Ninove, 10 juni 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 donderdag 18 juni 2020 om 19 u 30 en zal volledig op digitale
wijze verlopen. (richtlijnen: zie brief)
Agenda

Openbare vergadering
Politie
1.

Politie - personeel - administratief en logistiek kader - externe dringende contractuele
aanwerving van een niveau A - adviseur - PLIF

2.

Politie - personeel - mobiliteit - openverklaring van een vacante betrekking in het
administratief en logistiek kader - niveau C - ICT-assistent - PLIF

Interne zaken communicatie & burgerzaken
Stafdienst
3.

Stafdienst - akteneming van de verhindering van een raadslid wegens ouderschapsverlof

4.

Stafdienst - vervanging van een raadslid dat verhinderd is wegens ouderschapsverlof

Secretariaat
5.

Secretariaat - SHM Ninove Welzijn - algemene vergadering - woensdag 10 juni 2020 akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger - bekrachtiging

6.

Secretariaat - Gemeentelijke Holding NV - algemene vergadering - woensdag 24 juni 2020 akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger

7.

Secretariaat - CEVI vzw - algemene vergadering - vrijdag 26 juni 2020 - akteneming
agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger

Logistiek/overheidsopdrachten
8.

Logistiek/overheidsopdrachten - aanbrengen fietssuggestiestroken - goedkeuring goedkeuring voorwaarden - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht
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Patrimonium
9.

Patrimonium - DBFM - SBS De Lettertuin - goedkeuring gunningsbestek plaatsingsprocedure

Financiën
10.

Gemeentebelastingen - belasting op het opvullen van groeven en graverijen - kennisneming
vernietiging van het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2019

11.

Financiën - beslissingen van het college van burgemeester en schepenen van 14 april 2020
betreffende de vrijstelling van retributies gedurende de COVID-19 crisis - bekrachtiging

12.

Financiën - intekening uitgifte aandelen Apt door Intergem

13.

Financiële dienst - KFB - eindrekeningen- kennisname

14.

Financiële dienst - OCMW - jaarrekening 2019 - kennisname

15.

Financiële dienst - stad Ninove - jaarrekening 2019 - vaststelling

Grondgebiedzaken
Openbare werken
16.

Openbare werken - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst voor de aanleg van fietspaden
langs de Ninoofsesteenweg (deel Haaltert) en de Denderhoutembaan (deel Ninove)

Mobiliteit
17.

Mobiliteit - fietsbeleidsplan en actieplan - goedkeuring

18.

Mobiliteit - Ninove - goedkeuren inrichten fietsstraten - stadswegen

19.

Mobiliteit - Outer - zone 30 - intrekking gemeenteraadsbesluit 21 juni 2018 - goedkeuring
nieuwe zone 30 te Outer.

20.

Mobiliteit - Lieferinge - zone 30 - intrekking gemeenteraadsbesluit 21 juni 2018 goedkeuring nieuwe zone 30 te Lieferinge.

21.

Mobiliteit - Lieferinge - zone 50 - intrekking gemeenteraadsbesluit 21 juni 2018 goedkeuring aanpassing zone 50 te Lieferinge.

Lokale economie
22.

Lokale economie - Coronacrisis - detailhandel & horeca - stedelijke geschenkbon - verlengen
geldigheid geschenkbonnen vervaldatum 2020 t.e.m. 31 dec. 2020 - goedkeuring

23.

Lokale economie - Coronacrisis - tijdelijk kader uitbreiden bestaande terrassen en creëren
bijkomende terrasruimte - kennisname stand van zaken

Vrije Tijd en Onderwijs
Onderwijs
24.

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - academiereglement goedkeuring

25.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - samenwerkingsafspraken met Vrij Centrum voor
leerlingenbegeleiding vzw - goedkeuring

26.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - schoolwerkplannen - goedkeuring
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27.

Onderwijs - lokaal flankerend onderwijsbeleid - bijstand organisatie
andere netten - goedkeuring

dagopvang leerlingen

Cultuur en evenementen
28.

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

Welzijn en Sociale Zaken
Sociale zaken - Projecten
29.

sociale zaken - overzicht maatregelen n.a.v. corona door sector Welzijn en Sociale Zaken

30.

Sociale zaken - opstart lokale Domo-werking - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst

Besloten vergadering
Politie
31.

Politie - personeel - kennisname van de benoemingsbesluiten 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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