Ninove, 5 november 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 06 november 2019, aansluitend op de OCMW-raad, in de
gemeenteraadszaal van het stadhuis, Centrumlaan 100 te Ninove.
Dit betreft een tweede oproeping conform artikel 26 van het decreet lokaal bestuur.
“Artikel 26. De gemeenteraad kan alleen beraadslagen of beslissen als de meerderheid van de
zittinghebbende gemeenteraadsleden aanwezig is.
In afwijking van het eerste lid, kan de gemeenteraad, als hij eenmaal bijeengeroepen is zonder dat
het vereiste aantal leden aanwezig is, na een tweede oproeping, ongeacht het aantal aanwezige
leden, op geldige wijze beraadslagen of beslissen over de onderwerpen die voor de tweede keer op
de agenda voorkomen.
In de oproeping, vermeld in het tweede lid, wordt vermeld dat het om een tweede oproeping gaat
en worden de bepalingen van dit artikel overgenomen.”
Agenda

Openbare vergadering
Politie
1.

Politie - zonaal veiligheidsplan 2020-2025

2.

Politie - kasmiddelen over het derde kwartaal 2019

Interne zaken communicatie & burgerzaken
Secretariaat
3.

Secretariaat - Intergem - buitengewone algemene vergadering - maandag 16 december
2019 - akteneming agenda - statutenwijziging - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger

Stafdienst
4.

Stafdienst - deontologische code voor de lokale mandatarissen van de stad en het OCMW goedkeuring

Logistiek/overheidsopdrachten
5.

Logistiek/overheidsopdrachten - openbare verkoop van twee percelen stadsgrond te Ninove
en Okegem - goedkeuring verkoopsvoorwaarden
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Personeelsdienst
6.

Personeel - vaststelling begrip "dagelijks personeelsbeheer'

Archief
7.

Archief - aanvaarden schenking lijst met foto van de OLV Hemelvaartkerk te Ninove

8.

Archief - aanvaarden schenking van foto's van de bevrijding van Ninove in september 1944

Welzijn en Sociale Zaken
Sociale zaken - Projecten
9.

Sociale zaken - samenwerkingsovereenkomst Leerpunt en Agentschap Integratie en
Inburgering

Financiën
10.

Financiële dienst - budgetwijziging 2019/2

11.

Financiële dienst - O.C.M.W - budgetwijziging 2019/2 - kennisname

12.

Financiële dienst - afsprakennota katholieke erediensten - goedkeuring

13.

Financiën- Autonoom Gemeentebedrijf Ninove - kwijting aan de bestuurders

AGB De kleine Dender
14.

Financiën - AGB Ninove - prijssubsidiereglement oktober 2019

Grondgebiedzaken
Ruimtelijke ordening en stedenbouw
15.

Ruimtelijke ordening - gecoro - goedkeuring samenstelling nieuwe gecoro

16.

Huisvesting - Goed Wonen - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst

Openbare werken
17.

Openbare werken - erosiebestrijdingsproject in de Rijstraat te Denderwindeke - goedkeuring
ruilakte

Mobiliteit
18.

Mobiliteit - Ninove - Geraardsbergsestraat - invoeren van een laad- en loszone ter hoogte
van huisnummers 33-37-39 - stadswegen

19.

Mobiliteit - Nederhasselt - Nederhasseltstraat - verkeersbord E9b op de parkeerstrook ter
hoogte van het kerkhof te Nederhasselt - stadswegen

20.

Mobiliteit - Meerbeke - Brusselsesteenweg (N8) - verbodsborden C31a - C31b - +3,5 ton
uitgezonderd plaatselijk verkeer - gewestweg

21.

Mobiliteit - Outer - Terrasstraat - verbodsbord C23 uitgezonderd laden en lossen stadswegen

22.

Mobiliteit - Outer - voetweg 77 - voetweg 92 - verbodsbord C9 - stadswegen

23.

Mobiliteit - voorstel samenwerkingsovereenkomst fietsverbinding N45
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Vrije Tijd en Onderwijs
Onderwijs
24.

Onderwijs - instellen digitale aanmeldingsprocedure in het basisonderwijs

Cultuur en evenementen
25.

Cultuur - Molencommissie - samenstelling - afvaardiging gemeenteraadsleden - goedkeuring

26.

Evenementen - aanstelling lid stedelijke feestcommissie - afvaardiging namens Open VLDfractie

Bibliotheek
27.

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

Hoogachtend,

De algemeen directeur

Bart Baele

De voorzitter gemeente- en OCMW-raad,

Dirk Vanderpoorten
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