Ninove, 4 juni 2020

Overzichtslijst van de beslissingen van de gemeenteraad van 28 mei
2020

Openbare vergadering
1.
Politie - personeel - mobiliteit - openverklaring van een vacante betrekking in het
operationeel kader - hoofdinspecteur van politie - gerechtelijke team - recherche
Een betrekking van hoofdinspecteur van politie voor het gerechtelijke team – recherche - wordt
vacant verklaard. Ze wordt begeven bij wege van mobiliteit.
Er wordt voorzien in een wervingsreserve voor de functie van hoofdinspecteur van politie voor het
gerechtelijke team – recherche - 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.
2.
Politie - personeel - mobiliteit - openverklaring van een vacante betrekking in het
administratief en logistiek kader - niveau C - assistent - lokaal informatiekruispunt communicatie & ontwikkeling
De gemeenteraadsbeslissing van 20 februari 2020 houdende de openverklaring van een vacante
betrekking in het operationeel kader van een betrekking van inspecteur van politie voor het lokaal
informatiekruispunt – APO – wordt ingetrokken.
Een betrekking van niveau C - assistent – voor het lokaal informatiekruispunt – communicatie &
ontwikkeling - wordt vacant verklaard. Ze wordt begeven bij wege van mobiliteit.
Er wordt voorzien in een wervingsreserve voor de betrekking van niveau C – assistent – voor het
lokaal informatiekruispunt – communicatie & ontwikkeling - die geldt voor de geschikt bevonden
kandidaten tot de datum van de oproep van de kandidaten van de tweede navolgende
mobiliteitscyclus, die geldt voor een gelijkwaardige functionaliteit.
3.

Politie - kasmiddelen over het eerste kwartaal 2020 - kennisname

Er wordt kennisgenomen van het proces-verbaal van onderzoek van de kasmiddelen van de
politiezone Ninove over het eerste kwartaal 2020, opgesteld op 22 april 2020.
4.
Secretariaat - kennisname brieven ABB mbt de klacht betreffende uitvoering
afsprakennota binnen de kunst- en cultuurraad.
De gemeenteraad neemt kennis van de brief van Agentschap Binnenlands Bestuur betreffende de
klacht mbt het uitvoeren van de afsprakennota binnen de kunst- en cultuuraad.
5.
Secretariaat - OCMW-, gemeenteraads- en commissiezittingen 2020 - vaststellen
data en uren tweede helft 2020
De vergaderingen van de OCMW-, gemeenteraad en commissiezittingen worden gedurende de
tweede helft van het dienstjaar 2020 vastgesteld:
6.

Secretariaat - TMVS - gecoördineerde statuten - kennisname

De gemeenteraad neemt kennis van de gecoördineerde statuten van TMVS.

7.
Secretariaat - De Lijn - algemene vergadering - dinsdag 26 mei 2020 akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger - bekrachtiging
Er wordt akte genomen van de agenda van de algemene vergadering van De Lijn.
8.
Secretariaat - Westlede - algemene vergadering - dinsdag 2 juni 2020 akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger
Er wordt akte genomen van de agenda van de algemene vergadering van Westlede .
9.
Secretariaat - SOLVA - algemene vergadering - woensdag 10 juni 2020 akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger
Er wordt akte wordt genomen van de agenda van de algemene vergadering van SOLVA.
10.
Secretariaat - Ilva - algemene vergadering - dinsdag 16 juni 2020 - akteneming
agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger
Er wordt akte wordt genomen van de agenda van de algemene vergadering van Ilva.
11.
Secretariaat - Ethias - algemene vergadering - dinsdag 30 juni 2020 - akteneming
agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger
Er wordt akte wordt genomen van de agenda van de algemene vergadering van Ethias.
12.
Secretariaat - SHM Ninove Welzijn - vervanging lid Raad van Bestuur + voordracht
kandidaat lid Raad van Bestuur.
Er wordt een lid en een kandidaat-lid voor de raad van bestuur van de SHM Ninove Welzijn
aangesteld
13.
Logistiek/overheidsopdrachten - ingebruikgave binnengebied BPA Burchtdam
voor de Jamborette in 2021
De gemeenteraad gaat akkoord met de ingebruikgave van de percelen weiland van de stad in het
binnengebied van het BPA Burchtdam, zoals vermeld in het overwegend gedeelte, door de huidige
gebruikers aan de scouts van Ninove tijdens de maanden juli en augustus 2021.
14.
Burgerzaken - principiële goedkeuring terugbetaling retributie
huwelijksceremonieel
Alle retributies betreffende het huwelijksceremonieel voor voltrokken huwelijken tijdens de
coronacrisis zullen worden terugbetaald aan het betrokken bruidspaar.
Onder coronacrisis wordt verstaan, de periode wanneer een burgerlijk huwelijk onderhevig was/is
aan beperkende maatregelen, opgelegd door de hogere overheid, zoals afwijkingen op het verbod
op samenscholing, en waarbij derhalve de voorziene receptie wordt afgelast.
15.
Burgerzaken - burgemeestersbesluit van 1 april 2020 betreffende opschorting 5
dagen-regel voor begraving nav coronacrisis bij crematie slachtoffers coronavirus bekrachtiging
De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing van de burgemeester van 1 april 2020 betreffende
opschorting 5 dagen-regel voor begraving nav coronacrisis bij crematie slachtoffers coronavirus.
Het gaat om de volgende maatregelen:
Een uitzondering toe te staan op artikel 182 van het algemeen politiereglement van de stad,
goedgekeurd in gewijzigde versie op de gemeenteraad van 20 februari 2020: “De begravingen,
asverstrooiingen of bijzettingen in een columbarium hebben plaats binnen de vijf dagen volgend op
de dag van het overlijden, de zaterdagen, de zondagen, de wettelijke en reglementaire feestdagen,
lokale verlofdagen en dienstvrijstellingen van het personeel van de begraafplaatsen niet
meegerekend.”, waarbij opschorting van de vijf dagen wordt gegeven, voor zover het slachtoffer is
overleden ten gevolge van het coronavirus, de nabestaanden in quarantaine dienen te verblijven
en het slachtoffer wordt gecremeerd;

