Ninove, 8 september 2020
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 16 september 2020 om 19.30 uur in de gemeenteraadszaal
van het stadhuis, Centrumlaan 100 te Ninove, met in acht name van de richtlijnen van
Agentschap Binnenlands Bestuur betreffende de coronamaatregelen.
AANDACHT: de commissievergaderingen (14 en 15 september 2020) gaan digitaal door.
Agenda

Openbare vergadering
Interne zaken communicatie & burgerzaken
Secretariaat
1.

Secretariaat - onderzoek geloofsbrieven Bruno Van Der Haeghen - goedkeuring

Verslag aan de raad
De vervanging van een gemeenteraadslid wegens ouderschapsverlof wordt geregeld door artikel 12
1° van het decreet lokaal bestuur. Het gemeenteraadslid wordt vervangen door de eerstvolgende
opvolger.
De geloofsbrieven worden door de gemeenteraad onderzocht overeenkomstig artikel 10. De
eedaflegging gebeurt in openbare vergadering in de handen van de voorzitter van de
gemeenteraad.
Het onderzoek van de geloofsbrieven heeft tot doel na te gaan of men nog aan de
verkiesbaarheidsvoorwaarden voldoet en of men zich niet in de gevallen van onverenigbaarheid
bevindt.
De geloofsbrieven bevatten de schriftelijke bewijsstukken die elke verkozene, opgeroepen om de
eed af te leggen, moet voorleggen en waaruit blijkt dat hij op een wettige wijze is verkozen en dat
er tegen zijn verkiezing geen bezwaren zijn.
De opvolger moet de volgende documenten voorleggen:
- Een recent uittreksel uit het bevolkings- of rijksregister
- Een recent uittreksel uit het strafregister model 1
- Een verklaring op eer dat men zich niet bevindt in een van de gevallen van
onverenigbaarheid zoals voorzien in artikel 10 van het decreet lokaal bestuur;
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De gemeenteraad moet zich uitspreken over de eventuele bezwaren in verband met de
verkiesbaarheidsvoorwaarden.
Er werden geen bezwaren in verband met de verkiesbaarheidsvoorwaarden ingediend, bijgevolg
kan de gemeenteraad de geloofsbrieven goedkeuren.
Ontwerpbeslissing

Motivering
Juridische gronden
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 6 §3 en artikel 12 1°;
Gelet op de omzendbrief KB ABB 2018/3 van 26 oktober 2018 betreffende de start van de lokale
en provinciale bestuursperiode;

Feiten en context
Overwegende dat de gemeenteraad de geloofsbrieven van de verkozen gemeenteraadsleden
onderzoekt;
Gelet op het verzoek bij e-mail van 28 mei 2020 van raadslid mevrouw Annelies Van Den Neucker
aan de voorzitter van de gemeenteraad, om de uitoefening van haar mandaat te onderbreken
omwille van ouderschapsverlof wegens de geboorte van een kind;
Overwegende dat het noodzakelijk is in haar vervanging te voorzien;
Overwegende dat de heer Bruno Van Der Haeghen de eerstvolgende opvolger is en het mandaat
opneemt;
Overwegende dat het onderzoek van de geloofsbrieven tot doel heeft na te gaan of men nog aan
de verkiesbaarheidsvoorwaarden voldoet en of men zich niet in de gevallen van onverenigbaarheid
bevindt;
Overwegende dat de geloofsbrieven, de schriftelijke bewijsstukken bevatten die elke verkozene,
opgeroepen om de eed af te leggen, moet voorleggen en waaruit blijkt dat hij op een wettige wijze
is verkozen en dat er tegen zijn verkiezing geen bezwaren zijn;
Overwegende dat door de opvolger volgende documenten werden voorgelegd:
- Een recent uittreksel uit het bevolkings- of rijksregister
- Een recent uittreksel uit het strafregister model 1
- Een verklaring op eer dat men zich niet bevindt in een van de gevallen van
onverenigbaarheid zoals voorzien in artikel 10 van het decreet lokaal bestuur;
Overwegende dat de gemeenteraad zich moet uitspreken over de eventuele bezwaren in verband
met de verkiesbaarheidsvoorwaarden;
Overwegende dat geen bezwaren in verband met de verkiesbaarheidsvoorwaarden werden
ingediend;

Besluit
Artikel 1
De geloofsbrieven van de heer Bruno Van Der Haeghen als gemeenteraadslid worden goedgekeurd.
Artikel 2
Tegen deze beslissing kan beroep worden ingediend bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen.
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2.

Secretariaat - eedaflegging Bruno Van Der Haeghen

Verslag aan de raad
Artikel 10 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraadsleden van wie de
geloofsbrieven werden goedgekeurd, vóór ze hun mandaat aanvaarden, in openbare vergadering
de volgende eed afleggen in handen van de voorzitter van de gemeenteraad:
“Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen”.

Ontwerpbeslissing

Motivering
Juridische gronden
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 6 §3;
Gelet op de omzendbrief KB ABB 2018/3 van 26 oktober 2018 betreffende de start van de lokale
en provinciale bestuursperiode;

Feiten en context
Gelet op de vervanging van raadslid Annelies Van Den Neucker als gemeenteraadslid wegens
ouderschapsverlof;
Overwegende dat de heer Bruno Van Der Haeghen de eerstvolgende opvolger is en bereid is het
mandaat van gemeenteraadslid op te nemen;
Gelet op het onderzoek van de geloofsbrieven van de heer Bruno Van Der Haeghen;

Besluit

Artikel 1
De heer Bruno Van Der Haeghen 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.
Artikel 2
De heer Bruno Van Der Haeghen treedt in de vervanging wegens ouderschapsverlof van raadslid
Annelies Van Den Neucker.
Artikel 3.
De heer Bruno Van Der Haeghen wordt aangesteld voor de duur van het ouderschapsverlof van
raadslid Annelies Van Den Neucker of tot de raad een nieuw raadslid aanduidt.
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3.

Secretariaat - kennisname ontslag Raphaël Waltniel als gemeenteraadslid

Verslag aan de raad
Voorstel aan de gemeenteraad kennis te nemen van de brief van 27 juli 2020 van raadslid Raphaël
Waltniel waarbij hij zijn ontslag indient als gemeenteraadslid om persoonlijke redenen en met
onmiddellijke ingang.
Ontwerpbeslissing

Motivering
Juridische gronden
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de omzendbrief KB ABB 2018/3 van 26 oktober 2018 betreffende de start van de lokale
en provinciale bestuursperiode;

Feiten en context
Gelet op de brief van 27 juli 2020 aan de voorzitter van de gemeenteraad van raadslid Raphaël
Waltniel om de uitoefening van zijn mandaat stop te zetten met onmiddellijke ingang omwille van
persoonlijke redenen;

Besluit
Enig artikel
Er wordt akte genomen van het ontslag van raadslid Raphaël Waltniel als gemeenteraadslid om
persoonlijke redenen.
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4.

