permanente
vormen van (jeugd)opbouwwerk, wijkwerking, tienerwerking en buurtwerking door
scheep te gaan met initiatieven zoals LEJO, Samenlevingsopbouw en Uit de Marge.

Doelstelling 3: We faciliteren de creatie en de groei van een ‘armoedenetwerk’ dat verder gaat dan
het stimuleren van vrijetijdsparticipatie: het netwerk maakt armoede als fenomeen bespreekbaar,
zowel in de samenleving als bij het beleid
-

Actie 1: We organiseren minimum twee keer per jaar een netwerkmoment met een
ruime vertegenwoordiging van verschillende vrijetijdsaanbieders, welzijnsorganisaties
en mensen in armoede.
Actie 2: Het armoedenetwerk krijgt een mandaat om deze afsprakennota te sturen en
permanent te evalueren. Uit het armoedenetwerk wordt een beperkte stuurgroep
samengesteld met adviesrecht bij het stadsbestuur.
Actie 3: Het netwerk stimuleert om samen acties te verwezenlijken.
Actie 4: Het netwerk benut de wereldwijde dag van verzet tegen armoede (17 oktober)
als een jaarlijks sensibiliseringsmoment voor zowel haar eigen werking als de
armoedeproblematiek in Ninove.
Actie 5: Het netwerk bevraagt de noden van mensen in armoede en brengt de
vrijetijdsbehoeften van deze doelgroep (beter) in kaart.
Actie 6: De vele vrijetijdsaanbieders in de stad gebruiken de kennis en ervaring van
partners binnen het armoedenetwerk, zoals Teledienst en LEJO, om samen gerichte
toeleidingsactiviteiten te organiseren.
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30.

Cultuur - aanvaarding schenking schilderij Luc De Decker - goedkeuring

Verslag aan de raad
Voorstel aan de gemeenteraad om de schenking door de heer Paul Bulterys, Kapelanielaan 18 D,
9140 Temse, van een schilderij van Luc De Decker, te aanvaarden.
Ontwerpbeslissing

Motivering
Juridische gronden
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40-41;

Feiten en context
Gelet op de e-mail van 10 juli 2019 van de heer Paul Bulterys, Kapelanielaan 18 D, 9140 Temse,
de achterkleinzoon van Hendrik Bulterys, “die in 1936 werd gehuldigd in Meerbeke voor zijn
honderdste verjaardag”;
Overwegende dat aan de heer Hendrik Bulterys ter gelegenheid van zijn honderdste verjaardag
een schilderij van Luc De Decker werd geschonken “door het feestcomité”;
Overwegende dat de heer Paul Bulterys dit schilderij wil schenken aan de stad Ninove “om niet
verloren te gaan en opgenomen te worden in het erfgoed van de gemeente”;

Besluit

Enig artikel
De schenking door de heer Paul Bulterys, Kapelanielaan 18 D, 9140 Temse, van een schilderij van
Luc De Decker, te aanvaarden.
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Bibliotheek
31.

Bibliotheek - goedkeuring BIBART-jaarverslag en -jaarrekening 2018

Verslag aan de raad
BibArt is een interlokale vereniging die samenwerking tussen de bibliotheken in de regio Aalst
beoogt. De participerende gemeenten zijn Denderleeuw, Erpe-Mere, Haaltert, Lede en Ninove.
Op de vergadering van het beheerscomité dd. 3.6.2018 te Haaltert werden de jaarrekening en het
jaarverslag vastgesteld.
Het BibArt-beheerscomité dient na afsluiting van het werkjaar, het jaarverslag en de jaarrekening
ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten.
De jaarrekening is pas goedgekeurd indien de gewone meerderheid van de gemeenteraden van de
deelnemende gemeenten ze goedkeurt.
Daarom wordt gevraagd de BIBART-jaarrekening 2018 en het bijhorend jaarverslag van 2018 goed
te keuren.
Ontwerpbeslissing

Motivering
Juridische gronden
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de gemeenteraadsbesluiten van 23 september 2004 houdende goedkeuring van de
statuten en toetreding tot de interlokale vereniging BibArt;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 23.11.2017, waarin wijzigingen in de Bibartstatuten werden goedgekeurd;
Gelet op artikel 18 van de Bibart-statuten, waarin wordt vermeld dat het beheercomité na
afsluiting van het voorgaande werkjaar het jaarverslag en de jaarrekening ter goedkeuring voorlegt
aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten;

