Ninove, 18 september 2019

Overzichtslijst van de beslissingen van de gemeenteraad van 12
september 2019

Openbare vergadering
1.

Secretariaat - onderzoek geloofsbrieven Levi Verberckmoes - goedkeuring

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

Secretariaat - eedaflegging Levi Verberckmoes

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.
De heer Levi Verberckmoes treedt in de vervanging wegens ziekte van raadslid Stania Van Loo.
3.

Politie - begrotingswijziging 2019 gewone en buitengewone dienst - vaststelling

De politiebegroting 2019 – begrotingswijziging 2 – gewone en buitengewone dienst - wordt
vastgesteld.
4.

Politie - kasmiddelen over het tweede kwartaal 2019 - kennisname

Er wordt kennisgenomen van het proces-verbaal van onderzoek van de kasmiddelen van de
politiezone Ninove over het tweede kwartaal 2019, opgesteld op 17 juni 2019.
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 personeel - met uitzondering van contractuele administratieve en logistieke
personeelsleden - in de politiezone voor de lopende legislatuur van de gemeenteraad
naar de burgemeester
Bevoegdheidsdelegatie wordt verleend aan de burgemeester om de benoeming of aanwerving van
de leden van het personeel – met uitzondering van de contractuele administratieve en logistieke
personeelsleden - 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 besluiten in het raam van de bevoegdheidsdelegatie worden voor kennisname voorgelegd aan
de gemeenteraad.
Deze beslissing heeft uitwering voor de lopende legislatuur.
6.
Politie - personeel - mobiliteit - openverklaring van een vacante betrekking in het
operationeel kader - inspecteur van politie - dienst operaties
Een betrekking van inspecteur van politie voor de dienst operaties wordt vacant verklaard. Ze
wordt begeven bij wege van mobiliteit.

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
Er wordt kennisgenomen 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 raadsleden met betrekking tot agendapunt AP5 "interpellatie aan de schepen
bevoegd voor sport aangaande de bestuurlijke werking binnen het AGB De Kleine Dender”, wordt
vernietigd.
8.

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

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.”
9.
Logistiek/overheidsopdrachten - onderhoud grachten - goedkeuring goedkeuring voorwaarden - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht
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.
Voornoemde opdracht zal worden gegund bij wijze van een openbare procedure en nationaal
bekend worden gemaakt.
De voorwaarden vervat in het bestek worden goedgekeurd.
10.
Logistiek/overheidsopdrachten - aankoop van een vrachtwagen voor de
technische dienst - goedkeuring - goedkeuring voorwaarden - vaststellen wijze van
gunnen van de opdracht
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.
De opdracht zal worden gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking.
De voorwaarden vervat in het bestek worden goedgekeurd.
11.
Logistiek/overheidsopdrachten - herstel overwelving Molenbeek langs Carrefour
te Ninove - goedkeuring - goedkeuring voorwaarden - vaststellen wijze van gunnen van
de opdracht
De opdracht voor het herstel van de overwelving Molenbeek langs Carrefour te Ninove, geraamd op
€ 124.334 btw inclusief wordt goedgekeurd.
De opdracht zal worden gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking.
De voorwaarden vervat in het bestek worden goedgekeurd.
12.
Personeel - bijlage aan het arbeidsreglement "geolokalisatie van
dienstvoertuigen" - intrekking
Het raadsbesluit van 28 maart 2019 betreffende de bijlage van het arbeidsreglement
“geolokalisatie van dienstvoertuigen” wordt ingetrokken.
13.

Financiële dienst - KFB - budgetwijziging 2019/1 - kennisname

Er wordt kennisgenomen van de budgetwijziging 2019/1.
14.

Financiële dienst - Protestantse kerk Denderleeuw jaarrekening 2018 - advies

Er wordt gunstig advies verleend aan de jaarrekening 2018 van de Protestantse kerk Denderleeuw.

15.

Financiële dienst - garantieverklaring strategische participaties - goedkeuring

De garantieverklaring strategische participaties wordt goedgekeurd.
16.
Gemeentebelastingen - concessioneren van het beheer voor het parkeren in
zekere straten van de stad - goedkeuring exploitatierekening, jaarverslag en
activiteitenverslag
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.
17.

Gemeentebelastingen - retributie op het gebruik van de bibliotheek - aanpassing

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.
De retributie is verschuldigd door de lener van het materiaal.
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.
18.
Ruimtelijke ordening - haalbaarheidsonderzoek Moeremanssite - goedkeuring
samenwerkingsovereenkomst Solva
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.
19.
Ruimtelijke ordening - RUP Bovenhoekstraat - goedkeuring
samenwerkingsovereenkomst Solva
De samenwerkingsovereenkomst van 25 juli 2019, die de uitvoeringsvoorwaarden van de opdracht
opmaak RUP Bovenhoekstraat vastlegt, wordt goedgekeurd.
20.
Ruimtelijke ordening - Burchtdam deelgebied 2 en deelgebied 3 - goedkeuring
opdracht opmaak masterplan en RUP en wijze van gunnen
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.
De opdracht zal worden gegund bij wijze van in-house opdracht conform de voorgestelde
samenwerkingsovereenkomst Masterplan en RUP Burchtdam’ van 25 juli 2019.
21.

Huisvesting - opstart IGS-woonbeleid door Solva

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;
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.
22.