Secretariaat - onderzoek geloofsbrieven Dany Goessens - goedkeuring

Verslag aan de raad
De vervanging van een gemeenteraadslid dat zijn mandaat met onmiddellijke ingang stopzet,
wordt geregeld door artikel 13 van het decreet lokaal bestuur. Het gemeenteraadslid wordt
vervangen door de eerstvolgende opvolger.
De geloofsbrieven worden door de gemeenteraad onderzocht overeenkomstig artikel 10. De
eedaflegging gebeurt in openbare vergadering in de handen van de voorzitter van de
gemeenteraad.
Het onderzoek van de geloofsbrieven heeft tot doel na te gaan of men nog aan de
verkiesbaarheidsvoorwaarden voldoet en of men zich niet in de gevallen van onverenigbaarheid
bevindt.
De geloofsbrieven bevatten de schriftelijke bewijsstukken die elke verkozene, opgeroepen om de
eed af te leggen, moet voorleggen en waaruit blijkt dat hij op een wettige wijze is verkozen en dat
er tegen zijn verkiezing geen bezwaren zijn.
De opvolger moet de volgende documenten voorleggen:
- Een recent uittreksel uit het bevolkings- of rijksregister
- Een recent uittreksel uit het strafregister model 1
- Een verklaring op eer dat men zich niet bevindt in een van de gevallen van
onverenigbaarheid zoals voorzien in artikel 10 van het decreet lokaal bestuur;
De gemeenteraad moet zich uitspreken over de eventuele bezwaren in verband met de
verkiesbaarheidsvoorwaarden.
Er werden geen bezwaren in verband met de verkiesbaarheidsvoorwaarden ingediend, bijgevolg
kan de gemeenteraad de geloofsbrieven goedkeuren.

Ontwerpbeslissing

Motivering
Juridische gronden
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 6 §3 en artikel 13;
Gelet op de omzendbrief KB ABB 2018/3 van 26 oktober 2018 betreffende de start van de lokale
en provinciale bestuursperiode;

Feiten en context
Overwegende dat de gemeenteraad de geloofsbrieven van de verkozen gemeenteraadsleden
onderzoekt;
Gelet op de brief van 27 juli 2020 aan de voorzitter van de gemeenteraad van raadslid Raphaël
Waltniel om de uitoefening van zijn mandaat stop te zetten met onmiddellijke ingang omwille van
persoonlijke redenen;
Overwegende dat het noodzakelijk is in zijn vervanging te voorzien;
Overwegende dat de heer Dany Goessens de eerstvolgende opvolger is en het mandaat opneemt;
Overwegende dat het onderzoek van de geloofsbrieven tot doel heeft na te gaan of men nog aan
de verkiesbaarheidsvoorwaarden voldoet en of men zich niet in de gevallen van onverenigbaarheid
bevindt;
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Overwegende dat de geloofsbrieven, de schriftelijke bewijsstukken bevatten die elke verkozene,
opgeroepen om de eed af te leggen, moet voorleggen en waaruit blijkt dat hij op een wettige wijze
is verkozen en dat er tegen zijn verkiezing geen bezwaren zijn;
Overwegende dat door de opvolger volgende documenten werden voorgelegd:
- Een recent uittreksel uit het bevolkings- of rijksregister
- Een recent uittreksel uit het strafregister model 1
- Een verklaring op eer dat men zich niet bevindt in een van de gevallen van
onverenigbaarheid zoals voorzien in artikel 10 van het decreet lokaal bestuur;
Overwegende dat de gemeenteraad zich moet uitspreken over de eventuele bezwaren in verband
met de verkiesbaarheidsvoorwaarden;
Overwegende dat geen bezwaren in verband met de verkiesbaarheidsvoorwaarden werden
ingediend;

Besluit

Artikel 1
De geloofsbrieven van de heer Dany Goessens als gemeenteraadslid worden goedgekeurd.
Artikel 2
Tegen deze beslissing kan beroep worden ingediend bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen.
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5.

Secretariaat - eedaflegging Dany Goessens

Verslag aan de raad
Artikel 10 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraadsleden van wie de
geloofsbrieven werden goedgekeurd, vóór ze hun mandaat aanvaarden, in openbare vergadering
de volgende eed afleggen in handen van de voorzitter van de gemeenteraad:
“Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen”.

Ontwerpbeslissing

Motivering
Juridische gronden
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 6 §3;
Gelet op de omzendbrief KB ABB 2018/3 van 26 oktober 2018 betreffende de start van de lokale
en provinciale bestuursperiode;

Feiten en context
Gelet op de vervanging van raadslid Raf Waltniel als gemeenteraadslid wegens stopzetting van zijn
mandaat met onmiddellijke ingang;
Overwegende dat de heer Dany Goessens de eerstvolgende opvolger is en bereid is het mandaat
van gemeenteraadslid op te nemen;
Gelet op het onderzoek van de geloofsbrieven van de heer Dany Goessens;

Besluit

Artikel 1
De heer Dany Goessens 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.
Artikel 2
De heer Dany Goessens treedt in de vervanging van raadslid Raf Waltniel.
Artikel 3
De heer Dany Goessens wordt aangesteld voor de duur van de bestuursperiode of tot de raad een
nieuwe persoon aanduidt.
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6.

Secretariaat - bepalen rangorde van de gemeenteraadsleden

Verslag aan de raad
De vaststelling van de rangorde van de gemeenteraadsleden wordt niet verplicht door het
gemeentedecreet.
Omzendbrief KB/ABB 2018/3 van 26 oktober 2018 betreffende de start van de lokale en provinciale
bestuursperiode suggereert dat het toch wenselijk is om de rangorde van de gemeenteraadsleden
vast te stellen.
De rangorde van de gemeenteraadsleden is van belang om in de vervanging van de voorzitter van
de gemeenteraad (als hij niemand schriftelijk heeft aangewezen) of van een schepen te voorzien
wanneer die tijdelijk afwezig is.
Bovendien voorziet artikel 6, §7, 10° van het decreet lokaal bestuur de mogelijkheid om de
ambtenaar van de burgerlijke stand bij zijn verhindering tijdelijk te vervangen door de
burgemeester, een schepen of een gemeenteraadslid in de volgorde van hun benoeming.
De rangorde wordt bepaald op basis van de anciënniteit van de raadsleden. De anciënniteit omvat
de volledige tijdsduur gedurende dewelke een gemeenteraadslid deel heeft uitgemaakt van de
gemeenteraad. De anciënniteit mag onderbroken zijn.
Bij gelijke anciënniteit geniet het gemeenteraadslid de voorkeur dat bij de laatste volledige
vernieuwing van de gemeenteraad het hoogste aantal naamstemmen heeft behaald. Bij een gelijk
aantal naamstemmen geniet het gemeenteraadslid dat kandidaat was op de lijst die bij de
gemeenteraadsverkiezingen de meeste stemmen heeft behaald de voorkeur.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de rangorde van de gemeenteraadsleden vast te stellen.