Feiten en context
Overwegende dat, conform de Bibart-statuten, het Bibart-jaarverslag en de Bibart-jaarrekening ter
goedkeuring dienen voorgelegd bij alle gemeenteraden van de Bibart-gemeenten;
Gelet op de vergadering van het BibArt-beheerscomité die plaatsvond op 3.6.2018 te Haaltert
waarbij, conform artikel 18 van de statuten, de jaarrekening 2018 en het jaarverslag 2018 werden
vastgesteld;
Overwegende dat de jaarrekening pas is goedgekeurd indien de gewone meerderheid van de
gemeenteraden van de deelnemende gemeenten ze goedkeurt;

Financiële gevolgen
NVT

Adviezen
NVT
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Besluit

Artikel 1
De jaarrekening 2018 en het bijhorende jaarverslag van de Interlokale Vereniging BibArt worden
goedgekeurd.
Artikel 2
Dit besluit zal ook bezorgd worden aan het departement cultuur, jeugd en media van de Vlaamse
overheid.
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32.

Bibliotheek - goedkeuring van jaarlijkse werkingsmiddelen voor het BibArtsamenwerkingsverband

Verslag aan de raad
Het bibliotheek-samenwerkingsverband Bibart werd opgericht in 2004 (de Bibart-statuten werden
door de gemeenteraad goedgekeurd op 20 september 2004).
Dit samenwerkingsverband (Denderleeuw, Erpe-Mere, Haaltert, Lede en Ninove) heeft tot doel de
regionale samenwerking tussen de openbare bibliotheken van de deelnemende gemeenten te
organiseren, om door schaalvergroting de doelmatigheid en de doeltreffendheid van de
bibliotheekvoorzieningen in het werkgebied sterk te vergroten en zo te streven naar een
kwaliteitsverhoging van de geboden dienstverlening;
Bibart verliest vanaf 1 januari 2020 – door wijziging van de provinciale bevoegdheden - haar
jaarlijkse provinciale subsidie, haar werkingsmiddelen dus, van € 55 000 à € 60 000.
De Bibart-stuurgroep (bibliothecarissen van deze gemeenten) stelden een visienota op, waarin zij
ervoor pleiten om de succesvolle werking van Bibart verder te kunnen zetten, en een jaarlijkse
bijdrage voorstellen, van elke Bibart-gemeente, van € 0,5 per inwoner per gemeente.
Het Bibart-beheerscomité (de schepenen van de deelnemende gemeenten) keurde deze visienota
goed, in haar vergadering dd. 26 juni 2019.
Er wordt gevraagd om goedkeuring te geven aan het voorstel om Bibart, vanaf 2020, een jaarlijkse
subsidie te geven (werkingsmiddelen) van € 0,5 per inwoner.
Ontwerpbeslissing

Motivering
Juridische gronden
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56 betreffende de
bevoegdheden van het College van Burgemeester en schepenen en artikel 389, betreffende de
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 20 september 2004 houdende goedkeuring van de
oprichting en van de statuten van de interlokale vereniging BibArt;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 23 november 2017 houdende goedkeuring van de
wijziging van de statuten van BibArt;
Gelet op het decreet van 1 januari 2019 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

Feiten en context
Overwegende dat het samenwerkingsverband Bibart (Denderleeuw, Erpe-Mere, Haaltert, Lede en
Ninove) als doel heeft de regionale samenwerking tussen de openbare bibliotheken van de
deelnemende gemeenten te organiseren, om door schaalvergroting de doelmatigheid en de
doeltreffendheid van de bibliotheekvoorzieningen in het werkgebied sterk te vergroten en zo te
streven naar een kwaliteitsverhoging van de geboden dienstverlening;
Overwegende dat ten gevolge van het verdwijnen van de persoonsgebonden bevoegdheden van de
provincies begin 2018 de jaarlijkse provinciale subsidie van 55.000 à 60.000 euro voor Bibart vanaf
1 januari 2020 definitief wordt stopgezet;
Overwegende dat zowel de stuurgroep als het beheerscomité het voortzetten van de werking van
BibArt belangrijk vindt;
Gelet op de visienota betreffende de verdere toekomst van BibArt;
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Gelet op de verslagen van de vergaderingen van het beheerscomité van 3 juni 2019 en 26 juni
2019 waarbij het voorstel om voor de werking van het samenwerkingsverband Bibart een jaarlijkse
subsidie te voorzien van 0.50 euro per inwoner per deelnemende gemeente door het Bibartbeheerscomité werd goedgekeurd;
Overwegende dat hiervoor de nodige budgettaire middelen in het exploitatiebudget van elke
Bibart-gemeente moeten worden ingeschreven, voor Ninove geraamd op € 0,5 * 39 000 = €
19 500.