De termijn van vijf dagen vindt echter ingang vanaf de dag volgend op de vrijgave van de urne uit
het crematorium.
16.
Gemeentebelastingen - retributies i.v.m. het globaal diftarsysteem, de verkoop
van composteermateriaal en het gebruik van het containerpark - aanpassing
Het gemeenteraadsbesluit van 23 maart 2016 houdende aanpassing van retributies in verband met
het globaal diftarsysteem, de verkoop van composteermateriaal en het gebruik van het
containerpark wordt vanaf 1 juli 2020 opgeheven en van dan af vervangen door volgende
bepalingen:
De titel luidt als volgt: retributies in verband met het globaal diftarsysteem, de verkoop van
composteermateriaal en het gebruik van het recyclagepark.
17.
Financiën - beslissingen van het college van burgemeester en schepenen van 14
april 2020 betreffende de vrijstelling van retributies gedurende de COVID-19 crisis bekrachtiging

Dit agendapunt wordt verdaagd
18.
Financiële dienst - KFB - budgetwijziging 2020/1 - OLV Lichtmis Lieferinge kennisname
Er wordt kennisgenomen van de budgetwijziging 2020/1.
19.
Financiële dienst - KFB - budgetwijziging 2020/1 - Sint Pieter Denderwindeke kennisname
Er wordt kennisgenomen van de budgetwijziging 2020/1.
20.
Financiële dienst - KFB - eindrekening Sint Pieter Denderwindeke - 14/04/2020 kennisname
Er wordt kennisgenomen van de eindrekening van de kerkfabriek Sint-Pieter Denderwindeke van
14 april 2020.
21.
Mobiliteit - Ninove - Geraardsbergsestraat - intrekking gemeenteraadsbeslissing
van 6 november 2019 - invoeren parkeerverbod E1 tussen huisnummer 33-37-39 stadswegen
De gemeenteraadsbeslissing 6 november 2019 inzake het inrichten van een laad en loszone in de
Geraardsbergsestraat te Ninove wordt ingetrokken.
22.

Mobiliteit - Ninove - Pamelstraat-Oost - parkeren - stadswegen

In de Pamelstraat-Oost te Ninove wordt langs de kant van de woningen huisnummer 362-364-366368 net voor de eerste langsparkeerplaats voor personen met beperking één langsparkeerplaats
ingericht.
23.
Mobiliteit - Ninove - Denderkaai - inrichten blauwe zone - parkeerschijf maximum
30 minuten.
In de Denderkaai te Ninove worden 2 parkeerplaatsen ingericht als blauwe zone dit met een
maximale parkeerduur van 30 minuten.
24.

