Ninove, 26 juni 2019

Overzichtslijst van de beslissingen van de gemeenteraad van 20 juni
2019

Openbare vergadering
1.

Politie - begrotingsrekening 2018 - vaststelling

De dienstjaarrekening 2018 van de politiezone wordt vastgesteld.
2.
Secretariaat - Interlokale vereniging Bibart - aanduiding beheerder en
plaatsvervanger
Er wordt een beheerder en plaatsvervanger aangeduid bij de interlokale vereniging Bibart.
Deze aanstelling geldt voor de duur van deze bestuursperiode.
3.
Secretariaat - Medov vzw - aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger
algemene vergadering
Er wordt een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aangeduid in de algemene vergadering
van Medov vzw.
Deze aanstelling geldt voor de duur van deze bestuursperiode.
4.

Secretariaat - AGB De Kleine Dender- Raad van Bestuur - vervanging lid

Er wordt een nieuwe vertegenwoordiger aangeduid in de algemene vergadering van de Raad van
Bestuur van het AGB De Kleine Dender en dit met ingang op 1 september 2019.
Deze aanstelling geldt voor de duur van deze bestuursperiode.
5.

Secretariaat - Ninove Welzijn - voordracht kandidaat-lid Raad van Bestuur

Er wordt een kandidaat lid aangeduid voor de Raad van Bestuur van Ninove Welzijn.
Deze aanstelling geldt voor de duur van deze bestuursperiode.
6.
Secretariaat - Gemeentelijke Holding NV - aanduiden afgevaardigde +
plaatsvervanger AV
Er wordt een stadsafgevaardigde en plaatsvervanger aangeduid om deel te nemen aan de
algemene vergadering van de Gemeentelijke Holding in vereffening nv.
Deze aanstelling geldt voor de duur van deze bestuursperiode.
7.
Secretariaat - Toerisme Oost-Vlaanderen - algemene vergadering - maandag 24
juni 2019 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger
Er wordt akte genomen van de agenda van de algemene vergadering van Toerisme OostVlaanderen.
Aan de vertegenwoordiger van de stad wordt opdracht gegeven in te stemmen met de diverse
punten op de agenda.
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8.
Secretariaat - Gemeentelijke Holding in vereffening - algemene vergadering woensdag 26 juni 2019 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger
Er wordt akte genomen van de agenda van de algemene vergadering van de Gemeentelijke
Holding in vereffening nv.
Aan de vertegenwoordiger van de stad in de algemene vergadering van de Gemeentelijke Holding
in vereffening nv wordt opdracht gegeven in te stemmen met de diverse punten op de agenda.
9.
Stafdienst - goedkeuring van het kader organisatiebeheersing- en ontwikkeling
voor stad & OCMW Ninove
De gemeenteraad keurt het kader voor organisatiebeheersing-en ontwikkeling voor stad & OCMW
Ninove goed.
Jaarlijks zal voor eind juni gerapporteerd worden aan de gemeente- en OCMW-raad over de
voortgang van de genomen beheersmaatregelen in het afgelopen jaar.
Het N-Team bepaalt jaarlijks in het 4e kwartaal de prioriteiten voor het komende jaar op basis van
een evaluatie van de lopende planning en update van de interne analyse. Deze planning wordt ook
aan de gemeente- en OCMW-raad gerapporteerd ter kennisneming.
10.
Logistiek/overheidsopdrachten - vaststelling door de gemeenteraad wat onder
het begrip "dagelijks bestuur" moet worden verstaan.
Inzake uitgaven wordt het begrip dagelijks bestuur vastgesteld voor de duur van de
bestuursperiode 2019-2025.
11.
Logistiek/overheidsopdrachten - vestiging van erfdienstbaarheden op een perceel
stadsgrond in de Burchtstraat te Ninove - goedkeuring - goedkeuring ontwerp-akte
De vestiging van erfdienstbaarheden op de stadsparking in de Burchtstraat, kadastraal gekend
Ninove 2e afdeling sectie B deel van nr. 1088R, ten voordele van de goederen te Ninove
Burchtstraat 48+ en 50, kadastraal gekend onder de nrs. 1077G, 1081K en 1081M, met
gereserveerd perceelsidentificatienr. 1902A, eigendom van het OCMW Ninove, SHM Denderstreek,
CBE ZOVL en PWA Ninove, wordt aanvaard.
12.
Logistiek/overheidsopdrachten - openbare verkoop van de pastorie van Neigem
en een perceel grond langs de Geraardsbergsesteenweg te Aspelare
De openbare verkoop van de pastorie van Neigem, Pastorijstraat 3, met achterliggend perceel
weiland, kadastraal gekend Ninove 5e afdeling Neigem sectie A nrs 127b en 125b, met een totale
oppervlakte van 47a 64ca, wordt goedgekeurd.
De desaffectatie en openbare verkoop van een perceel grond langs de Geraardsbergsesteenweg te
