Ninove, 14 november 2019

Overzichtslijst van de beslissingen van de gemeenteraad van 06
november 2019

Openbare vergadering
1.

Politie - zonaal veiligheidsplan 2020-2025

De gemeenteraad neemt kennis van het zonaal veiligheidsplan 2020-2025 van de lokale politie van
Ninove en keurt de gedeelten van het zonaal veiligheidsplan die een weerslag hebben op de
aangelegenheden die onder de bevoegdheid ressorteren van de gemeenteraad goed. Tekst in
bijlage (upload cobra@home).
2.

Politie - kasmiddelen over het derde kwartaal 2019

De gemeenteraad neemt kennis van het proces-verbaal van onderzoek van de kasmiddelen van de
politiezone Ninove over het derde kwartaal 2019, opgesteld op 24 september 2019.
3.
Secretariaat - Intergem - buitengewone algemene vergadering - maandag 16
december 2019 - akteneming agenda - statutenwijziging - bepalen stemgedrag
vertegenwoordiger
Er wordt akte wordt genomen van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van
Intergem op maandag 16 december 2019 om 18u00.
De gemeenteraad keurt de voorgestelde statutenwijzigingen van de opdrachthoudende vereniging
Intergem goed.
Aan de vertegenwoordiger van de stad in de algemene vergadering van Intergem op maandag 16
december 2019 wordt opdracht gegeven in te stemmen met de diverse punten op de agenda.
4.
Stafdienst - deontologische code voor de lokale mandatarissen van de stad en het
OCMW - goedkeuring

De deontologische code van de gemeenteraad wordt goedgekeurd:
5.
Logistiek/overheidsopdrachten - openbare verkoop van twee percelen stadsgrond
te Ninove en Okegem - goedkeuring verkoopsvoorwaarden
De verkoopsvoorwaarden van de percelen stadsgrond langs de Albertlaan te Ninove en achter De
Fonteinstraat te Okegem “Aalstberg”, kadastraal gekend Ninove 2e afdeling sectie B nr. 1782C, met
een oppervlakte volgens huidig kadaster van 1 a en Ninove 3e afdeling Okegem sectie A nr. 701,
met een oppervlakte van 7a 30ca, worden goedgekeurd.
Het perceel stadsgrond langs de Desiré De Bodtkaai, kadastraal gekend Ninove 2e afdeling sectie B
nrs. 1219E 2, zal niet worden verkocht.
6.

Personeel - vaststelling begrip "dagelijks personeelsbeheer'

Het begrip “dagelijks personeelsbeheer” wordt goedgekeurd.

7.
Archief - aanvaarden schenking lijst met foto van de OLV Hemelvaartkerk te
Ninove
De gemeenteraad aanvaardt de schenking van een lijst met foto van de Onze-Lieve-VrouwHemelvaartkerk te Ninove.
8.
Archief - aanvaarden schenking van foto's van de bevrijding van Ninove in
september 1944
De gemeenteraad aanvaardt de schenking van een reeks foto’s over de bevrijding van Ninove in de
periode van 3 tot 5 september 1944.
9.
Sociale zaken - samenwerkingsovereenkomst Leerpunt en Agentschap Integratie
en Inburgering
De aanpassing van de samenwerkingsovereenkomst door het Centrum voor Basiseducatie ZuidOost-Vlaanderen vzw, Graanmarkt 42, 9400 Ninove, voor de periode van september 2019 tot en
met juni 2020 voor 23 sessies aan de deelnemers van Brabbelbabbels wordt goedgekeurd.
De ondersteuning door het Agentschap voor Inburgering en Integratie Oost-Vlaanderen,
Elfjulistraat 39C, 9000 Gent in functie van taalverwerving en meertalig opgroeien aan de
deelnemers van Brabbelbabbels tijdens 2 sessies in oktober en november 2019 wordt
goedgekeurd.
10.

Financiële dienst - budgetwijziging 2019/2

De budgetwijziging 2019/2 wordt vastgesteld.
11.

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

De gemeenteraad neemt kennis van de O.C.M.W.-budgetwijziging 2019/2.
12.

Financiële dienst - afsprakennota katholieke erediensten - goedkeuring

De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan de afsprakennota tussen de stad Ninove en het
centraal kerkbestuur.
13.

Financiën- Autonoom Gemeentebedrijf Ninove - kwijting aan de bestuurders

De te verlenen kwijting aan de bestuurders, met name de leden van de raad van bestuur en de
commissarissen, van het AGB Ninove over de jaarrekening 2018, wordt goedgekeurd.
14.

Financiën - AGB Ninove - prijssubsidiereglement oktober 2019

De gemeenteraad keurt het prijssubsidiereglement goed.
15.

Ruimtelijke ordening - gecoro - goedkeuring samenstelling nieuwe gecoro

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening Ninove wordt samengesteld uit 16 effectieve
leden, 16 plaatsvervangende leden en 1 voorzitter
16.