Mobiliteit - Ninove - Denderstraat - aanleg rijbaankussen - stadswegen

In de Denderstraat te Ninove wordt iets voorbij de Meerbekeweg (achterzijde woning
Brusselsesteenweg 152 te Ninove) een rijbaankussen aangelegd.
25.
Mobiliteit - beslissing van college van burgemeester en schepenen van 14 april
2020, 4 mei 2020 en 11 mei 2020 betreffende opschorting betalend parkeren bekrachtiging

De gemeenteraad bekrachtigt de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen van
14 april 2020, 4 mei, 11 mei en 18 mei 2020 betreffende opschorting betalend parkeren.
26.
Mobiliteit - beslissing van college van burgemeester en schepenen van 23 maart
2020, 6 april 2020 en 14 april 2020 betreffende inname openbaar domein - inname
standpunt en opschorting betaling - bekrachtiging
De gemeenteraad bekrachtigt de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen van
23 maart 2020 en 14 april 2020 betreffende het opschorten van betaling voor inname openbaar
domein naar aanleiding van de verstrengde maatregelen in het kader van COVID-19.
27.
Mobiliteit - betalend parkeren - bewonerskaarten en abonnementen - verlenging goedkeuring
De gemeenteraad gaat akkoord met een verlenging van de abonnementen en bewonerskaarten
waarbij deze voor de betalende zones verlengd worden met 2 maand en voor de blauwe zones
verlengd worden met 3,5 maand
28.
Leefmilieu - klimaat - samenwerkingsovereenkomst voor Energiehuis SOLVA en
IGS Lokaal Woonbeleid - aanduiden leden kredietcommissie - goedkeuring
De gemeenteraad duidt namens de stad Ninove een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger
aan om deel te nemen aan de kredietcommissie in het kader van de samenwerkingsovereenkomst
tussen de stad en SOLVA betreffende de nieuwe taakstelling van het Energiehuis SOLVA en IGS
Lokaal Woonbeleid.
29.
Lokale economie - Coronacrisis - waardebon per gezin - afsprakennota, richtlijnen
deelnemende handelaars - goedkeuring
De gemeenteraad geeft goedkeuring aan het uitkeren van een papieren waardebon van € 25,00
aan ieder gedomicilieerd adres in Ninove, deze kan ter ondersteuning van de lokale economie bij
deelnemende handelaars worden ingeruild van zodra de cafés opnieuw mogen openen.
De afsprakennota “Waardebon € 25,00 – Richtlijnen deelnemende handelaars” regelt de uitgifte en
bijhorende modaliteiten van de waardebon, en wordt goedgekeurd als volgt:
1. Doel
De stad Ninove verleent ieder gezin, i.c. ieder gedomicilieerd adres in Ninove, n.a.v. de coronacrisis
een papieren waardebon van € 25,00 om te besteden bij lokaal deelnemende handelaars.
2. Deelnemende handelaars
Wie?
Iedere handelaar die is gevestigd op het grondgebied van de stad Ninove, nationaal maximum vijf
ingeschreven vestigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen heeft en die is geregistreerd in
de Ninove app, neemt automatisch deel aan deze actie. Deze handelaars worden hiervan
verwittigd, indien gewenst kunnen zij zich uitschrijven van deelname.
Enkel deelnemende handelaars mogen waardebonnen aanvaarden en ontvangen de tegenwaarde
van de stad.
Door deelname aan deze actie, verklaart de handelaar zich akkoord met de afsprakennota die terug
te vinden is op www.ninove.be of kan opgevraagd worden bij de dienst lokale economie.
Hoeveel bedraagt de deelname?
Deelname aan deze actie is gratis.
Hoe word ik herkend als deelnemende handelaar?