Financiële gevolgen
Hiervoor moet jaarlijks voldoende krediet worden ingeschreven, in het exploitatiebudget, in de BBC
van deze legislatuur;

Adviezen
Gelet op het voorstel van het Bibart-beheerscomité, in haar vergadering dd. 26.6.2019, om
jaarlijkse werkingsmiddelen (€ 19 500 voor Ninove) te voorzien voor het samenwerkingsverband
Bibart;

Besluit
Enig artikel
Het voorstel dat elke gemeente van het samenwerkingsverband Bibart jaarlijks, vanaf 2020, een
bijdrage levert van € 0.50 per inwoner van de gemeente om de werking van BibArt te bestendigen,
wordt goedgekeurd.
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33.

Bibliotheek - goedkeuring nieuw gebruiksreglement

Verslag aan de raad
Verslag aan de raad,
Naar aanleiding van de overstap van bib Ninove (eind september 2019) naar het EBS (Eengemaakt
Biliotheek Systeem) werd het bestaande gebruiksreglement herzien/geactualiseerd : verouderde
bepalingen (zoals verwijzingen naar OVINOB) werden geschrapt.
Tegelijk werd door Bibart (samenwerking tussen bibliotheken van Denderleeuw, Erpe-Mere,
Haaltert, Lede en Ninove) getracht dit gebruiksreglement eenvormig te maken, zodat het in alle
bibliotheken van Bibart kan gebruikt worden (met dus dezelfde gebruiksparameters).
Bij de aanmaak van dit ‘groepsvoorstel’ werd vooral gestreefd naar eenvormigheid, duidelijkheid en
eenvoud voor de bibgebruiker.
Dit voorstel werd besproken met Cultuurconnect vzw (die de overstap naar het EBS coördineert) en
door Cultuurconnect ook gunstig geadviseerd.
De bib-adviesraad van Ninove gaf, unaniem, haar gunstig advies aan dit voorstel van reglement in
haar vergadering dd. 21.5.2019.
Het Bibart-beheerscomité (schepenen van de Bibart-gemeenten) keurde dit voorstel goed, in haar
vergadering dd. 3.6.2019
Aan de raad wordt gevraagd om dit voorstel van nieuw gebruiksreglement goed te keuren.
De voor de gebruiker relevante wijzigingen:
- max. aantal te ontlenen objecten wordt 25 voor alle objecten (momenteel afhankelijk van objectaard, vb. 15 boeken, max. 10 cd’s,…)
- standaard-uitleentermijn wordt 3 weken, voor alle objecten (momenteel 4 of 2 weken,
naargelang de object-aard (boek, cd, dvd…)
- max verlengingen = 2 (nu 1 verlenging)
De leenvoorwaarden in overzicht:
media
Max. aantal

Uitleentermijn

Alle materialen

3 weken

25

Max
verlengingen
2

aantal

Ook m.b.t. de gehanteerde ‘tarieven’ werd een eenvormig (= in elke Bibart bib geldend) voorstel
gemaakt. Dat voorstel zal, in een apart agendapunt, als nieuw bib-retributiereglement, aan de
gemeenteraad ter goedkeuring worden voorgelegd.

Ontwerpbeslissing

Motivering
Juridische gronden
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen (dd. 9.1.2018) waarbij:
- het voorstel van Cultuurconnect om de bestaande PBS (provinciaal bibliotheek systeem) overeenkomst die de stad had met de provincie, over te nemen, werd goedgekeurd
- de verdere overgang naar het Vlaamse EBS (Eengemaakt Bibliotheek Systeem), aan een jaarkost
die gelijk is aan de vroegere jaarkost van het PBS, werd goedgekeurd
- het bijhorende contract met Cultuurconnect werd goedgekeurd;