Ontwerpbeslissing

Motivering
Juridische gronden
Overwegende dat het decreet lokaal bestuur de vaststelling van de rangorde van de
gemeenteraadsleden niet verplicht;
Gelet op omzendbrief KB/ABB 2018/3 van 26 oktober 2018 betreffende de start van de lokale en
provinciale bestuursperiode waarin de vaststelling van de rangorde gesuggereerd wordt voor de
vervanging van de voorzitter van de gemeenteraad (als hij niemand schriftelijk heeft aangewezen)
of van een schepen wanneer die tijdelijk afwezig is;
Overwegende dat artikel 6, §7 in de mogelijkheid voorziet om de ambtenaar van de burgerlijke
stand bij zijn verhindering tijdelijk te vervangen door de burgemeester, een schepen of een
gemeenteraadslid in de volgorde van hun benoeming;

Feiten en context
Overwegende dat de rangorde bepaald wordt op basis van de anciënniteit van de raadsleden; dat
de anciënniteit de volledige tijdsduur omvat gedurende dewelke een gemeenteraadslid deel heeft
uitgemaakt van de gemeenteraad en dat de anciënniteit onderbroken mag zijn;
Overwegende dat bij gelijke anciënniteit het gemeenteraadslid de voorkeur geniet dat bij de laatste
volledige vernieuwing van de gemeenteraad het hoogste aantal naamstemmen heeft behaald, dat
bij een gelijk aantal naamstemmen het gemeenteraadslid de voorkeur geniet dat kandidaat was op
de lijst die bij de gemeenteraadsverkiezingen de meeste stemmen heeft behaald;

Besluit
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Enig artikel
De rangorde van de gemeenteraadsleden wordt als volgt vastgesteld:

Aantal bekomen stemmen
bij
de
recentste
gemeenteraadsverkiezing

Naam en voornaam van de
Rangorde raadsleden
1 CASTEUR Michel
2 TORREKENS Marc

3 CORIJN Rudy
4 D'HAESELEER Guy
5 EVENEPOEL Henri
6 DE JONGE Tania
7 COSYNS Veerle
8 COPPENS Katie
9 VANDE WINKEL Wouter
10 VANDERPOORTEN Dirk

Onafgebroken sinds
02.01.1983.
Onafgebroken sinds
19.02.1990.
Vanaf 19.02.1990 t/m
05.04.1990 en terug sinds
03.01.1995
Onafgebroken sinds
03.01.1995.
Onafgebroken sinds
24.02.2000.
Onafgebroken sinds
02.01.2007,
Onafgebroken sinds
02.01.2007.
Onafgebroken sinds
02.01.2007.
Onafgebroken sinds
02.01.2007.
Onafgebroken sinds
22.10.2009

1310
1542

2275
8173
1382
4861
1737
1221
1100
999

Vanaf 02.01.1983 t/m
15.02.1990, vanaf 02.01.2007
t/m 25.01.2007 en vanaf
25.02.2013 t/m 10.03.2013.
11 RAES Renaat
12 MALFROOT Ilse
13 D'HONDT Femke
14 VAN LOO Stania
15 MEERT Lieven
16 DE SCHEPPER Paul
17 TRIEST Alain
18 ARENTS Joost

1733
Onafgebroken sinds
25.02.2013
Onafgebroken sinds
25.02.2013
Onafgebroken sinds
25.02.2013
Onafgebroken sinds
25.02.2013
Onafgebroken sinds
25.02.2013
Onafgebroken sinds
25.02.2013
Onafgebroken sinds
25.02.2013

2471
1721
1666
1593
1185
1174
643
9

19 RASSAERTS Gerd
20 STEENHOUT Hedwig
21 VAN DEN NEUCKER Annelies

22 VANBRABANT Caroline
23 VAN HERREWEGHE Dirk
24 VERDOODT Dirk
25 ARDANS Bavo
26 VAN SCHEPDAEL Stefaan
27 TIEBERGYN Sophie
28 ARIJS Jan
29 VANDER ELST Stijn
30 HASSINE Wassim
31 BEECKMAN Anja
32 DE ROOSE Karolien
33 GOESSENS Dany

Onafgebroken sinds
11.03.2013
Onafgebroken sinds
20.10.2016
Onafgebroken sinds
25.01.2018
Onafgebroken sinds
03.01.2019
Onafgebroken sinds
03.01.2019
Onafgebroken sinds
03.01.2019
Onafgebroken sinds
03.01.2019
Onafgebroken sinds
03.01.2019
Onafgebroken sinds
03.01.2019
Onafgebroken sinds
03.01.2019
Onafgebroken sinds
03.01.2019
Onafgebroken sinds
03.01.2019
Onafgebroken sinds
03.01.2019
Onafgebroken sinds
03.01.2019
Onafgebroken sinds
17.09.2020

1834
1763
903

2032
1726
1593
1555
1519
1493
1046
926
852
824
445
1349
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7.

Secretariaat - gemeenteraadscommissies - aanpassing samenstelling

Verslag aan de raad
Voorstel aan de gemeenteraad om de wijziging van de leden van de Open VLD-fractie in de
gemeenteraadscommissies goed te keuren.

Ontwerpbeslissing

Motivering
Juridische gronden
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 37, betreffende de oprichting en
samenstelling van gemeenteraadscommissies;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 februari 2019 waarbij de samenstelling van de
gemeenteraadscommissies werd goedgekeurd;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 12 september 2019 houdende aanpassing van het
huishoudelijk reglement van de gemeenteraad;
Overwegende dat artikel 37 § 5 van het decreet lokaal bestuur stelt dat de nadere regels voor de
samenstelling en de werkwijze van de commissies worden bepaald bij huishoudelijk reglement;

Feiten en context
Gelet op de e-mail van 29 juni 2020 van raadslid Stijn Vander Elst, fractieleider van Open VLD
waarin hij meedeelt dat hij, na overleg met raadslid Michel Casteur, is overeengekomen om van
commissie te wisselen;
Overwegende dat raadslid Stijn Vander Elst in de commissies A, B en D zetelt en raadslid Michel
Casteur in de commissies B, C en D;
Overwegende dat raadslid Stijn Vander Elst de commissie A verlaat en inruilt voor de commissie C
en dat raadslid Michel Casteur de commissie C verlaat en voortaan zal zetelen in commissie A;
Gelet op de e-mail van 5 september 2020 van raadslid Guy D’Haeseleer, fractieleider van Forza
Ninove waarin hij meedeelt dat de heer Dany Goessens ontslagnemend raadslid Raf Waltniel zal
vervangen in de commissies C en D;

Besluit

Enig artikel
De samenstelling van de leden van de Open VLD-fractie in de gemeenteraadscommissies wordt als
volgt gewijzigd:
A. beleidsdomeinen burgerzaken, leren en onderwijs, wonen, vrije tijd, sport, AGB Kleine
Dender, politie en cultuur
Dirk Vanderpoorten
Jan Arijs
Michel Casteur
Annelies Van Den Neucker
B. beleidsdomeinen OCMW en sociale zaken
Dirk Vanderpoorten
Jan Arijs
Stijn Vander Elst
Michel Casteur
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C. beleidsdomeinen personeel en financiën, communicatie, inspraak en participatie
Dirk Vanderpoorten
Jan Arijs
Stijn Vander Elst
Annelies Van Den Neucker
D. beleidsdomein grondgebiedzaken
Dirk Vanderpoorten
Stijn Vander Elst
Michel Casteur
Annelies Van Den Neucker
Artikel 2
De samenstelling van de leden van de Forza Ninove-fractie in de gemeenteraadscommissies wordt
als volgt gewijzigd:
A. Beleidsdomein burgerzaken, leren en onderwijs, wonen, vrije tijd, sport, AGB Kleine
Dender, politie en cultuur
Guy D’haeseleer
Ilse Malfroot
Hedwig Steenhout
Renaat Raes
Sanne Plancke
Sophie Tiebergyn
B. Beleidsdomein OCMW en sociale zaken
Guy D’haeseleer
Ilse Malfroot
Hedwig Steenhout
Stefaan Van Schepdael
Femke D’Hondt
Renaat Raes
C. Beleidsdomein personeel en financiën, communicatie, inspraak en participatie
Rudy Corijn
Dany Goessens
Caroline Vanbrabant
Gerd Rassaerts
Bavo Ardans
Dirk Verdoodt
D. Beleidsdomein grondgebiedzaken
Rudy Corijn
Dany Goessens
Caroline Vanbrabant
Gerd Rassaerts
Bavo Ardans
Dirk Verdoodt
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Politie
8.