Aspelare, kadastraal gekend Ninove 11e afdeling Aspelare sectie B deel van het openbaar domein
met een oppervlakte volgens meting van 63ca wordt goedgekeurd.
Aan de pachter van het perceel weiland achter de pastorie zal voor de toewijs worden gevraagd of
hij gebruik wenst te maken van zijn voorkooprecht.
Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om een notaris met standplaats te
Ninove aan te stellen voor de openbare verkoop.
De voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur zullen de stad vertegenwoordigen in
akte.
13.
Logistiek/overheidsopdrachten - vestiging hypotheek op de hockeyterreinen van
Dender-Hockey
De gemeenteraad heeft geen bezwaar tegen de vestiging van een hypothecaire inschrijving op het
aan de vzw Dender-Hockey toegekende recht opstal en de constructies op de percelen stadsgrond
“Leebeek” te Outer, kadastraal gekend Ninove 13e afdeling Outer sectie A nrs. 347C, 348, 350C en
351D, met een respectievelijke oppervlakte van 99a 22ca, 49a, 99a 54ca en 61a 58ca.
De voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur zullen de stad vertegenwoordigen in
de akte.
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14.
Logistiek/overheidsopdrachten - openbare verkoop van een perceel grond te
Voorde - goedkeuring deelname aan de biedingen bij hoger bod en op de tweede zitdag
De stad zal het goed te Voorde, kadastraal gekend Ninove 10e afdeling Voorde sectie B nr. 90C,
met een oppervlakte van 70a 64ca, via deelname aan de biedingen van de openbare verkoop
trachten te verwerven om reden van openbaar nut voor de uitbreiding van het aanpalende
speelbos.
Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om aan de biedingen deel te
nemen.
Het maximale uit te brengen bod is gekoppeld aan de waarde vastgesteld in het schattingsverslag,
die omwille van de bescherming van de kansen van de stad en de stadsfinanciën niet openbaar
wordt gemaakt.
De voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur zullen de stad vertegenwoordigen in
akte.
15.
Logistiek/overheidsopdrachten - begeleiding, ter ondersteuning en/of
adviesverlening bij grondgebonden, lokaal economische zaken en bouw van een sociaal
huis - goedkeuring - goedkeuring lastvoorwaarden - vaststellen wijze van gunnen van de
opdracht
De begeleiding, ondersteuning en/of advies bij grondgebonden, lokaal economische zaken en bouw
van een sociaal huis wordt goedgekeurd.
De opdracht zal worden gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking.
De voorwaarden vervat in het bestek worden goedgekeurd.
16.
Logistiek/overheidsopdrachten - onderhoud voegvullingen - goedkeuring goedkeuring voorwaarden - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht
De opdracht voor het uitvoeren van onderhoudswerken aan de voegvullingen van de wegen voor
het dienstjaar 2019, verlengbaar voor 2020 en 2021 wordt goedgekeurd.
Voornoemde opdracht zal worden gegund bij wijze van een openbare procedure en nationaal
bekend worden gemaakt.
De voorwaarden vervat in het bestek worden goedgekeurd.
17.
Logistiek/overheidsopdrachten - vervangen buitenschrijnwerk SBS Windekind goedkeuring - goedkeuren voorwaarden - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht.
De opdracht voor het vervangen van het buitenschrijnwerk van de stedelijke basisschool
Windekind, Edingsesteenweg 344, 9400 Denderwindeke wordt goedgekeurd.
Voornoemde opdracht zal worden gegund bij wijze van vereenvoudigde onderhandelingsprocedure
met bekendmaking en nationaal bekend worden gemaakt.
De voorwaarden vervat in het bestek worden goedgekeurd.
18.
Integratie - Samenwerkingsovereenkomst met Agentschap Integratie en
Inburgering in het kader van het traject naar taalbeleid
De samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap voor Integratie en Inburgering in het kader
van het traject naar taalbeleid voor de stad Ninove voor de periode van 1/10/2019 tot 30/11/2020,
wordt goedgekeurd.
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19.
Integratie - samenwerkingsovereenkomst Centrum voor Basiseducatie Zuid OostVlaanderen
De ondersteuning door het Centrum voor Basiseducatie Zuid-Oost-Vlaanderen vzw voor het
ontwikkelen van communicatieve vaardigheden aan de deelnemers van Brabbelbabbels voor de
periode van september 2019 tot en met juni 2020 wordt goedgekeurd.
20.

