Ninove, 8 september 2020
Bijeenroeping van de commissie
Geachte mevrouw
Geachte heer

De voorzitter van de gemeenteraad nodigt u uit op de volgende vergadering van de commissie
burgerzaken (bevolking en burgerlijke stand), secretariaat (intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden), toerisme, integrale veiligheid, brandweer, politie, leren en onderwijs,
wonen, vrije tijd, sport, AGB Kleine Dender en cultuur.
De vergadering heeft plaats op maandag 14 september 2020 om 19.30 uur en zal volledig op
digitale wijze verlopen.
Agenda

Openbare vergadering
Dossiers gemeenteraad 16.09.2020 Secretariaat
1.

Secretariaat - onderzoek geloofsbrieven Bruno Van Der Haeghen - goedkeuring

2.

Secretariaat - eedaflegging Bruno Van Der Haeghen

3.

Secretariaat - kennisname ontslag Raphaël Waltniel als gemeenteraadslid

4.

Secretariaat - onderzoek geloofsbrieven Dany Goessens - goedkeuring

5.

Secretariaat - eedaflegging Dany Goessens

6.

Secretariaat - bepalen rangorde van de gemeenteraadsleden

7.

Secretariaat - gemeenteraadscommissies - aanpassing samenstelling

Politie
8.

Politie - begrotingswijziging 2020 gewone en buitengewone dienst – vaststelling

Dossiers gemeenteraad 17.09.2020 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

Stafdienst
5.

Stafdienst - aanpassing reglement ereburgerschap

6.

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

Secretariaat
7.

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

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

Integrale veiligheid
20.

Integrale veiligheid - bekrachtiging besluiten burgemeester corona-gerelateerde maatregelen

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.

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 van de gemeente- en OCMW-raad,
Dirk Vanderpoorten