Politie - begrotingswijziging 2020 gewone en buitengewone dienst - vaststelling

Verslag aan de raad
De begrotingswijziging 2020 vertrekt van de begroting 2020, behandeld op de gemeenteraad van
april 2020, waarin het definitieve resultaat van de begrotingsrekening 2019 reeds werd verwerkt.
Voor wat de stand van zaken van de personeelskost betreft, werd rekening gehouden met de
plaatsen die verschenen in de 3de mobiliteitscyclus en waarvan de invulling omwille van het verloop
van de procedure die verbonden is aan mobiliteitscycli ten vroegste op 1/01/2021 kan
plaatsvinden. Vandaar een verlaging van meer dan € 500.000 t.o.v. de oorspronkelijke begroting
2020. Het bedrag gekoppeld aan de investeringen blijft behouden. Er vond enkel een herverdeling
plaats afhankelijk van de huidige stand van zaken. Wat de werkingskosten betreft, werden de
artikels met reeds een negatief saldo verhoogd. De rest van de werkingskosten werden pro rata de
reeds aangerekende bedragen aangepast. Naast de gewijzigde raming van de personeelskost op
basis van de huidige informatie zorgt ook het verschijnen van het koninklijk besluit inzake de
toekenning van de subsidies ter ondersteuning van het eindeloopbaanregime ermee voor dat het
geraamd algemeen begrotingsresultaat van de gewone dienst eindigt op € 695.422. Dit is tevens
de start voor het opstellen van de begroting 2021. De financiële toestand na de opmaak van de
rekening zal jaarlijks de gemeentelijke dotatie bepalen. Voor de begroting 2021 wordt deze
sowieso reeds verhoogd met € 600.000.
Ontwerpbeslissing

Motivering
Juridische gronden
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
voornamelijk op de artikelen 34, 71, 72, 73, 74 en 75;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 59 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van
de politiebegroting voor 2020 ten behoeve van de politiezones;
Overwegende dat de stad Ninove een ééngemeentezone is;

Adviezen
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van Ninove van 23 april 2020 houdende vaststelling van
de begroting 2020;
Gelet op het ontwerp van begrotingswijziging 2020, gewone en buitengewone dienst;
Overwegende dat het
begrotingscommissie;

ontwerp

van

begrotingswijziging

2020

werd

besproken

in

de

Gelet op de memorie van toelichting;
Gelet op het advies van de commissie bedoeld in artikel 11 van het koninklijk besluit van 5
september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie;

Besluit
Besluit:
Artikel 1
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De politiebegroting 2020 – begrotingswijziging 1 – gewone en buitengewone dienst - wordt
vastgesteld zoals hierna vermeld:
Gewone Dienst:
Algemeen Resultaat 2019
Ontvangsten
Uitgaven
Saldo Eigen Dienstjaar
Saldo Vorige Jaren
Saldo Overboekingen
Resultaat Begroting 2020
Algemeen Resultaat 2020

2.602.274,78 €
7.382.428,31 €
7.809.397,69 €
-426.969,38 €
100.116,91 €
-1.580.000,00 €
-1.906.852,47 €
695.422,31 €

Buitengewone Dienst:
Algemeen Resultaat 2019
Ontvangsten
Uitgaven
Saldo Eigen Dienstjaar
Saldo Vorige Jaren
Saldo Overboekingen
Resultaat Begroting 2020
Algemeen Resultaat 2020

-2.557.567,09 €
343.000,00 €
343.000,00 €
0,00 €
385.868,22 €
2.171.698,92 €
2.557.567,14 €
0,05 €

Artikel 2
Een afschrift van dit besluit zal samen met de begrotingswijziging en het verslag voor goedkeuring
worden toegestuurd aan de toezichthoudende overheid.
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Financiën
9.

Gemeentebelastingen - retributiereglement op het parkeren in een blauwe zone aanpassing

Verslag aan de raad
Verzoek aan de gemeenteraad om artikel 3 van het retributiereglement aan te passen.
Ontwerpbeslissing

Motivering
Juridische gronden
Gelet op artikel 173 van de grondwet;
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40;
Gelet op het decreet van 9 juli 2010 houdende de invordering van parkeerheffingen door
parkeerbedrijven;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 en latere wijzigingen houdende algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg en latere
wijzigingen;
Gelet op het ministerieel besluit van 9 januari 2007 waarbij de personen die bewonerskaarten
kunnen bekomen en de overheid die bevoegd is om deze kaart uit te reiken, worden aangewezen
en waarbij het model ervan en ook de nadere regels voor uitreiking en voor gebruik worden
bepaald;
Gelet op het ministerieel besluit van 7 mei 1999 en latere wijzigingen betreffende de parkeerkaart
voor mensen met een handicap;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 april 2020 houdende aanpassing van artikel 6 en 7 van
het retributiereglement op het parkeren in een blauwe zone;

Feiten en context
Gelet op de mail van 14 augustus 2020 van het Agentschap Binnenlands Bestuur, afdeling lokale
financiën waarin gesteld wordt dat artikel 10/3 van het decreet van 16 mei 2008 betreffende de
aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
bepaalt dat de in artikel 10/1 van het zelfde decreet bedoelde retributies of belastingen ten laste
gelegd worden van de houder van de nummerplaat en niet de gebruiker van het voertuig waardoor
er aangeraden wordt om artikel 3 van het retributiereglement in die zin aan te passen;

Financiële gevolgen
Overwegende dat de ontvangsten geïnd worden in het budget op de algemene rekening 7024005
van het beleidsitem 002000 en de actie 1/3/4, “we gaan samenwerken met de private sector om
het parkeerbeleid te optimaliseren”;

Adviezen
Overwegende dat de dienst het volgende advies verleent: artikel 3 van het retributiereglement op
het parkeren in een blauwe zone als volgt aan te passen: “De retributie is verschuldigd door de
houder van de nummerplaat”;