Archief - archiefbeheersysteem GIAS - goedkeuren samenwerkingsovereenkomst

De samenwerkingsovereenkomst inzake het Gemeenschappelijk Archief- en Informatiesysteem
(GIAS) wordt goedgekeurd. Deze overeenkomst vangt aan op 1 juli 2019.
21.
Patrimonium - energiediensten voor lokale besturen - kaderovereenkomst verlenging - goedkeuring
De stad Ninove gaat akkoord met en machtigt het college van burgemeester en schepenen voor
het afsluiten van de verlenging van de kaderovereenkomst tot 31 december 2019 via een
addendum met de netbeheerder Fluvius.
22.
Sociale zaken - goedkeuring aanduiden leden voor de voorlopige zorgraad van de
eerstelijnszone Dender-zuid voor de cluster lokale besturen
Er worden twee leden aangeduid voor de voorlopige zorgraad van de eerstelijnszone Dender-zuid.
23.

Sociale zaken - vraag tot goedkeuring advies GROS

Er wordt goedkeuring verleend om de deadline voor de indiening van subsidieaanvragen uit te
stellen naar 15 augustus 2019.
24.

Financiële dienst - OCMW - jaarrekening 2018 - kennisname

Er wordt kennisgenomen van de jaarrekening 2018 van het OCMW, bestaande uit de beleidsnota
en de financiële nota.
Er wordt kennisgenomen van de liquiditeitenrekening.
25.

Financiële dienst - O.C.M.W - budgetwijziging 2019/1 - kennisname

De gemeenteraad neemt kennis van de O.C.M.W.-budgetwijziging 2019/1.
Het liquiditeitenbudget wordt vastgesteld.
26.

Financiële dienst - stad Ninove - jaarrekening 2018 - vaststelling

Het ontwerp van de jaarrekening 2018 bestaande uit de beleidsnota en de financiële nota wordt
vastgesteld.
De liquiditeitenrekening wordt vastgesteld.
27.

