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 17 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
Politie
1.

Politie - kasmiddelen over het tweede kwartaal 2020 - kennisname

2.

Politie - personeel - mobiliteit - openverklaring van een vacante betrekking in het
operationeel kader - hoofdinspecteur van politie - interventie met mogelijkheid tot
specialisatie in GPI 81

3.

Politie - personeel - mobiliteit - openverklaring van een vacante betrekking in het
operationeel kader - inspecteur van politie - interventie met mogelijkheid tot specialisatie in
GPI 81

4.

Politie - personeel - mobiliteit - openverklaring van een vacante betrekking in het
administratief en logistiek kader - niveau B - consulent - PLIF

Interne zaken communicatie & burgerzaken
Stafdienst
5.

Stafdienst - aanpassing reglement ereburgerschap

6.

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

Interne zaken communicatie & burgerzaken
Secretariaat
7.

Secretariaat - SHM Denderstreek - algemene vergadering - woensdag 26 augustus 2020 kennisname en bekrachtiging agenda
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8.

Secretariaat - De Watergroep - algemene vergadering - vrijdag 28 augustus 2020 kennisname en bekrachtiging agenda

9.

Secretariaat - Poolstok - algemene vergadering - vrijdag 4 september 2020 - kennisname en
bekrachtiging agenda

10.

Secretariaat - AGB De Kleine Dender- Raad van Bestuur - vervanging lid

11.

Secretariaat - goedkeuring actieve participatie aan de SOLVA regiowerking ter vervanging
van de participatie aan het Samenwerkingsverband 'Streekbeleid Zuid-Oost-Vlaanderen'.

12.

Secretariaat - PWWA - huishoudelijk reglement - goedkeuring

Personeelsdienst
13.

Personeel - uitvoering sectoraal akkoord - goedkeuring

Logistiek/overheidsopdrachten
14.

Logistiek/overheidsopdrachten - openbare verkoop van de pastorie van Neigem en van een
perceel grond langs de Geraardsbergsesteenweg te Aspelare - goedkeuring gewijzigd
lastenkohier

15.

Logistiek/overheidsopdrachten - verminderen van het huurgeld voor het perceel stadsgrond
(parking) langs de Doornweg ingevolge Coronavirus - goedkeuring

16.

Logistiek/overheidsopdrachten - openbare verkoop van het buurthuis van Pollare en de
pastorie van Aspelare - goedkeuring lastenkohier

17.

Logistiek/overheidsopdrachten - aankoop van een multifunctionele werktuigdrager met
opbouw thermische installatie voor dieptereiniging en veegcontainer - goedkeuring goedkeuring voorwaarden - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht

18.

Logistiek/overheidsopdrachten - aankoop van informaticamateriaal en toebehoren voor de
stadsdiensten via raamovereenkomsten Cipal en Creat - goedkeuring

Patrimonium
19.

Patrimonium - DBFM - SBS De Lettertuin - goedkeuring gunningsbestek plaatsingsprocedure
- aanpassing voorwaarden financiering en structurering omwille van COVID 19

Integrale veiligheid
20.

Integrale veiligheid - bekrachtiging besluiten burgemeester corona-gerelateerde maatregelen

Grondgebiedzaken
Openbare werken
21.

Openbare werken - Inbreng 'verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen' - goedkeuring
aanbod openbare verlichting door de distributienetbeheerder Intergem en kennisname
bijhorend reglement

Mobiliteit
22.

Mobiliteit - fietsverbinding N45 - aangepaste raming - goedkeuring

23.

Mobiliteit - City of Thingsproject Vlaio - samenwerkingsovereenkomst Mobipunten goedkeuring

24.

Mobiliteit - Appelterre - kruispunt Kapittelstraat - Eichemstraat - invoeren stilstaan en
parkeerverbod - stadswegen - goedkeuring
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Lokale economie
25.

Lokale economie - Coronacrisis - horeca - tijdelijk kader uitbreiden bestaande en creëren
bijkomende terrasruimte - goedkeuring - besluiten CBS 15/06/2020 en 17/8/2020 bekrachtiging

Vrije Tijd en Onderwijs
Onderwijs
26.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - coronamaatregelen - beslissing van het college van
burgemeester en schepenen van 8 juni 2020 betreffende de niet-facturatie en terugbetaling
bijdrage ouders leerlingenvervoer tijdens periode van schorsing van de lessen

27.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - schoolreglement - goedkeuring

28.

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - project Kunstkuur - lokaal
samenwerkingsinitiatief met de Vrije Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs SintFranciscus Roosdaal - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst

Cultuur en evenementen
29.

Vrije tijd - voorstel besteding Vlaamse steun lokaal cultuur-, sport- en jeugdbeleid

30.

Cultuur - nieuwe straatnaam 'Ratissestraat' (verlenging) in Outer- principiële goedkeuring

31.

Cultuur - nieuwe straatnaam 'Doorn Noordstraat' in Ninove - definitieve goedkeuring

Jeugd
32.

Jeugd - goedkeuren van de organisatie en het bijhorende huishoudelijk reglement van de
kindergemeenteraad.

Welzijn en Sociale Zaken
Sociale zaken - Projecten
33.

Sociale Zaken - projectoproep voor de financiële ondersteuning van project buurtwerk oproepreglement + aanvraagformulier

34.

Sociale zaken - IBO - organisatie van de zomervakantie 2020

35.

Sociale zaken - IBO - aanpassing reglement gebruik infrastructuur

Besloten vergadering
Politie
36.

Politie - personeel - kennisname van het benoemingsbesluit genomen in het raam van de
bevoegdheidsdelegatie

Hoogachtend,
De algemeen directeur
Bart Baele

De voorzitter gemeente- en OCMW-raad,
Dirk Vanderpoorten
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