Besluit
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De gemeenteraadsbeslissing van 23 april 2020 wordt vanaf de vijfde dag na de bekendmaking
opgeheven. Het retributiereglement op het parkeren in een blauwe zone wordt vanaf dan als volgt
vastgesteld:
Artikel 1
Er wordt ten voordele van de stad een retributie gevestigd voor het parkeren van motorvoertuigen
op de openbare weg of op de plaatsen gelijkgesteld aan de openbare weg.
Dit reglement beoogt het parkeren van een motorvoertuig op plaatsen waar dat parkeren
toegelaten is én waar een blauwe zone-reglementering van toepassing is.
Onder openbare weg verstaat men de wegen en hun trottoirs of nabijgelegen bermen die eigendom
zijn van de gemeentelijke, provinciale of gewestelijke overheden.
Onder met een openbare weg gelijkgestelde plaatsen verstaat men de parkeerplaatsen gelegen op
de openbare weg, zoals vermeld in artikel 4, § 2 van de wet van 25 juni 1993 en latere wijzigingen
betreffende de organisatie en uitoefening van ambulante en kermisactiviteiten en de organisatie
van openbare markten.
Artikel 2
De retributie wordt als volgt vastgesteld:
- gratis voor de maximale duur die toegelaten is overeenkomstig artikel 27.1.2 van het koninklijk
besluit van 1 december 1975 en latere wijzigingen
- een forfaitair bedrag van € 15,00 per dag voor elke periode die langer is dan deze die gratis is
- € 100,00 per jaar voor een parkeerabonnement waarmee van maandag tot vrijdag uitsluitend
kan geparkeerd worden op de Abdijparking.
De door de gebruiker gewenste parkeerduur wordt vastgesteld door het zichtbaar aanbrengen
achter de voorruit van het voertuig van de parkeerschijf, overeenkomstig artikel 27.1.1 van het
koninklijk besluit van 1 december 1975 en latere wijzigingen of door het zichtbaar aanbrengen
achter de voorruit van het voertuig van het parkeerabonnement.
Deze reglementering is niet van toepassing op de bewoners die de door de gemeente uitgereikte
officiële bewonerskaart, overeenkomstig het ministerieel besluit van 9 januari 2007, zichtbaar
aanbrengen achter de voorruit van het voertuig.
Het parkeren van voertuigen gebruikt door personen met een handicap is gratis.
Het statuut van “persoon met een handicap” wordt beoordeeld op het ogenblik van het parkeren
door het aanbrengen op een zichtbare plaats achter de voorruit van het voertuig van de kaart
uitgereikt overeenkomstig het ministerieel besluit van 7 mei 1999, gewijzigd door de ministeriële
besluiten van 26 september 2004 en 9 januari 2007.
Artikel 3
De retributie is verschuldigd door de houder van de nummerplaat. De retributie is verschuldigd
zodra het voertuig langer geparkeerd is dan de tijd die toegelaten is overeenkomstig artikel 27.1.2
van het koninklijk besluit van 1 december 1975 en latere wijzigingen en is betaalbaar ofwel in
speciën bij de concessionaris ofwel door storting of overschrijving op de post/bankrekening van de
concessionaris.
Artikel 4
Als de parkeerschijf niet zichtbaar achter de voorruit van zijn voertuig is geplaatst of in geval de
gebruiker de pijl niet op het streepje plaatst dat volgt op het tijdstip van aankomst of indien de
gebruiker de aanduidingen wijzigt zonder dat het voertuig de parkeerplaats heeft verlaten, wordt
de gebruiker steeds geacht te kiezen voor de betaling van het in artikel 2 bedoelde forfaitaire
bedrag.
Bij toepassing van het in artikel 2 bedoelde forfaitaire bedrag, brengt de aangestelde van de
gemeente een uitnodiging om de retributie binnen de vijf dagen te betalen aan op de voorruit van
het voertuig.
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Artikel 5
Op zondagen, wettelijke feestdagen en 11 juli is geen retributie verschuldigd.
Artikel 6
Bij gebrek aan betaling in der minne wordt een herinneringsbrief met € 0,00 kosten ten laste van
de wanbetaler verstuurd.
Indien de betaling uitblijft zal een tweede herinnering met € 6,25 kosten als retributie op
administratieve prestaties ten laste van de wanbetaler verstuurd worden.
Indien de betaling uitblijft zal een laatste aanmaning met € 15,00 kosten als retributie op
administratieve prestaties ten laste van de wanbetaler verstuurd worden.
Artikel 7
Artikel 177 van het decreet lokaal bestuur biedt de mogelijkheid om een dwangbevel uit te
vaardigen met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvordering.
Bij betwisting kan het stadsbestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de retributie in te
vorderen.
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10.

Financiële dienst - KFB - jaarrekening 2019 protestantse kerk Denderleeuw advies

Verslag aan de raad
Voorstel aan de raad tot het gunstig adviseren van de jaarrekening 2019 van de protestantse kerk
Denderleeuw.
Ontwerpbeslissing

Motivering
Juridische gronden
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en volgende;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten;

Feiten en context
Gelet op de jaarrekening 2019 van de protestantse kerk Denderleeuw;
Overwegende dat de gemeenteraad over een termijn van 50 dagen beschikt om de jaarrekeningen
te adviseren;
Overwegende dat het aandeel van de stad Ninove slechts 10% bedraagt en de overige 90% voor
de gemeente Denderleeuw is;
Overwegende dat de jaarrekeningen samen met het advies nadien ter goedkeuring dienen
voorgelegd te worden aan de provinciegouverneur;
Overwegende dat de financiële dienst volgende controles van de jaarrekeningen heeft uitgevoerd:

⬧
⬧
⬧
⬧
⬧

het door de provincie goedgekeurde saldo van de jaarrekening 2018 werd correct
overgenomen op lijn K ‘overschot/tekort exploitatie 2018’ en op lijn Y
‘overschot/tekort investeringen 2018’ van het overzichtsblad van de rekening 2018;
het bedrag vermeld op lijn M ‘exploitatietoelage’ van het overzichtsblad van de
rekening 2019 stemt overeen met de door de stad gestorte exploitatietoelage;
het bedrag vermeld op artikel 3100/3110/3120 ‘toelage’ van de rekening 2019 stemt
overeen met de door de stad gestorte investeringstoelage;
het saldo van ontvangsten en uitgaven stemt overeen met de beschikbare gelden;
alle documenten die deel uitmaken van de toelichting werden toegevoegd aan de
rekening 2019;

Gelet op de controle van de jaarrekening 2019 van de protestantse kerk Denderleeuw;
Gelet op het resultaat van de jaarrekening 2019 van de kerkfabriek:
Kerkfabriek

Protestantse kerk Denderleeuw

lijn N
overschot/tekort
exploitatie
€ 5.228,37

lijn Z
overschot/tekort
investering
€ 0,00

totaal resultaat
rekening 2019
€ 5.228,37

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 mei 2020, dat werd ontvangen op 5 juni 2020, waarbij
de gemeente Denderleeuw gunstig advies verleent voor de jaarrekening 2019 van de Protestantse
kerk Denderleeuw;

Financiële gevolgen
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Er zijn geen financiële gevolgen voor de stad;

Adviezen
Overwegende dat de dienst het volgende advies verleent: gunstig advies voor de jaarrekening
2019 van de protestantse kerk Denderleeuw;

Besluit

Enig artikel
Gunstig advies wordt verleend aan de jaarrekening 2019 van de protestantse kerk Denderleeuw.
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11.