Financiële dienst - budgetwijziging 2019/1

De budgetwijziging 2019/1 wordt vastgesteld.
Het liquiditeitenbudget wordt vastgesteld.
28.
Mobiliteit - Denderwindeke - Minnenhofstraat - invoeren stilstaan en
parkeerverbod tussen huisnummer 4 en huisnummer 23 - parkeren toegelaten in de
parkeerstrook rechtover huisnummer 9 tot en met huisnummer 13 - stadswegen
In de Minnenhofstraat te Denderwindeke wordt een stilstaan en parkeerverbod ingevoerd langs de
kant van de woningen.
In de Minnenhofstraat te Denderwindeke wordt in de parkeerstrook uitsluitend toegelaten voor
motorfietsen, personenauto’s, auto’s voor dubbelgebruik en minibussen.
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29.
Mobiliteit - reglement voorwaarden parkeerplaatsen voor personen met een
beperking - stadswegen
De gemeenteraad gaat akkoord met het reglement waarin de voorwaarden verbonden gaan worden
voor de toekenning van een parkeerplaats voor personen met een beperking.
30.
Mobiliteit - Voorde - Zevenhoek - stilstaan en parkeerverbod E3 op de
perceelsgrens ter hoogte van perceelsnummers 0425G en 0427C, kadastraal gekend
Voorde 10de Afdeling, Sectie B stadswegen
In de Zevenhoek te Voorde wordt op de perceelsgrens, kadastraal gekend Voorde 10de Afdeling
Sectie B, nr. 0425G en 0427C signalisatie geplaatst:
31.
Mobiliteit - opheffing gemeenteraadsbeslissing 21 juni 2018 - opmaak nieuw
aanvullend reglement Bovenhoekstraat - Outerstraat te Outer/Ninove - stadswegen
De gemeenteraadsbeslissing van 21 juni 2018 voor wat betreft de Outerstraat/Bovenhoekstraat te
Outer/Ninove wordt opgeheven.
In de Bovenhoekstraat te Outer/Ninove wordt beperkt eenrichtingsverkeer ingevoerd komende van
de Brakelsesteenweg (N8) en rijdende richting Outerstraat, uitgezonderd fietsers en bromfietsers
klasse A welke in beide rijrichtingen zijn toegelaten.
32.
Mobiliteit - Aspelare - Wildendries - opheffing gemeenteraadsbesluit 23 februari
2017 - goedkeuring nieuw gemeenteraadsbesluit - gemeenteweg
De gemeenteraadsbeslissing van 23 februari 2017 met betrekking tot de Wildendries te Aspelare
wordt opgeheven.
33.
Mobiliteit - Denderwindeke - Dasselt - opheffing gemeenteraadsbeslissing van
donderdag 25 oktober 2018 inzake de invoering van eenrichtingsverkeer in Dasselt te
Denderwindeke - stadswegen
De gemeenteraadsbeslissing van 25 oktober 2018 wordt opgeheven.
34.
Mobiliteit - Denderwindeke - Edingsesteenweg (N255) - aanleg oversteekplaats
voetgangers ter hoogte van huisnummer 417 - gewestweg.
De aanleg van een oversteekplaats voor voetgangers op de Edingsesteenweg (N255) wordt
goedgekeurd dit zoals bedoeld in art. 76.3 van het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
35.
Mobiliteit - Appelterre/Voorde - Holstraat - verbodsbord C21, 3,5 ton
uitgezonderd plaatselijk verkeer - stadswegen
In de Holstraat een deelgemeente van Appelterre/Voorde wordt het verbodsbord C21, 3,5 ton
uitgezonderd plaatselijk verkeer geplaatst.
36.
Leefmilieu - inrichten volkstuinen Graafland - beheerovereenkomst met Graafland
vzw - goedkeuring
De ontwerpovereenkomst tussen de stad Ninove en Graafland vzw, voor het gebruik en het beheer
van de volkstuinsite Graafland te Meerbeke en kadastraal gekend onder Ninove, 2e afdeling, sectie
B, nummers 1230/a, 1234/a, 4e afdeling, sectie A, nummers 34/b, 34/c, 34/c2, 34/d2, 34/e2,
34/h2, 38/n voor een oppervlakte van 2,99 ha, wordt goedgekeurd.
Het college van burgemeester en schepen wordt gemachtigd om uitvoering te geven aan de
overeenkomst en de overlegcommissie samen te stellen.
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37.
Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - project Kunstkuur
- lokaal samenwerkingsinitiatief met de GO! basisschool Molenveld Denderhoutem goedkeuring samenwerkingsovereenkomst
De gemeenteraad keurt de bijgevoegde overeenkomst Lokaal samenwerkingsinitiatief Deeltijds
Kunstonderwijs/Basisonderwijs tussen het Stadsbestuur van Ninove, schoolbestuur van de Stedelijke
Academie voor Muziek, Woord en Dans (hoofdvestigingsplaats en vestigingsplaatsen), Parklaan 13,
9400 Ninove, en de Scholengroep 19 Dender, schoolbestuur van de GO! basisschool Molenveld,
Molenstraat 33, 9450 Denderhoutem, goed voor een periode van drie schooljaren vanaf het
schooljaar 2019/2020.
38.
Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans academiereglement - goedkeuring
Het bestaande academiereglement goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 17 juli 2018
wordt opgeheven bij de inwerkingtreding van een nieuw academiereglement.
Het nieuw academiereglement wordt goedgekeurd en treedt in werking op 1 september 2019.
39.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - schoolreglement - goedkeuring

