Ninove, 23 juni 2020

Overzichtslijst van de beslissingen van de gemeenteraad van 18 juni
2020

Openbare vergadering
1.
Politie - personeel - administratief en logistiek kader - externe dringende
contractuele aanwerving van een niveau A - adviseur - PLIF
Een betrekking van Niveau A – adviseur – voor het PLIF – logistiek in de klasse 1 (weddeschaal
A11 – A23) wordt ingevuld via een contractuele aanwerving bij hoogdringendheid in het
administratief en logistiek kader van de lokale politie Ninove;
Het contract heeft een duurtijd van maximum 1 jaar en wordt gesloten in afwachting van een
statutaire invulling van de functie via mobiliteit.
2.
Politie - personeel - mobiliteit - openverklaring van een vacante betrekking in het
administratief en logistiek kader - niveau C - ICT-assistent - PLIF
Een betrekking van niveau C – ICT-assistent – voor het PLIF wordt vacant verklaard. Ze wordt
begeven bij wege van mobiliteit.
3.
Stafdienst - akteneming van de verhindering van een raadslid wegens
ouderschapsverlof
De raad neemt akte van de verhindering van raadslid Mevr Annelies Van Den Neucker om haar
mandaat uit te oefenen omdat zij ouderschapsverlof neemt wegens de geboorte van een kind,
hetgeen gepland is rond 6 augustus 2020.
4.
Stafdienst - vervanging van een raadslid dat verhinderd is wegens
ouderschapsverlof
Raadslid Annelies Van Den Neucker verhinderd omwille van ouderschapsverlof wegens de geboorte
van een kind, wordt vervangen door haar opvolger de Heer Bruno Van Der Haeghen zolang de
toestand van verhindering duurt.
5.
Secretariaat - SHM Ninove Welzijn - algemene vergadering - woensdag 10 juni
2020 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger - bekrachtiging
Er wordt akte genomen van de agenda van de algemene vergadering van de SHM Ninove Welzijn
op woensdag 10 juni 2020.
6.
Secretariaat - Gemeentelijke Holding NV - algemene vergadering - woensdag 24
juni 2020 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger
Er wordt akte genomen van de agenda van de algemene vergadering van de Gemeentelijke
Holding op woensdag 24 juni 2020.
7.
Secretariaat - CEVI vzw - algemene vergadering - vrijdag 26 juni 2020 akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger

Er wordt akte genomen van de agenda van de algemene vergadering van CEVI vzw op vrijdag 26
juni 2020.
8.
Logistiek/overheidsopdrachten - aanbrengen fietssuggestiestroken - goedkeuring
- goedkeuring voorwaarden - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht
De opdracht voor het aanbrengen van fietssuggestiestroken door middel van koudplastisch
materiaal langs diverse wegen te Ninove in 2020 met mogelijkheid tot verlenging in 2021 en 2022,
geraamd op € 89.385,47, btw inclusief, per dienstjaar, wordt goedgekeurd.
Voornoemde opdracht zal worden gegund bij wijze van een openbare procedure en nationaal
bekend worden gemaakt.
9.
Patrimonium - DBFM - SBS De Lettertuin - goedkeuring gunningsbestek
plaatsingsprocedure
De raad keurt het voorgelegde gunningsbestek goed.
De raad neemt kennis van de selectiebeslissing voor deze opdracht die door Agion werd genomen.
10.
Gemeentebelastingen - belasting op het opvullen van groeven en graverijen kennisneming vernietiging van het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2019
De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van 10 maart 2020 van de waarnemend
gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen houdende vernietiging van het besluit van de
gemeenteraad van Ninove van 18 december 2019 inzake de goedkeuring van het reglement inzake
het heffen van een belasting op het opvullen van groeven en graverijen.
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
De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing van het college van 14 april 2020 betreffende de
minderontvangsten ten gevolge van het coronavirus COVID-19.
12.

Financiën - intekening uitgifte aandelen Apt door Intergem

Het stadsbestuur van Ninove schrijft in op de toegekende aandelen Apt ten bedrage van €
364.107,12 en verwerft daarmee het recht op zijn proportioneel deel van de winsten op de nieuwe
aandelen “Apt”-Publi-T.
13.