Financiën - KFB - meerjarenplanwijzigingen 2020-2025 - goedkeuring

Verslag aan de raad
Voorstel aan de raad tot het goedkeuren van meerjarenplanwijziging 2020-2025 van de
kerkfabrieken Sint Gertrudis Appelterre en Sint Petrus Meerbeke.
Ontwerpbeslissing

Motivering
Juridische gronden
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en volgende;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2019 houdende de goedkeuring van het
meerjarenplan 2020-2025 van de katholieke kerkfabrieken;

Feiten en context
Overwegende dat het voorstel van meerjarenplanwijziging 2020-2025 van de kerkfabriek Sint
Gertrudis Appelterre werd goedgekeurd door de kerkraad van 18 juni 2020;
Overwegende dat het voorstel van meerjarenplanwijziging 2014-2019 van de kerkfabriek Sint
Petrus Meerbeke werd goedgekeurd door de kerkraad van 22 juni 2020;
Gelet op het gunstig advies van het bisdom Gent van 25 augustus 2020 voor de
meerjarenplanwijziging 2020-2025 van de kerkfabriek Sint Gertrudis Appelterre;
Gelet op het gunstig advies van het bisdom Gent van 14 augustus 2020 voor de
meerjarenplanwijziging 2020-2025 van de kerkfabriek Sint Gertrudis Appelterre;
Overwegende dat voor de kerkfabriek Sint Gertrudis Appelterre een meerjarenplanwijziging 20202025 van de exploitatie nodig is om de minder huurontvangsten en meer uitgaven
nutsvoorzieningen te verwerken;
Overwegende dat voor de kerkfabriek Sint Gertrudis Appelterre een meerjarenplanwijziging 20202025 van de investeringen nodig is om de laatste facturen van de restauratiewerken te kunnen
betalen;
Overwegende dat de kerkfabriek Sint Petrus Meerbeke een meerjarenplanwijziging 2020-2025
vraagt omwille van het verwerken van de verkoop van de pastorie en aanpassen van de inkomsten
naar een realistisch bedrag;
Overwegende dat voor de kerkfabriek Sint Petrus Meerbeke een meerjarenplanwijziging 2020-2025
van de investeringen nodig is om de kosten van de buitenschilderwerken te betalen, die in het
vorig meerjarenplan waren opgenomen, maar deze werken konden toen niet uitgevoerd worden;

Financiële gevolgen
Er zijn voldoende kredieten voorzien in het budget op de algemene rekening 6498000 van het
beleidsitem 079000 en de actie 4/9/6 voor de exploitatie uitgaven;
Er zijn voldoende kredieten voorzien in het budget op de algemene rekening 6640000 van het
beleidsitem 079000 en de actie 4/9/6;

Adviezen
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Overwegende dat de dienst het volgende advies verleent: goedkeuring voor meerjarenplanwijziging
2020-2025 van de kerkfabrieken Sint Gertrudis Appelterre en Sint Petrus Meerbeke;

Besluit

Artikel 1
De meerjarenplanwijzigingen 2020-2025 van de kerkfabrieken Sint Gertrudis Appelterre en Sint
Petrus Meerbeke worden goedgekeurd.
Artikel 2
Het aandeel van de stad Ninove in de exploitatietoelage wordt bepaald als volgt:
Kerkfabriek
Appelterre
Meerbeke

2020
€33.887,20
€29.322,02

2021
€14.613,99
€34.041,23

2022
€24.940,00
€28.561,71

2023
€25.212,50
€29.230,52

2024
€25.508,85
€29.350,64

2025
€25.734,85
€29.497,13

Artikel 3
Het aandeel van de stad Ninove in de investeringstoelage wordt bepaald als volgt:
Kerkfabriek
Appelterre
Meerbeke

2020
€21.833,59
€75.000,00

2021
€10.000,00
€0,00

2022
€20.000,00
€5.000,00

2023
€40.000,00
€10.000,00

2024
€40.000,00
€0,00

2025
€40.000,00
€0,00
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12.

Financiële dienst - KFB - budgetwijzigingen 2020/1 - kennisname

Verslag aan de raad
Voorstel aan de gemeenteraad tot kennisname van budgetwijzigingen 2020/1 van de kerkfabrieken
Sint Petrus Meerbeke en Sint Gertrudis Appelterre.
Ontwerpbeslissing

Motivering
Juridische gronden
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en volgende;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 18 december 2019 houdende goedkeuring van het
meerjarenplan 2020 -2025 en eventuele latere aanpassingen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 18 december 2019 houdende goedkeuring van het
budget 2020 van de kerkfabrieken;

Feiten en context
Overwegende dat in deze zitting de meerjarenplanwijziging 2020-2025 /1 van Sint Gertrudis
Appelterre goedgekeurd wordt;
Overwegende dat in deze zitting de meerjarenplanwijziging 2020-2025 /1 van Sint Petrus
Meerbeke goedgekeurd wordt;
Gelet op de beslissing van de kerkraad Sint Gertrudis Appelterre van 18 juni 2020 waarbij de
budgetwijziging 2020/1 werd vastgesteld;
Gelet op de beslissing van de kerkraad Sint Petrus Meerbeke van 22 juni 2020 waarbij de
budgetwijziging 2020/1 werd vastgesteld;
Gelet op het gunstig advies van het bisdom Gent van 25 augustus 2020 voor de kerkfabriek Sint
Gertrudis Appelterre;
Gelet op het gunstig advies van het bisdom Gent van 14 augustus 2020 voor de kerkfabriek Sint
Petrus Meerbeke;
Overwegende dat de kerkfabriek Sint Gertrudis Appelterre een budgetwijziging 2020/1 vraagt
omdat de pastorij nog niet verhuurd is en dat dit resulteert in minder huurontvangsten en meer
uitgaven voor nutsvoorzieningen;
Overwegende dat de kerkfabriek Sint Gertrudis Appelterre een budgetwijziging 2020/1 vraagt
omwille van de laatste facturen voor de restauratiewerken;
Overwegende dat de kerkfabriek Sint Petrus Meerbeke een budgetwijziging 2020/1 vraagt omwille
van het verwerken van de verkoop van de pastorie, het aanpassen van de inkomsten naar een
realistisch bedrag en om de kosten van de buitenschilderwerken te betalen;
Overwegende dat het aandeel van de stad Ninove in de exploitatietoelage voor de kerkfabriek Sint
Gertudis Appelterre stijgt, maar dit binnen de grenzen van het goedgekeurde meerjarenplan blijft;
Overwegende dat het aandeel van de stad Ninove in de investeringstoelage voor de kerkfabriek
Sint Gertrudis Appelterre stijgt, maar dit binnen de grenzen van het goedgekeurde meerjarenplan
blijft;
Overwegende dat het aandeel van de stad Ninove in de exploitatietoelage voor de kerkfabriek Sint
Petrus Meerbeke stijgt, maar binnen de grenzen van het meerjarenplan blijft;
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Overwegende dat het aandeel van de stad Ninove in de investeringstoelage voor de kerkfabriek
Sint Petrus Meerbeke stijgt, maar dit binnen de grenzen van het goedgekeurde meerjarenplan
blijft;
Overwegende dat wanneer de budgetwijziging binnen de grenzen blijft van de bedragen
opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan, de gemeenteraad enkel kennisneemt van de
budgetwijziging;

Financiële gevolgen
Het aandeel van de stad Ninove in de exploitatietoelage wordt bepaald als volgt:

Kerkfabriek
Sint Gertrudis Appelterre
Sint Petrus Meerbeke

Oorspronkelijk
budget

Budget na wijziging
2020/1

€ 26.437,20

€ 33.887,20

€ 0,00

€ 29.322,02

Er zijn voldoende kredieten voorzien in het budget 2020 voor exploitatie op AR 6493000 BI 079000
A 4/9/6;
Het aandeel van de stad Ninove in de investeringstoelage wordt bepaald als volgt:

Kerkfabriek

Budgetwijziging
2020/1

Oorspronkelijk
budget

Sint Gertrudis Appelterre

€ 10.000,00

€21.833,59

Sint Petrus Meerbeke

€ 50.000,00

€ 75.000,00

Er zijn voldoende kredieten voorzien in het meerjarenplan op AR 6640000 BI 079000 A 4/9/6;

Adviezen
Overwegende dat de dienst het volgende advies verleent: kennis te nemen van de
budgetwijzigingen 2020/1 van de kerkfabrieken Sint Gertrudis Appelterre en Sint Petrus Meerbeke;

Besluit

Artikel 1
Er wordt kennisgenomen van de budgetwijziging 2020/1.
Artikel 2
Het aandeel van de stad Ninove in de exploitatietoelage wordt bepaald als volgt:

Kerkfabriek
Sint Gertrudis Appelterre

Oorspronkelijk
budget
€ 26.437,20

Budget na wijziging
2020/1
€ 33.887,20
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Sint Petrus Meerbeke

€ 0,00

€ 29.322,02

Artikel 3
Het aandeel van de stad Ninove in de investeringstoelage wordt bepaald als volgt:

Kerkfabriek

Oorspronkelijk
budget

Budgetwijziging
2020/1

Sint Gertrudis Appelterre

€ 10.000,00

€21.833,59

Sint Petrus Meerbeke

€ 50.000,00

€ 75.000,00
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13.

Financiële dienst - KFB - budgetwijziging 2020/1 - Sint Pietersbanden Voorde kennisname

Verslag aan de raad
Voorstel aan de gemeenteraad tot kennisname van budgetwijziging 2020/1 van de kerkfabriek Sint
Pietersbanden Voorde.
Ontwerpbeslissing

Motivering
Juridische gronden
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en volgende;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 18 december 2019 houdende goedkeuring van het
meerjarenplan 2020 -2025 en eventuele latere aanpassingen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 18 december 2019 houdende goedkeuring van het
budget 2020 van de kerkfabrieken;

Feiten en context
Gelet op de beslissing van de kerkraad Sint Pietersbanden Voorde van 05 juni 2020 waarbij de
budgetwijziging 2020/1 werd vastgesteld;
Gelet op het gunstig advies van het bisdom Gent van 25 juni 2020 voor de kerkfabriek Sint
Pietersbanden Voorde;
Overwegende dat de kerkfabriek Sint Pietersbanden Voorde een budgetwijziging 2020/1 vraagt
omwille van de ontvangen facturen voor de opmaak van een beheersplan;
Overwegende dat het aandeel van de stad Ninove in de exploitatietoelage voor de kerkfabriek Sint
Pietersbanden Voorde ongewijzigd blijft;
Overwegende dat het aandeel van de stad Ninove in de investeringstoelage voor de kerkfabriek
Sint Pietersbanden Voorde stijgt, maar dit binnen de grenzen van het goedgekeurde meerjarenplan
blijft;
Overwegende dat wanneer de budgetwijziging binnen de grenzen blijft van de bedragen
opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan, de gemeenteraad enkel kennisneemt van de
budgetwijziging;

Financiële gevolgen
Het aandeel van de stad Ninove in de exploitatietoelage wordt bepaald als volgt:

Kerkfabriek
Sint Pietersbanden Voorde

Oorspronkelijk
budget
€ 0,00

Budget na wijziging
2020/1
€ 0,00

Er zijn voldoende kredieten voorzien in het budget 2020 voor exploitatie op AR 6493000 BI 079000
A 4/9/6;
Het aandeel van de stad Ninove in de investeringstoelage wordt bepaald als volgt:
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Kerkfabriek
Sint Pietersbanden Voorde

Budgetwijziging
2020/1

Oorspronkelijk
budget
€ 10.000,00

€ 30.000,00

Er zijn voldoende kredieten voorzien in het meerjarenplan voor investeringsproject 'Erfgoed’
AR 6640000 BI 079000 A 4/9/6;

Adviezen
Overwegende dat de dienst het volgende advies verleent: kennis
budgetwijzigingen 2020/1 van de kerkfabrieken Sint Pietersbanden Voorde;

te

nemen

van

de

Besluit

Artikel 1
Er wordt kennisgenomen van de budgetwijziging 2020/1.
Artikel 2
Het aandeel van de stad Ninove in de exploitatietoelage wordt bepaald als volgt:

Kerkfabriek
Sint Pietersbanden Voorde

Oorspronkelijk
budget
€ 0,00

Budget na wijziging
2020/1
€ 0,00

Artikel 3
Het aandeel van de stad Ninove in de investeringstoelage wordt bepaald als volgt:

Kerkfabriek
Sint Pietersbanden Voorde

Oorspronkelijk
budget
€ 10.000,00

Budgetwijziging
2020/1
€ 30.000,00
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14.

Financiën - meerjarenplan 2020-2025 - opvolgingsrapportering 2020 kennisneming

Verslag aan de raad
De gemeenteraad wordt gevraagd om kennis te nemen van de opvolgingsrapportering 2020 in het
kader van het meerjarenplan 2020 – 2025.
In het verleden bevatten de beleidsrapporten die de Raad te zien kreeg vooral informatie over de
uitvoering van de kredieten en de noodzaak tot aanpassing ervan. Voor deze aanpassing werd dan
aan de raadsleden autorisatie gevraagd. De decreetgever gaat er van uit dat de raadsleden
evenzeer geïnteresseerd zijn in de stand van zaken van de uitvoering van het geplande beleid.
Daarom beperkt de decreetgever voortaan de verplichte rapportering aan de Raad omwille van
kredietwijzigingen en autorisatie door bijvoorbeeld het budget of budgetwijziging als afzonderlijke
beleidsrapporten af te schaffen. De vaststelling van de kredieten en de autorisatie zijn geïntegreerd
in het meerjarenplan en de verplichte jaarlijkse aanpassingen daarvan. Bovendien ligt het niveau
waarop de raad autorisatie geeft vanaf 2020 hoger.
Die ingrepen hebben tot gevolg dat de raadsleden zich (in principe) minder vaak zullen moeten
uitspreken over planningsrapporten. De controlefunctie van de Raad moet niet in eerste instantie
gericht zijn op de kredietbewaking, maar wel op de opvolging van de uitvoering van de planning en
de realisatie van de beleidsdoelstellingen en onderliggende strategische items. Daarom versterkt
de decreetgever de inhoudelijke rapportering naar de Raad en legt hij de verplichting op om
tussentijds te rapporteren over de uitvoering van het meerjarenplan aan het einde van het eerste
semester van het boekjaar. De opvolgingsrapportering moet de raadsleden een stand van zaken
geven van de uitvoering van de prioritaire acties of actieplannen en moet ze toelaten om de
evolutie van de uitgaven en de ontvangsten van het lopende jaar op te volgen en die te vergelijken
met de planning. Deze moet minstens voor het einde van het derde kwartaal gebeuren.
Deze opvolgingsrapportering bevat:
- een overzicht van de realisatie van de prioritaire doelstellingen (zowel financieel als
inhoudelijk)
- een overzicht van de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor het
lopende jaar. Dit rapport is opgebouwd cf. schema J1 van de jaarrekening. Het geeft
een overzicht per strategische doelstelling van de realisatie van de verschillende
budgetsoorten
- een overzicht van de geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven van het lopend
jaar naar economische aard. Dit rapport is opgebouwd cf. schema T2 van de
jaarrekening. Het geeft een
- overzicht van de realisatie van de verschillende budgetsoorten volgens kostensoort.
- een update van de financiële risico's en de grondslagen en assumpties waarop de
aanpassing van het meerjarenplan is gegrondvest.
De aanrekeningen die in de rapportering worden getoond, betreffen in regel de boekingen tot en
met eind juni 2020, tenzij anders aangegeven.
Ontwerpbeslissing