Feiten en context
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Gelet op de Cultuurconnect-planning om eind september 2019, in haar 2de migratiegolf, alle OostVlaamse bibliotheken te migreren naar het EBS;
Overwegende dat het bibliotheek-samenwerkingsverband Bibart t.g.v. deze overstap naar een
Vlaamse digitale bib-omgeving ook haar regio-samenwerking verder wil realiseren/uitbouwen en
daarom als groep (met identieke gebruiksvoorwaarden voor elke Bibart-bib) in dat EBS wenst te
stappen, wat door Cultuurconnect ook wordt aangemoedigd.;
Overwegende dat Bibart, bij de aanmaak van haar ‘groepsvoorstel’ van een nieuw
gebruiksreglement vooral heeft gestreefd naar eenvormigheid, duidelijkheid en eenvoud voor de
bibgebruiker;
Overwegende dat bij de aanpassing van het gebruiksreglement ook rekening werd gehouden met
de actuele regelgeving (o.a. de GDPR);
Overwegende dat aan het gebruiksreglement ook een document “Tarieven en kosten” is
verbonden, waarin gebruiksparameters (zoals max aantallen te ontlenen objecten en de geldende
kosten/tarieven) worden opgelijst;
Overwegende dat Cultuurconnect vzw (dat de migratie naar het EBS begeleidt), in haar
vergadering met de Bibart-stuurgroep dd. 6.5.2019, het voorstel i.v.m. deze Bibartgebruiksparameters heeft besproken en haar gunstig advies gaf om deze in het EBS-systeem op te
nemen;
Gelet op de voorgestelde wijzigingen m.b.t. gebruiksparameters, waarvan hieronder de voor de
gebruiker relevante worden opgesomd:
- nieuw: max. aantal te ontlenen objecten per lener = 25.
Nu: een voor de gebruiker soms verwarrende regeling, waarbij aantal afhankelijk is van o.a.
object-aard (boek, cd,…) en subtotalen (som van soort x en y = maximaal z)
- nieuw: standaard-uitleentermijn = 3 weken, voor alle objecten
nu: 4 of 2 weken, naargelang de soort (boek, cd, dvd…)
- nieuw: max. aantal verlengingen van een uitgeleend object = 2
nu: 1 verlenging;
Overwegende dat, met dit Bibart-gebruiksreglement, incl. “tarieven en termijnen”, de
mogelijkheden van Bibart om nauwer samen te werken – incl. een eventuele evolutie naar een
regiobib – worden gegarandeerd (vb. bibgebruikers in de Bibart-regio zouden in de toekomst in
principe in bib x kunnen ontlenen en in bib Y terugbrengen, alle parameters/kosten zijn immers
dezelfde);
Overwegende dat voor de “tarieven en termijnen” (retributie), ook een voorstel werd gemaakt door
Bibart, dat dan zal gelden vanaf de conversie naar het EBS en dat dit voorstel werd verwerkt in een
nieuw retributiereglement voor de bib, dat in een afzonderlijk ontwerpbesluit aan de gemeenteraad
ter goedkeuring zal worden voorgelegd.

Financiële gevolgen
Aanvullende info:
Met dit voorstel worden ook de toekomst-intenties van de bib, verwoord in het bib-toekomstplan,
gerespecteerd (laagdrempeligheid, inclusie, eenvoud en duidelijkheid)

Adviezen
Gelet op het gunstig advies dat Cultuurconnect op 6.5.2019 gaf aan de door Bibart (dus incl. bib
Ninove) voorgestelde gebruiksparameters;
Gelet op het unaniem gunstig advies van de bib-adviesraad, in haar vergadering dd. 21.5.2019;
Gelet op de (unanieme) goedkeuring van dit voorstel door het Bibart-beheerscomité in haar
vergadering dd. 3.6.2019;
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Besluit