Het bestaande schoolreglement, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 21 juni 2018,
wordt opgeheven.
Het nieuw schoolreglement wordt goedgekeurd.
40.
Evenementen - stedelijke feestcommissie - aanstelling onafhankelijke leden
(2019-2024)
Er worden 2 personen als onafhankelijk lid van de stedelijke feestcommissie aangesteld.
41.

Bibliotheek en CC De Plomblom - vaststelling samenstelling adviesorganen

Goedkeuring wordt gehecht aan het aantal afgevaardigden, aan te duiden door de politieke fracties
voor de adviesraden van Cultuurcentrum de Plomblom en van de Bibliotheek.
42.

Jeugd - goedkeuring gebruikersovereenkomst JH Het Uur

De gebruikersovereenkomst tussen de stad Ninove en vzw Het Uur wordt goedgekeurd.
AP1.

Interpellatie van raadslid Renaat Raes over het Schoolbaantje te Voorde

Schepen W. Vande Winkel (Samen) en de raadsleden R. Raes (Forza Ninove) en I. Malfroot (Forza
Ninove) antwoorden op deze interpellatie.
AP2. Interpellatie van raadslid Guy D'haeseleer aan de schepen van personeel omtrent
het wanbeleid inzake de aanstelling van jobstudenten
Deze interpellatie wordt samen met de interpellatie van raadslid A. Triest (Open VLD) behandeld.
AP3. Interpellatie van raadslid Alain Triest aan de schepen van personeel over het in
kennis stellen van jobstudenten aan de stad
Schepen J. Arents (Onafh.) en de raadsleden G. D’haeseleer (Forza Ninove), A. Triest (Open VLD),
R. Raes (Forza Ninove) en K. De Roose (N-VA) antwoorden op deze interpellaties.
AP4. Voorstel van raadslid Guy D'haeseleer tot aanpassing reglement jobstudenten en
monitoren aan de stad/OCMW
Schepen J. Arents (Onafh.) en de raadsleden A. Triest (Open VLD) en G.’haeseleer (Forza Ninove)
antwoorden op deze interpellatie.
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AP5. Interpellatie van raadslid Karolien De Roose aan de schepen van leefmilieu en
klimaat, Wouter Vande Winkel over de 'goede voornemens' van het stadsbestuur tijdens
de 'Lentedrink'
Schepen W. Vande Winkel (Samen) en de raadsleden K. De Roose (N-VA) en R. Corijn (Forza
Ninove) antwoorden op deze interpellatie.
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