Financiële dienst - KFB - eindrekeningen- kennisname

Er wordt kennisgenomen van de eindrekening van de kerkfabrieken Sint Petrus Meerbeke, Sint
Kristoffel Pollare en Sint Antonius van Padua Outer.
14.

Financiële dienst - OCMW - jaarrekening 2019 - kennisname

Er wordt kennisgenomen van de jaarrekening 2019 van het OCMW, bestaande uit de beleidsnota
en de financiële nota volgens algemeen journaal 2019/49200 en budgettair journaal 2019/77958.
15.

Financiële dienst - stad Ninove - jaarrekening 2019 - vaststelling

Het ontwerp van de jaarrekening 2019 bestaande uit de beleidsnota en de financiële nota, volgens
algemeen journaal 2019/49209 en budgettair journaal 2019/79242 wordt vastgesteld.
16.
Openbare werken - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst voor de aanleg van
fietspaden langs de Ninoofsesteenweg (deel Haaltert) en de Denderhoutembaan (deel
Ninove)
De samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Ninove en de gemeente Haaltert voor het
aanleggen van fietspaden langs de Ninoofsesteenweg (deel Haaltert) en de Denderhoutembaan
(deel Ninove), wordt goedgekeurd.
17.

Mobiliteit - fietsbeleidsplan en actieplan - goedkeuring

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan het fietsbeleidsplan en het actieplan.
18.

Mobiliteit - Ninove - goedkeuren inrichten fietsstraten - stadswegen

Volgende straten worden ingericht als fietsstraten:
1.
Ninove: Burchtstraat: gedeelte vanaf Onderwijslaan tot aan het kruispunt Markstraat
2.
Ninove: Stationsstraat: vanaf kruispunt Stationsstraat / Weggevoerdenstraat tot aan het
kruispunt met de Biezenstraat/Beverstraat
3. Ninove: : Oudstrijdersplein - Beverstraat – Lavendelstraat – Geraardsbergsestraat: vanaf
Oudstrijdersplein tot Savooistraat
19.
Mobiliteit - Outer - zone 30 - intrekking gemeenteraadsbesluit 21 juni 2018 goedkeuring nieuwe zone 30 te Outer.
De gemeenteraadsbeslissing van 21 juni 2018 inzake de afbakening van de zone 30 in de
deelgemeente Outer wordt ingetrokken met uitzondering van de bebouwde kommen en bestaande
zone 30.
In de deelgemeente Outer wordt op onderstaande locaties de snelheid beperkt tot 30 km/uur.
•
Smid-Lambrechtstraat huisnummer 46.
•
Smid-Lambrechtstraat huisnummer 95
•
Kruispunt Zevenkotenstraat/Godeystraat/Kloosterstraat.
•
Kruispunt Godeystraat/Nederhasseltstraat.
•
Kruispunt Kasteelstraat/Nederhasseltstraat.
•
Rospijkstraat 51
•
Kruispunt Rospijkstraat/Frankenstraat
•
Kruispunt Meeuwenlaan/Ziekhuizenstraat.
•
Kruispunt Leeuweriklaan/Kerkhofstraat.
•
Kruispunt Vrijdaghoek/Kerkhofstraat.
20.
Mobiliteit - Lieferinge - zone 30 - intrekking gemeenteraadsbesluit 21 juni 2018 goedkeuring nieuwe zone 30 te Lieferinge.
De gemeenteraadsbeslissing van 21 juni 2018 inzake de afbakening van de zone 30 in de
deelgemeente Lieferinge wordt ingetrokken met uitzondering van de bebouwde kommen en
bestaande zone 30.
In de deelgemeente Lieferinge wordt op onderstaande locaties de snelheid beperkt tot 30 km/uur.
Deze zone 30 wordt gesignaleerd door middel van de verkeersborden F4a en F4b:
• Brusselseheerweg perceel afdeling 3 sectie A nummer 0073A.
• Kasseide huisnummer 1.
• Kasseide huisnummer 54.
• Windschof huisnummer 97A
21.
Mobiliteit - Lieferinge - zone 50 - intrekking gemeenteraadsbesluit 21 juni 2018 goedkeuring aanpassing zone 50 te Lieferinge.
De gemeenteraadsbeslissing van 21 juni 2018 inzake de afbakening van de zone 50 in de
deelgemeente Lieferinge wordt ingetrokken met uitzondering van de bebouwde kommen en
bestaande zone 30.
In de deelgemeente Lieferinge wordt een zone 50 ingevoerd en dit op de volgende locaties:
• Brusselseheerweg huisnummer 15.
• Windschof (gedeelte tussen bebouwde kom en Windshof huisnummer 97A)
• Kasseide huisnummer 112.
22.
Lokale economie - Coronacrisis - detailhandel & horeca - stedelijke geschenkbon verlengen geldigheid geschenkbonnen vervaldatum 2020 t.e.m. 31 dec. 2020 Goedkeuring
De geschenkbonnen met vervaldatum in 2020 blijven voor de gebruiker n.a.v. de coronacrisis
geldig tot en met 31 december 2020.
Deelnemende handelaars mogen geschenkbonnen met vervaldatum in 2020 ontvangen tot en met
31 december 2020.
Deelnemende handelaars kunnen geschenkbonnen met vervaldatum in 2020 bij het stadsbestuur
inwisselen tot en met 31 december 2022.