De lijst van deelnemende handelaars is voor de gebruiker raadpleegbaar in de Ninove app (door
het scannen van de QR-code op de waardebon) en op www.ninove.be.
De deelnemende handelaar verklaart zich akkoord dat de commerciële gegevens van de
handelszaak in het kader van deze actie via de stedelijke kanalen gecommuniceerd worden.
De handelaar is verantwoordelijk om de informatie van zijn of haar handelszaak in de Ninove app
up-to-date te houden. Om de lijst op de stadswebsite up-to-date te houden is het belangrijk dat
iedere wijziging van de handelszaak zo snel mogelijk wordt doorgegeven aan de dienst lokale
economie.
3. Wat met ontvangen waardebonnen?
Hoe herken ik een valse bon?
Elke waardebon heeft een unieke QR-code gekoppeld aan het gedomicilieerd adres. Bij twijfel
contacteert de deelnemende handelaar best de dienst lokale economie.
Geldigheid van de bon
De waardebon is voor de gebruiker drie maanden geldig vanaf de datum die door de stad via de
stedelijke kanalen wordt bekendgemaakt. Handelaars mogen na deze periode, drie maanden vanaf
startdatum, geen bonnen meer aanvaarden. De waardebon moet gedurende de hele periode
aanvaard worden, ook tijdens de solden.
De bon kan niet worden verkocht aan derden, maar mag wel worden doorgegeven.
Moet er geld teruggegeven worden op de waardebon?
Nee, indien gewenst kan de bon in verschillende malen gebruikt worden. Door het scannen van de
QR-code op de waardebon, wordt het resterende bedrag weergegeven.
Hoe krijg ik mijn geld?
Iedere deelnemende handelaar krijgt instructies om de betaalapp te installeren. Via deze app, kan
de handelaar de QR-code op de waardebon scannen en ontvangt hij of zij virtuele munten. Hierna
kan de handelaar de tegenwaarde van deze virtuele munten transfereren naar zijn of haar
doorgegeven IBAN rekeningnummer.
Opgelet! Elke bon is drie maanden geldig vanaf de door de stad via de stedelijke kanalen
bekendgemaakte datum. Na deze periode mogen de deelnemende handelaars deze waardebonnen
niet meer aanvaarden, hij of zij zal immers de verschuldigde tegenwaarde dan niet meer kunnen
recupereren!
Wat als de gebruiker meer aankoopt dan het bedrag op de waardebon?
Indien de gebruiker meer aankoopt dan het bedrag op de waardebon van de gebruiker, kan de
handelaar het resterende verschuldigde bedrag afrekenen via zijn of haar kassasysteem.
Kan ik de stedelijke geschenkbon tijdens deze actie ook aanvaarden?
Ja, dat kan. Opgelet! Dit kan enkel via de werkwijze goedgekeurd door de gemeenteraad van 22
november 2018.
4. Meer info:
Bij vragen kan de handelaar terecht op de dienst lokale economie via 054 50 51 83 of
lokale.economie@ninove.be
5. Betwistingen
De waardebon wordt niet vervangen in geval van verlies, diefstal of beschadiging. Via een module
op de gemeentelijke website www.ninove.be kan een gezin, indien ze de waardebon niet

ontvangen heeft, dit melden. Dit zal dan worden getraceerd op basis van de QR-code die is
gekoppeld aan het gedomicilieerd adres.
Het gemeentebestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit van de producten of
diensten die werden geleverd, noch aangesproken worden tot voldoening van de rechten voorzien
in de artikelen 1649bis-octies van het Burgerlijk Wetboek.
In geval van betwistingen of discussies over de toepassing van het reglement neemt het college
van burgemeester en schepenen een gemotiveerde beslissing.
Deze beslissing wordt kenbaar gemaakt op de gemeentelijke website www.ninove.be.
30.
Lokale economie - Coronacrisis - fiscale steunmaatregelen ondernemers principieel akkoord
De gemeenteraad gaat principieel akkoord met volgende fiscale steunmaatregelen voor
ondernemers:
-

De belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen, de
solidariteitsbijdrage, (goedgekeurd door de gemeenteraad op 23 november 2017) wordt
niet geïnd voor de aanslagjaren 2019 en 2020

-

De belasting op verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met handelskarakter en
van gelijkgestelde producten (goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 december 2019)
wordt gewijzigd zodat de handelszaken gevestigd in Ninove toegelaten wordt om zes maal
gratis drukwerk te verspreiden voor zover dit drukwerk per keer de 30 gram niet
overschrijdt en dit over de periode 1 juli 2020 tot en met 31 december 2021

-

De belasting op de bedrijfsvestigingen (goedgekeurd door de gemeenteraad op 18
december 2019) voor het aanslagjaar 2020 wordt pas geïnd in het voorjaar van 2021

31.
Lokale economie - Coronacrisis - ambulante handelaars, marktkramers
dinsdagmarkt en leurhandelaars - voorwaarden plaatsen van kramen gekend bij de stad
- besluit CBS 06/05/2020 - verlenging abonnementen - besluit CBS 13/05/2020 bekrachtiging
Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 6 mei 2020 waarbij goedkeuring
werd gegeven aan de voorwaarden voor het plaatsen van kramen van ambulante handel die
gekend zijn bij de stad tijdens Covid-19 periode en hiervoor een vrijstelling van retributie te geven
van 3 maanden beginnende vanaf 11 mei 2020, wordt bekrachtigd.
Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 13 mei 2020 waarbij goedkeuring
werd gegeven dat ambulante handelaars, marktkramers en leurhandelaars met een
jaarabonnement verlenging krijgen van hun abonnement tot en met het 1 e kwartaal 2021, wordt
bekrachtigd.
32.
Lokale economie - detailhandel - belasting op leegstaande commerciële panden MB verspreiding Coronavirus beperken - niet uitvoeren vaststellingen - beslissing CBS
27/04/2020 - bekrachtiging
De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van
27 april 2020 houdende goedkeuring van niet uitvoeren van vaststellingen ter plaatse in kader van
het belastingreglement op leegstaande commerciële panden zolang bepaalde detailhandelszaken
en horeca gesloten dienen te zijn volgens besluiten betreffende dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te beperken.
33.
Onderwijs - lokaal flankerend onderwijsbeleid - beslissing van het college van
burgemeester en schepenen van 6 april 2020 betreffende de organisatie van de
kinderopvang tijdens de paasvakantie - bekrachtiging
De gemeenteraad bekrachtigt het collegebesluit van 6 april 2020 betreffende Onderwijs - lokaal
flankerend onderwijsbeleid - Coronamaatregelen - kinderopvang tijdens de paasvakantie, waarbij
de organisatie van de kinderopvang tijdens de paasvakantie werd goedgekeurd.