Artikel 1
Het voorstel van nieuw gebruiksreglement, incl. het bijhorende document “Tarieven en kosten”,
zoals hieronder vermeld, wordt goedgekeurd, en zal vanaf 1.10.2019 het vorige bibgebruiksreglement vervangen.
Reglement BibArt-bibliotheken - ontwerp
Tot het samenwerkingsverband BibArt behoren de openbare bibliotheken van Denderleeuw, ErpeMere, Haaltert, Lede en Ninove
Dit gebruikersreglement en het bijhorende gemeentelijk retributiereglement werden op xx.xx.xxxx
goedgekeurd door de gemeenteraad van Ninove en zijn van toepassing in alle BibArt-bibliotheken.
1. De openbare bibliotheek van Ninove maakt deel uit van Bibart
De bibliotheek is vrij toegankelijk voor iedereen die zich aan dit reglement houdt.
2. Openingstijden
maandag van 13 tot 20 u
dinsdag van 13 tot 17 u
woensdag van 11 tot 19 u
donderdag van 13 tot 17 u
vrijdag van 15 tot 19 u
zaterdag van 9 tot 13 u
Webcatalogus: ninove.bibliotheek.be
3. Lid worden
Om materialen te lenen moet je lid zijn van de bibliotheek. Lid worden is gratis. Inschrijven
kan met je identiteitsbewijs:
-als Belg, je identiteitskaart
-als buitenlander, je persoonslegitimatie en een Belgische adreslegitimatie
Bij de inschrijving wordt je elektronische identiteitskaart geactiveerd als lenerskaart. Wie
daarover niet beschikt ontvangt gratis een lenerskaart.
Bij verlies van je identiteitskaart of lenerskaart verwittig je onmiddellijk de bibliotheek om
misbruik te vermijden. Wijziging van adres of e-mail, deel je ook onmiddellijk mee.
4. Lenen van materialen
Lenen in de bib is gratis en persoonlijk.
In het retributiereglement vind je een overzicht van de materialen en de uitleenperiode.
Voor specifieke en tijdelijke collecties kunnen afwijkingen op dit reglement gelden.
Controleer vooraf alles wat je wil lenen op schade en volledigheid. Als er problemen zijn,
verwittig een medewerker om te vermijden dat je zelf aansprakelijk wordt gesteld.
Spelmaterialen worden uitgeleend zonder batterijen.
Alles wat je leent, zetten we op je pas. Ter controle kan je een uitleenticket ontvangen.
Controleer dit ticket goed en signaleer fouten direct aan de bibliotheekmedewerkers.
Draag zorg voor alles wat je leent. Maak je iets kapot of raak je iets kwijt? Meld dit zo snel
mogelijk. De bibliotheek baseert de schadevergoeding op de prijs om het werk opnieuw
aan te kopen en klaar te maken voor uitlening.
Als je nog meer dan 5 EUR moet betalen aan de bibliotheek kan je niets meer lenen.
5. Uitleentermijn en verlengen
Als lener ben je zelf verantwoordelijk voor het verlengen van je geleende materialen. Je
kan dit het best online doen via de catalogus. Wanneer verlengen via de catalogus
vanwege een technische storing niet mogelijk is, staat de bibliotheek geen kwijtschelding
van telaatgelden toe.
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Je kan de uitleentermijnen van de materialen met een maximum van zes weken verlengen,
op voorwaarde dat ze niet door een andere gebruiker gereserveerd zijn. Materialen die
behoren tot sprinter-collecties kan je niet verlengen.
6. Terugbrengen
Wil je een automatische herinnering krijgen wanneer je uitleentermijn bijna overschreden
is?
Geef dan je e-mailadres door. Wanneer de bibliotheek door technische problemen deze
herinnering niet kan versturen, dan staat zij geen kwijtschelding van telaatgelden toe.
Breng je de geleende materialen niet tijdig terug, dan betaal je telaatgeld (zie
retributiereglement.) Alle materialen worden na terugbrengen strikt gecontroleerd. Tot 14
dagen na inlevering kan je gecontacteerd worden om schadevergoeding te betalen. Indien
een essentieel onderdeel van een spel of educatief materiaal ontbreekt, dient het spel of
het materiaal volledig vergoed te worden. Bij een vervangbaar onderdeel bepaalt de
bibliothecaris de vergoeding.
Na het verstrijken van de uitleentermijn stuurt de bibliotheek rappels. Voor elke aanmaning
betaal je een administratiekost (zie retributiereglement).
Zijn de materialen daarna nog niet terug, dan start een procedure tot invordering. Hierbij
zullen zowel de kost van het materiaal dat je niet terugbracht, de telaatgelden als een
dossierkost aangerekend worden.
Met uitzondering van de spellen van de spelotheek en de kamishibai vertelplaten kunnen
materialen ook buiten de openingsuren ingeleverd worden via de inleverbus aan de
hoofdbibliotheek.
7.

Reserveren en IBL (interbibliothecair leenverkeer)
Alle uitgeleende materialen, met uitzondering van sprinters, kan je tegen betaling
reserveren via de catalogus of aan de balie. Het materiaal blijft 10 kalenderdagen ter
beschikking van de lener. Indien gereserveerde materialen niet worden afgehaald, worden
de reservatiekosten toch aangerekend.
Hebben we een materiaal niet? Dan kunnen wij dit voor jou via IBL tegen betaling
aanvragen bij een andere bibliotheek (zie retributiereglement).

8. Bijkomende dienstverlening
In de bibliotheek staan computers met internetverbinding en software. Er kan één uur
gewerkt worden en deze tijdsduur kan verlengd worden indien er geen andere gebruikers
wachten. Gegevens kunnen afgedrukt worden (zie retributiereglement.)
Draag zorg voor onze toestellen. Verander niets aan de instellingen. Doe niets wat het
toestel of de software kan beschadigen. Gebruik de toestellen niet voor onwettige of
ongepaste zaken, zoals het raadplegen, produceren of verspreiden van pornografische,
gewelddadige, racistische, discriminerende of bedreigende beelden en/of teksten. Het niet
naleven van deze richtlijnen leidt tot sancties bepaald door het CBS op voorstel van de
bibliothecaris.
In de bib kan je kopiëren en scannen. Je kan hiervoor terecht bij de medewerkers (tarieven
zie retributiereglement.)
9. Draag zorg voor je eigen spullen. Het lokaal bestuur is niet verantwoordelijk bij diefstal of
beschadiging ervan.
In de bibliotheek mag je niet eten. Hou het netjes.
Er mag gepraat worden in de bib maar respecteer de andere bezoekers en stoor hen niet in
hun studie of werk.
Dieren zijn niet toegelaten in de bibliotheek, met uitzondering van geleidehonden en
hulphonden.
10. Privacywetgeving
De persoonlijke gegevens die worden verzameld, worden beheerd volgens de geldende
wetgeving op de privacy.
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11. Slotbepalingen
Wie lid wordt van de bibliotheek, gaat akkoord met dit reglement.
Alle onvoorziene gevallen worden door het diensthoofd geregeld.
Overzicht Leenvoorwaarden :
media

Max. aantal

Uitleentermijn

Alle materialen

25

3 weken

Max
verlengingen
2

aantal
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34.