Motivering
Juridische gronden
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 263;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus
van de lokale besturen, artikel 6 en artikel 29;
Gelet op het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de
beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen;
Gelet op de beslissingen van de gemeente- en OCMW-raad van 18 december 2019 betreffende de
vaststelling van het strategische meerjarenplan 2020 – 2025 voor stad en OCMW Ninove;
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Feiten en context
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, dat voorziet in een geïntegreerde
planning door de gemeente en het OCMW;
Gelet op artikel 263 van het decreet lokaal bestuur, dat bepaalt dat minstens voor het einde van
het derde kwartaal een opvolgingsrapportering over het eerste semester van het boekjaar moet
worden voorgelegd;
Overwegende dat de decreetgever de inhoudelijke rapportering naar de raad versterkt en de
verplichte rapporteringen met de nieuwe BBC-regels beperkt door meer de nadruk te leggen op de
rapportering over de realisatie van het geplande beleid in een opvolgingsrapportering;
Gelet op artikel 29 van het besluit van de Vlaamse regering over de BBC van 30 maart 2018, dat
bepaalt dat dit rapport minstens volgende elementen bevat:
een overzicht van de realisatie van de prioritaire doelstellingen (zowel financieel als
inhoudelijk)
een overzicht van de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor
het lopende jaar. Dit rapport is opgebouwd cf. schema J1 van de jaarrekening. Het
geeft een overzicht per strategische doelstelling van de realisatie van de
verschillende budgetsoorten
een overzicht van de geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven van het
lopend jaar naar economische aard. Dit rapport is opgebouwd cf. schema T2 van de
jaarrekening. Het geeft een overzicht van de realisatie van de verschillende
budgetsoorten volgens kostensoort.
een update van de financiële risico's en de grondslagen en assumpties waarop de
aanpassing van het meerjarenplan is gegrondvest.
Overwegende dat deze rapportering een momentopname betreft aan het einde van het 1 e semester
van 2020 en de weergegeven cijfers en rapportering dus enkel op deze periode betrekking heeft;

Adviezen
Gelet op het positief advies van het N-Team van 25 augustus 2020;

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de opvolgingsrapportering 2020.
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15.

Financiële dienst - goedkeuring aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - deel OCMW

Verslag aan de raad
Voorstel aan de gemeenteraad om de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 deel OCMW
goed te keuren.
Ontwerpbeslissing

Motivering
Juridische gronden
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en
beheerscyclus;
Gelet op het Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de
beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen;
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/4: strategische meerjarenplannen 2020-2025 lokale en
provinciale besturen;

Feiten en context
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 18 december 2019 betreffende de goedkeuring van
het meerjarenplan deel OCMW;
Gelet op het ontwerp van het meerjarenplan 2020/5 met budgettair volgnummer 10096364;
Overwegende dat het N-team het meerjarenplan positief advies gaf op 25 augustus 2020;

Financiële gevolgen
In de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 is het beschikbaar budgettair resultaat
jaarlijks positief, alsook de autofinancieringsmarge. Er is dus voldaan aan het dubbel evenwicht;

Adviezen
Overwegende dat de dienst het volgende advies verleent: de aanpassing van het meerjarenplan
2020-2025 deel OCMW goed te keuren;

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad keurt de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 deel OCMW zoals
vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn op 16 september 2020 goed.
Artikel 2
De staat van het financieel evenwicht in euro wordt vastgesteld zoals hierna vermeld:

Beschikbaar budgettair
resultaat
Autofinancieringsmarge

2020
2.706.458

2021
189.629

2022
300.588

2023
561.952

2024
797.236

2025
1.028.033

-6.841

-12.515

611.019

664.879

1.098.837

1.114.673
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Artikel 3
De aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 zal volgens de bepalingen van art.250 van het
decreet lokaal bestuur in digitale vorm aan de Vlaamse Regering overgemaakt worden.
Artikel 4
Dit besluit zal bekend gemaakt worden volgens de bepalingen van art. 285 en 286 van het decreet
over het lokaal bestuur (publicatie lijst, besluit en inhoud op de web toepassing). De
toezichthoudende overheid zal in kennis gesteld worden volgens de bepalingen van art. 330 van
het decreet over het lokaal bestuur.
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16.

Financiële dienst - vaststellen aanpassing meerjarenplan 2020-2025 deel stad

Verslag aan de raad
Voorstel aan de gemeenteraad om de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 deel stad vast
te stellen.
Ontwerpbeslissing

Motivering
Juridische gronden
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en
beheerscyclus;
Gelet op het Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de
beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen;
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/4: strategische meerjarenplannen 2020-2025 lokale en
provinciale besturen;

Feiten en context
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 18 december 2019 aangaande de vaststelling van
het meerjarenplan 2020-2025;
Gelet op het ontwerp van het meerjarenplan 2020/5 met budgettair volgnummer 10096364;
Overwegende dat het N-team het meerjarenplan positief gaf op 25 augustus 2020;

Financiële gevolgen
In de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 is het beschikbaar budgettair resultaat
jaarlijks positief, alsook de autofinancieringsmarge. Er is dus voldaan aan het dubbel evenwicht;

Adviezen
Overwegende dat de dienst het volgende advies verleent: de aanpassing van het meerjarenplan
2020-2025 deel stad vast te stellen;

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad stelt de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 deel stad vast.
Artikel 2
De staat van het financieel evenwicht in euro wordt vastgesteld zoals hierna vermeld:

Beschikbaar budgettair
resultaat
Autofinancieringsmarge

2020
2.706.458

2021
189.629

2022
300.588

2023
561.952

2024
797.236

2025
1.028.033

-6.841

-12.515

611.019

664.879

1.098.837

1.114.673
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Artikel 3
De aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 zal volgens de bepalingen van art. 250 van het
decreet lokaal bestuur in digitale vorm aan de Vlaamse Regering worden overgemaakt.
Artikel 4
Dit besluit zal bekend gemaakt worden volgens de bepalingen van art. 285 en 286 van het decreet
over het lokaal bestuur (publicatie lijst, besluit en inhoud op web toepassing). De toezichthoudende
overheid zal in kennis gesteld worden volgens de bepalingen van art. 330 van het decreet lokaal
bestuur.
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