34.
Jeugd - vrijstelling van retributie voor particuliere speelpleinwerkingen voor het
gebruik van stadslokalen en -gebouwen als buurthuis - goedkeuring
De vereniging ’t Chiropaksken vzw, Rufin Pennestraat 42, 9400 Appelterre, wordt voor de periode
van 1 juli tot en met 28 augustus 2020 vrijgesteld van retributie voor het gebruik van de stedelijke
basisschool ‘De Oogappel’, Appelterredorp 13A, 9400 Appelterre. Dit in het kader van de
organisatie van een speelpleinwerking.
De vereniging Wenteka vzw, Heirebaan 115, 9400 Denderwindeke, wordt voor de periode van 1 juli
tot en met 28 augustus 2020 vrijgesteld van retributie voor het gebruik van de stedelijke
basisschool ‘Windekind’, Edingsesteenweg 344, 9400 Denderwindeke. Dit in het kader van de
organisatie van een speelpleinwerking.
35.
Sport - interlokale vereniging Regiosportdienst Zuid-Oost-Vlaanderen jaarrekening en jaarverslag 2019 - goedkeuring
De jaarrekening 2019 en het bijhorende jaarverslag van de Interlokale Vereniging Regiosportdienst
Zuid-Oost-Vlaanderen wordt goedgekeurd.
36.
Sociale zaken - subsidiereglement voor occasionele kinderopvangplaatsen in de
voorschoolse kinderopvang
Het subsidiereglement wordt goedgekeurd en kan inwerkingtreden vanaf 1 juli 2020.
37.
Sociale zaken - time-out-project De Kaai - goedkeuring
samenwerkingsovereenkomst
De samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Ninove en de vzw Ruyskensveld, Termurenlaan
20, 9320 Erembodegem, wordt goedgekeurd.
AP1. Interpellatie van raadslid Stijn Vander Elst gericht aan de burgemeester en de
schepenen bevoegd voor lokale economie, parkeerbeleid, evenementen, cultuur,
betreffende het uitbreiden van terrasruimten voor horeca tijdens de zomermaanden in
de binnenstad
AP2. Interpellatie en voorstel van raadslid Stijn Vander Elst gericht aan de
burgemeester en de schepenen bevoegd voor lokale economie, parkeerbeleid,
evenementen en cultuur betreffende het uitbreiden van terrasruimten voor horeca
tijdens de zomermaanden
AP3. Voorstel van raadslid Ilse Malfroot tot het plaatsen van fietsenrekken in sociale
woonprojecten
AP4. Interpellatie van raadslid Ilse Malfroot aan schepen Arents over de
projectsubsidie die de Vlaamse regering verleent aan lokale besturen voor de opvang
van kinderen van werkende ouders
AP5. Interpellatie van raadslid Rudy Corijn aan de schepen van sport in verband met de
realisatie van kunstgrasterreinen
AP6. Interpellatie van raadslid Guy D'haeseleer over de reorganisatie van de
wekelijkse markt
AP7. Interpellatie van raadslid Wassim Hassine aan de burgemeester in verband met
het jongerenwelzijn tijdens de coronacrisis + hieraan gekoppeld voorstel tijdelijke
speeltuintjes

AP8. Voorstel van raadslid Jan Arijs tot het benoemen van Wesley Sonck tot ereburger
van de stad
De gemeenteraad keurt de voordracht tot het benoemen van Wesley Sonck en Kevin Van Der
Perren tot ereburgers van de stad Ninove, principieel goed.

Besloten vergadering
38.
Politie - personeel - kennisname van de benoemingsbesluiten genomen in het
raam van de bevoegdheidsdelegatie
De gemeenteraad neemt kennis van de besluiten van de burgemeester die werden genomen in het
raam van de delegatiebevoegdheid.