Bibliotheek - aanstelling van de leden van de bib- en cc-adviesraden

Verslag aan de raad
In haar zitting dd. 20.6.2019 keurde de gemeenteraad de samenstelling van de adviesraden van de
bib en van CC De Plomblom goed. De goedgekeurde verdeling:
Politieke vertegenwoordiging:

Forza Ninove: 3
Open VLD: 3
Samen: 2
N-VA: 1

raden en gebruikers:

Cultuurraad: 3
Jeugdraad: 1
Gebruikers: 5

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de voorgestelde personen als lid van respectievelijk biben CC-adviesraad aan te stellen.
Ontwerpbeslissing

Motivering
Juridische gronden
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de filosofische en ideologische
strekkingen gewaarborgd wordt;
Gelet op het decreet van 28 januari 1974 (Cultuurpact);
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 20.6.2019, waarin de samenstelling van de
adviesraden van CC De Plomblom en de bib werd goedgekeurd;

Feiten en context
Overwegende dat de gemeenteraad de verdeling van de afgevaardigden voor de adviesraden van
de bib en CC De Plomblom als volgt heeft bepaald:
Politieke vertegenwoordiging:

Forza Ninove: 3
Open VLD: 3
Samen: 2
N-VA: 1

raden en gebruikers:

Cultuurraad: 3
Jeugdraad: 1
Gebruikers: 5

Gelet op de ingediende kandidaturen:
A. voor de bib-adviesraad:
politieke vertegenwoordiging:
- Voor Forza Ninove (3): nog niet gekend
- Voor Open VLD (3):
Claude Dendauw, Melkbos 45, 9404 Aspelare
Margot De Vos, Melkbos 45, 9404 Aspelare
Sandra Delange, Kwadestraat-Noord 15-A, 9402 Meerbeke
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- Voor Samen (2):
Annelies De Pelsemaeker, Kerkhofstraat 16, 9400 Ninove
William Boulembercq, Sint-Kristoffelstraat 5, 9401 Pollare
- voor N-VA (1):
Jeroen Van Assche, Roesbeke 38, 9402 Meerbeke
vertegenwoordiging uit raden en gebruikers:
- Voor de kunst- en cultuurraad:
Willy De Smet, Molendenderstraat 10, 9400 Ninove
Philippe Meyer, Centrumlaan 44/6, 9400 Ninove (plaatsvervanger)
- Voor de erfgoedraad: Nog niet gekend
- Voor de jeugdraad: nog niet gekend
- Voor de bib-gebruikers:
Frans Lauwaert, Lindendreef 47, 9400 Ninove
Konrad Mulier, Stenenmolen 109, 9402 Meerbeke
Yves Peeters, Rijstraat 112, 9400 Denderwindeke
Isabel Vanderschueren, Geraardsbergsestraat 13, 9400 Ninove
Sophie De Strycker, Burchtdam 8, bus 7, 9400 Ninove

B. Voor de CC-adviesraad:
politieke vertegenwoordiging:
- Voor Forza Ninove (3): nog niet gekend
- Voor Open VLD (3):
Christiane Bické, Halsesteenweg 28, 9402 Meerbeke
Michel Bellemans, Edmond De Deynstraat 55, 9400 Ninove
Claude Dendauw, Melkbos 45, 9404 Aspelare
- voor Samen (2):
Franky D'Hauwer, Aalstersesteenweg 72, 9400 Ninove
Patrick Carael : Roe 9 G, 9401 Pollare
- voor N-VA (1): Jeroen Van Assche, Roesbeke 38, 9402 Meerbeke
Vertegenwoordiging uit raden en gebruikers:
- Voor de kunst- en cultuurraad:
Hilde Nijs, Aalstersesteenweg 121, 9400 Ninove
Rebecca Van Rampelberg, Ring Oost 12b, 9400 Ninove (plaatsvervanger)
- Voor de erfgoedraad: nog niet gekend
- Voor de Jeugdraad: nog niet gekend
- Voor de CC-gebruikers:
Frans Lauwaert, Lindendreef 47, 9400 Ninove
Bram Van Den Berghe, Wildendries 30, 9404 Aspelare
Wilfried Soufriau, Bevrijdingslaan 18 B9 , 9400 Ninove
Patricia Vanderplasschen, Eduard Poelaertstraat 18, 9402 Meerbeke
Marc Ost, Muntstraat 19, 9400 Lieferinge