Huisvesting - Goed Wonen - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst

De samenwerkingsovereenkomst met Goed Wonen VZW voor het uitvoeren van
woningonderzoeken wordt goedgekeurd.
17.
Openbare werken - erosiebestrijdingsproject in de Rijstraat te Denderwindeke goedkeuring ruilakte
De door de notaris opgestelde ruilakte wordt goedgekeurd

18.
Mobiliteit - Meerbeke - Brusselsesteenweg (N8) - verbodsborden C31a - C31b +3,5 ton uitgezonderd plaatselijk verkeer - gewestweg
De gemeenteraadsbeslissing van 26 mei 2016 voor de Eggerstraat Noord te Meerbeke, plaatsing
verbodsbord C21, 3,5 ton uitgezonderd plaatselijke bediening wordt opgeheven.
In de Eggerstraat-Noord te Meerbeke wordt ter hoogte van het kruispunt met de
Brusselsesteenweg N8 het verbodsbord C21, + 3,5 ton uitgezonderd plaatselijk verkeer geplaatst.
Op de Brusselsesteenweg te Meerbeke zal ter hoogte van perceel tussen Eggerstraat-Noord en
Brusselsesteenweg huisnummer 592 (verbodsbord C31b + 3,5 ton uitgezonderd plaatselijk
verkeer) en ter hoogte van huisnummer 559 (verbodsbord C31a + 3,5 ton uitgezonderd plaatselijk
verkeer) geplaatst worden.
19.
Mobiliteit - Ninove - Geraardsbergsestraat - invoeren van een laad en loszone ter
hoogte van huisnummers 33-37-39 - stadswegen
In de Geraardsbergsestraat te Ninove wordt ter hoogte van huisnummer 33-37-39 een laad- en
loszone ingericht.
20.
Mobiliteit - Nederhasselt - Nederhasseltstraat - verkeersbord E9b op de
parkeerstrook ter hoogte van het kerkhof te Nederhasselt - stadswegen
In de Nederhasseltstraat te Nederhasselt zal de parkeerstrook ter hoogte van het kerkhof
uitsluitend voorzien worden voor motorfietsen, personenauto’s, auto’s voor dubbelgebruik en
minibussen.
21.
Mobiliteit - Outer - Terrasstraat - verbodsbord C23 uitgezonderd laden en lossen stadswegen
In de Terrasstraat te Outer wordt het verbodsbord C23 geplaatst om zwaar vrachtverkeer te weren
met onderbord uitgezonderd laden en lossen en dit op de hierondervermelde locaties:
• Terrasstraat kant Aardeweg te Outer.
• Terrasstraat kant Eichemstraat te Outer.
22.

Mobiliteit - voorstel samenwerkingsovereenkomst fietsverbinding N45

De samenwerkingsovereenkomst (studiekost) voor de aanleg van de fietsverbinding N45 (AalstNinove) wordt goedgekeurd.
23.

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

Op voetweg nummer 77 en voetweg nummer 92 gelegen tussen de Outerstraat en de Elnonestraat
te Outer wordt het verbodsbord C9 geplaatst om de doorgang te verbieden voor bestuurders van
bromfietsen en dit op volgende locaties zoals aangeduid op het detailplan:
• Voetweg nummer 92 kant Outerstraat ter hoogte van huisnummer 131-133.
• Voetweg nummer 77 kant Elnonestraat tussen perceelnummer 1779C, kadastraal gekend
Outer 2de Afdeling, Sectie B, nr. 1779C en perceelnummer 1768W2, kadastraal gekend
Outer 2de Afdeling, Sectie B, nr. 1768W2.
24.

Onderwijs - instellen digitale aanmeldingsprocedure in het basisonderwijs

Dit agendapunt wordt afgevoerd
25.
Evenementen - aanstelling lid stedelijke feestcommissie - afvaardiging namens
Open VLD-fractie
Er wordt een afgevaardigde voor de stedelijke feestcommissie aangesteld.
26.
Cultuur - Molencommissie - samenstelling - afvaardiging gemeenteraadsleden goedkeuring
De samenstelling van de molencommissie wordt goedgekeurd.

27.

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

De leden voor de adviesraad van de bibliotheek worden aangesteld.
AP1. Interpellatie van raadslid Ilse Malfroot aan de schepen van mobiliteit over de
werken in de Pollarestraat
De schepenen M. Casteur (Open VLD) en W. Vande Winkel (Samen) en de raadsleden I. Malfroot
(Forza Ninove) en G. D’haeseleer (Forza Ninove) antwoorden op deze interpellatie.
AP2. Interpellatie van raadslid Stefaan Van Schepdael over de geplande
werkzaamheden in de Minnenhofstraat
De schepenen M. Torrekens (Open VLD) en M. Casteur (Open VLD) en raadslid S. Van Schepdael
(Forza Ninove) antwoorden op deze interpellatie.
AP3. Voorstel van raadslid Ilse Malfroot aan de schepen van mobiliteit om bewoners
een tijdelijke gratis parkeerkaart voor de omliggende straten bij wegenwerken toe te
kennen
De schepenen M. Casteur (Open VLD) en W. Vande Winkel (Samen) en de raadsleden I. Malfroot
(Forza Ninove) en G. D’haeseleer (Forza Ninove) antwoorden op deze interpellatie.
AP4. Voorstel van raadslid Ilse Malfroot aan de schepen van kinderopvang over de
toekenning van een premie
Burgemeester T. De Jonge (Open VLD), schepen J. Arents (Onafh.) en de raadsleden I. Malfroot
(Forza Ninove), S. Vander Elst (Open VLD), L. Meert (Samen) en C. Vanbrabant (Forza Ninove)
antwoorden op dit voorstel.
AP5. Interpellatie van raadslid Rudy Corijn inzake de evolutie van acties gericht tegen
foutparkeerders in de Pamelstraat en Nederwijk
Burgemeester T. De Jonge (Open VLD), schepen M. Casteur (Open VLD) en raadslid R. Corijn
(Forza Ninove antwoorden op deze interpellatie.
AP6. Interpellatie van raadslid Rudy Corijn aan de schepen van financiën inzake het
uitblijven van inlichtingen gevraagd door een raadslid
De gevraagde inlichtingen werden verstrekt.
AP7. Interpellatie en voorstel van raadslid Rudy Corijn inzake het invoeren van de
gewichtsgebonden ophaling van de restfractie afval
Schepen W. Vande Winkel (Samen) en raadslid R. Corijn (Forza Ninove) antwoorden op deze
interpellatie.