Mobiliteit - Ninove - Tulpenlaan - verkeersbord F45 - stadswegen

In de Tulpenlaan te Ninove zal de volgende signalisatie aangebracht worden:
Verkeersbord F45 (doodlopende weg).
23.
Mobiliteit - Ninove - Mallaardstraat - zonaal stilstaan en parkeerverbod E3 stadswegen
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/
24.
Mobiliteit - Ninove - Preulegem - aanbrengen gele markeringen ter hoogte van het
appartementsgebouw residentie Belleman - stadswegen
Het aanbrengen van een gele markering ter hoogte van de ingang van de semi-publieke tuin
(brandweg) van het appartementsgebouw, Preulegem te Ninove tot aan de bocht met de
Gentsestraat te Ninove (residentie Belleman) wordt goedgekeurd het detailplan.
25.

Mobiliteit - Appelterre - Hellestraat - aanbrengen gele markeringen - stadswegen

In de Hellestraat te Appelterre worden op gele markeringen aangebracht.
26.
Leefmilieu - klimaat - project windenergie Ninove-Zuid - principe en aanbesteding
- goedkeuring
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.
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.
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.
27.
Lokale economie - EFRO-oproep - project Provincie Oost-Vlaanderen - delen
ambtenaar lokale economie + optimaliseren digitale dienstverlening ondernemers ondertekening intentieverklaring - goedkeuring
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.
28.
Cultuur - projectvereniging Erfgoed Denderland - lidmaatschap gemeente Haaltert
- goedkeuring
Goedkeuring wordt verleend om de gemeente Haaltert te aanvaarden als nieuw lid van de
projectvereniging Erfgoed Denderland vanaf 1 januari 2021.
29.
Cultuur - convenant 'vrijetijdsparticipatie mensen in armoede (2020-2025) goedkeuring
De voorgestelde doelstellingen en acties van een nieuwe convenant ‘Vrijetijdsparticipatie voor
mensen in armoede’ voor de periode 2020-2025 wordt goedgekeurd.
30.

Cultuur - aanvaarding schenking schilderij Luc De Decker - goedkeuring

De schenking van een schilderij van Luc De Decker wordt aanvaard.
31.

Bibliotheek - goedkeuring BIBART-jaarverslag en -jaarrekening 2018

De jaarrekening 2018 en het bijhorende jaarverslag van de Interlokale Vereniging BibArt worden
goedgekeurd.
32.
Bibliotheek - goedkeuring van jaarlijkse werkingsmiddelen voor het BibArtsamenwerkingsverband

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.
33.

Bibliotheek - goedkeuring nieuw gebruiksreglement

Het voorstel van nieuw gebruiksreglement, incl. het bijhorende document “Tarieven en kosten”,
wordt goedgekeurd en zal vanaf 1.10.2019 het vorige bib-gebruiksreglement vervangen.
34.

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

Er worden verschillende personen aangesteld als lid van de adviesraad van de bibliotheek en van
de adviesraad van CC De Plomblom.
35.

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

Positief advies wordt verleend aan de jaarrekening 2018 BBC en het boekhoudkundig resultaat van
het autonoom gemeentebedrijf Ninove.
36.
Sport - goedkeuring jaarrekening vennootschappen (NBB) 2018 met resultaat en
balanstotalen
De gemeenteraad keurt de jaarrekening vennootschappen 2018 met resultaat en balanstotalen van
het autonoom gemeentebedrijf Ninove goed.
AP1. Interpellatie van raadslid Karolien De Roose aan schepen Katie Coppens over de
bouwstop voor sociale woningen in Ninove
Burgemeester T. De Jonge, de schepenen K. Coppens, V. Cosyns en de raadsleden, K. De Roose,
G. D ‘haeseleer, L. Meert, A. Triest, C. Vanbrabant en R. Raes antwoorden op deze interpellatie.
AP2. Interpellatie van raadslid Karolien De Roose aan schepen Katie Coppens over het
voorstel om geen boete meer toe te passen bij de eerste betalingsherinnering van een
parkeerretributie
Schepenen K. Coppens en J. Arents en de raadsleden K De Roose, G. D’haeseleer, L. Meert en A.
Triest antwoorden op deze interpellatie.

Besloten vergadering
37.

Politie - personeel - toekenning blijvende invaliditeit

Ingevolge een arbeidsongeval wordt een blijvende arbeidsongeschiktheid toegekend.
38.
Politie - personeel - mobiliteit - benoeming van een commissaris van politie lokaal informatiekruispunt gerechtelijke & bestuurlijke politie - interne & externe
communicatie
Mits het slagen in de opleiding tot commissaris wordt er op 1 maart 2020 een commissaris
benoemd bij mobiliteit in de politiezone Ninove voor het lokaal informatiekruispunt gerechtelijke &
bestuurlijke politie – interne & externe communicatie.
39.
Politie - personeel - mobiliteit - benoeming van een hoofdinspecteur van politie dienst verkeer
Op 1 januari 2020 wordt er een hoofdinspecteur van politie voor de dienst verkeer benoemd.
40.
Politie - personeel - mobiliteit - benoeming van een inspecteur van politie gerechtelijke dienst - lokale recherche
Op 1 januari 2020 wordt er een inspecteur van politie voor de gerechtelijke dienst – lokale
recherche benoemd.

41.
Politie - personeel - benoeming van een inspecteur van politie voor de dienst
operaties - wijziging mobiliteitsdatum
Er wordt een inspecteur van politie voor de dienst operaties benoemd.
42.
Politie - personeel - benoeming van een inspecteur van politie voor de dienst
operaties - wijziging mobiliteitsdatum
Er wordt een inspecteur van politie voor de dienst operaties in de politiezone Ninove benoemd.
43.

Personeel - algemeen directeur - kennisname eindevaluatie

Er wordt kennisgnomen van het gunstig eindevaluatierapport van het evaluatiecomité van 23
augustus 2019 van de algemeen directeur.
44.

Personeel - algemeen directeur - vaste aanstelling

Vanaf 1 september 2019 wordt de algemeen directeur vast aangesteld in de statutaire functie