Financiële gevolgen
Niet van toepassing

Adviezen
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Niet van toepassing

Besluit

Artikel 1
De volgende personen worden aangesteld als lid van de adviesraad van de bibliotheek:
politieke vertegenwoordiging:
- Voor Forza Ninove (3): nog niet gekend
- Voor Open VLD (3):
Claude Dendauw, Melkbos 45, 9404 Aspelare
Margot De Vos, Melkbos 45, 9404 Aspelare
Sandra Delange, Kwadestraat-Noord 15-A, 9402 Meerbeke
- Voor Samen (2):
Annelies De Pelsemaeker, Kerkhofstraat 16, 9400 Ninove
William Boulembercq, Sint-Kristoffelstraat 5, 9401 Pollare
- voor N-VA (1):
Jeroen Van Assche, Roesbeke 38, 9402 Meerbeke
Vertegenwoordiging uit raden en gebruikers:
- Voor de kunst- en cultuurraad:
Willy De Smet, Molendenderstraat 10, 9400 Ninove
Philippe Meyer, Centrumlaan 44/6, 9400 Ninove (plaatsvervanger)
- Voor de erfgoedraad: nog niet gekend
- Voor de jeugdraad: nog niet gekend
- Voor de bib-gebruikers:
Frans Lauwaert, Lindendreef 47, 9400 Ninove
Konrad Mulier, Stenenmolen 109, 9402 Meerbeke
Yves Peeters, Rijstraat 112, 9400 Denderwindeke
Isabel Vanderschueren, Geraardsbergsestraat 13, 9400 Ninove
Sophie De Strycker, Burchtdam 8, bus 7, 9400 Ninove
Artikel 2
De volgende personen worden aangesteld als lid van de adviesraad van CC De Plomblom:
politieke vertegenwoordiging :
- Voor Forza Ninove (3): nog niet gekend
- Voor Open VLD (3):
Christiane Bické, Halsesteenweg 28, 9402 Meerbeke
Michel Bellemans, Edmond De Deynstraat 55, 9400 Ninove
Claude Dendauw, Melkbos 45, 9404 Aspelare
- voor Samen (2):
Franky D'Hauwer, Aalstersesteenweg 72, 9400 Ninove
Patrick Carael: Roe 9 G, 9401 Pollare
- voor N-VA (1):
Jeroen Van Assche, Roesbeke 38, 9402 Meerbeke
Vertegenwoordiging uit raden en gebruikers:
- Voor de kunst- en cultuurraad:
Hilde Nijs, Aalstersesteenweg 121, 9400 Ninove
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Rebecca Van Rampelberg, Ring Oost 12b, 9400 Ninove (plaatsvervanger)
- Voor de erfgoedraad: nog niet gekend
- Voor de Jeugdraad: nog niet gekend
- Voor de CC-gebruikers:
Frans Lauwaert, Lindendreef 47, 9400 Ninove
Bram Van Den Berghe, Wildendries 30, 9404 Aspelare
Wilfried Soufriau, Bevrijdingslaan 18 B9 , 9400 Ninove
Patricia Vanderplasschen, Eduard Poelaertstraat 18, 9402 Meerbeke
Marc Ost, Muntstraat 19, 9400 Lieferinge
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AGB De kleine Dender
35.

Sport - AGB De Kleine Dender - advies jaarrekening AGB Ninove 2018 BBC

Verslag aan de raad
Voorstel aan de raad om de jaarrekening 2018 BBC van het AGB Ninove, boekhoudkundig resultaat
en balans positief te adviseren.
Ontwerpbeslissing

Motivering
Juridische gronden
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikels 225-244;
Gelet op de statuten van het AGB Ninove, goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 26 november
2018 en door de gemeenteraad op 13 december 2018, voornamelijk artikel 39 waarin de procedure
jaarrekening wordt vastgelegd;
Gelet op de beheersovereenkomst tussen de stad Ninove en het AGB Ninove goedgekeurd door de
raad van bestuur op 6 mei 2019 en door de gemeenteraad op 23 mei 2019;
Gelet op de vaststelling door de raad van bestuur van het AGB Ninove van de jaarrekening 2018
BBC en het boekhoudkundig resultaat van het autonoom gemeentebedrijf Ninove in zitting van 4
juni 2019;

Feiten en context
Gelet op de jaarrekening 2018 van het AGB Ninove volgens BBC, toegevoegd aan het dossier;
Gelet op het boekhoudkundig resultaat 2018;
Gelet op artikel 9 van de beheersovereenkomst m.b.t. de werkingsmiddelen waarin wordt gezegd:
“Voor de eigen werking en de uitvoering van de doelstellingen, wendt de beheerder naast zijn
inkomsten uit de exploitatie van het zwembad, de hem door het stadsbestuur toegekende middelen
(prijssubsidie) aan. Tevens beschikt hij over een mogelijke renteloze lening vanwege het
stadsbestuur, bepaald door de gemeenteraad. Hiertoe kunnen de teruggestorte middelen van het
AGB in de stadskas worden aangewend.”
Gelet op artikel 40 van de statuten van het AGB m.b.t. de resultaatsbestemming waarin wordt
gezegd:
“Met inachtname van de terzake gesloten beleidsovereenkomsten en nadat een bedrag van ten
minste een twintigste van de nettowinst is ingehouden voor de vorming van een reservefonds, een
verplichting die ophoudt wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal
heeft bereikt en nadat de raad van bestuur heeft beslist over het reserveren of overdragen van het
resultaat van het bedrijf, wordt het saldo aan de gemeente uitgekeerd.”

Besluit

Enig artikel
Positief advies te verlenen aan de jaarrekening 2018 BBC en het boekhoudkundig resultaat van het
autonoom gemeentebedrijf Ninove.
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36.

Sport - goedkeuring jaarrekening vennootschappen (NBB) 2018 met resultaat en
balanstotalen

Verslag aan de raad
Voorstel aan de raad tot het verlenen van goedkeuring aan de jaarrekening vennootschappen 2018
van het autonoom gemeentebedrijf, samen met de resultaten en balans.
Ontwerpbeslissing

Motivering
Juridische gronden
Gelet op het wetboek der vennootschappen voornamelijk op artikel 92 dat bepaalt dat de
bestuurders de jaarrekening moeten opmaken en ter goedkeuring moeten voorleggen aan de
algemene vergadering. Vermits voor een AGB de gemeenteraad als algemene vergadering
fungeert, moet de gemeenteraad de door de raad van bestuur opgemaakte (lees: vastgestelde)
jaarrekening goedkeuren;
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikels 225-244;
Gelet op de statuten van het AGB Ninove, goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 26 november
2018 en door de gemeenteraad op 13 december 2018, voornamelijk artikel 39 waarin de procedure
jaarrekening wordt vastgelegd;
Gelet op de beheersovereenkomst tussen de stad Ninove en het AGB Ninove goedgekeurd door de
raad van bestuur op 6 mei 2019 en door de gemeenteraad op 23 mei 2019;
Gelet op de vaststelling door de raad van bestuur van het AGB Ninove van de jaarrekening 2018
vennootschappen, met resultaten en balanstotalen van het autonoom gemeentebedrijf Ninove in
zitting van 4 juni 2019;

Feiten en context
Gelet op de jaarrekening vennootschappen 2018 van het AGB Ninove met resultaat en
balanstotalen, toegevoegd aan het dossier;
Overwegende dat voor het autonoom gemeentebedrijf Ninove het verkort schema van de Nationale
Bank van België volstaat;
Overwegende dat het verslag van de commissaris wordt toegevoegd aan de jaarrekening na de
vaststelling door de raad van bestuur;
Gelet op artikel 9 van de beheersovereenkomst m.b.t. de werkingsmiddelen waarin wordt gezegd:
“Voor de eigen werking en de uitvoering van de doelstellingen, wendt de beheerder naast zijn
inkomsten uit de exploitatie van het zwembad, de hem door het stadsbestuur toegekende middelen
(prijssubsidie) aan. Tevens beschikt hij over een mogelijke renteloze lening vanwege het
stadsbestuur, bepaald door de gemeenteraad. Hiertoe kunnen de teruggestorte middelen van het
AGB in de stadskas worden aangewend.”
Gelet op artikel 40 van de statuten van het AGB m.b.t. de resultaatsbestemming waarin wordt
gezegd:
“Met inachtname van de terzake gesloten beleidsovereenkomsten en nadat een bedrag van ten
minste een twintigste van de nettowinst is ingehouden voor de vorming van een reservefonds, een
verplichting die ophoudt wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal
heeft bereikt en nadat de raad van bestuur heeft beslist over het reserveren of overdragen van het
resultaat van het bedrijf, wordt het saldo aan de gemeente uitgekeerd.”
Overwegende dat de raad van bestuur besliste conform de statuten om een deel van de winst, €
60.000, terug te storten in de stadskas;
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Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad keurt de jaarrekening vennootschappen 2018 met resultaat en balanstotalen van
het autonoom gemeentebedrijf Ninove goed.
Artikel 2
Na goedkeuring van de gemeenteraad zal het AGB Ninove aangifte van de vennootschapsbelasting
doen, voor 31 september 2019.
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