23.
Lokale economie - Coronacrisis - tijdelijk kader uitbreiden bestaande terrassen en
creëren bijkomende terrasruimte - kennisname stand van zaken
De gemeenteraad neemt kennis van de stand van zaken van het uitgewerkte tijdelijk kader voor
het uitbreiden van bestaande terrassen en het creëren van bijkomende terrasruimte.
24.
Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans academiereglement - goedkeuring
Het bestaande academiereglement, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van
20 juni 2019, wordt opgeheven bij de inwerkingtreding van dit academiereglement.
25.
Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - samenwerkingsafspraken met Vrij
Centrum voor leerlingenbegeleiding vzw - goedkeuring
De gemeenteraad keurt de samenwerkingsafspraken tussen de scholen van de
Scholengemeenschap GeNi en het Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding vzw, Kluisweg 13, 9400
Ninove, goed.
De samenwerking tussen de scholen van de Scholengemeenschap GeNi en het Vrij Centrum voor
Leerlingenbegeleiding vzw Ninove start op 1 september 2020 en loopt voor onbepaalde duur.
26.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - schoolwerkplannen - goedkeuring

De gemeenteraad heft het bestaande schoolwerkplan op en keurt de nieuwe schoolwerkplannen
van de scholen van de Scholengemeenschap GeNi goed.
27.
Onderwijs - lokaal flankerend onderwijsbeleid - bijstand organisatie
leerlingen andere netten - goedkeuring

dagopvang

Tijdens de maand juni 2020 wordt de leerlingenopvang in de bassischolen op het grondgebied van
Ninove tijdens de lesvrije momenten als volgt georganiseerd:
1. Stedelijke basisscholen: voor dagopvang is er bijstand van IBO ‘t Kadeeken
2. Vrije basisscholen Hartencollege:
Meerbeke: dagopvang wordt georganiseerd en uitgevoerd door eigen personeel maar vindt plaats
in de kantine van voetbalclub Osta Meerbeke;
Ninove - Onderwijslaan: bijstand dagopvang door IBO ’t Kadeeken;
- Ninove - Sint-Joris: dagopvang wordt georganiseerd en uitgevoerd door eigen personeel maar
vindt plaats in het vergaderlokaal van cc De Plomblom;
- Okegem: bijstand voor voorschoolse en dagopvang van IBO ’t Kadeeken, dagopvang vindt plaats
in buurthuis ’t Kouterken;
3. Basisscholen van het gemeenschapsonderwijs:
- De Kameleon Ninove: bijstand dagopvang zal uitgevoerd worden door begeleiders ’t Kadeeken,
- De Wonderwijzer Meerbeke: bijstand dagopvang zal uitgevoerd worden door begeleiders ’t
Kadeeken
Alle ondersteuning, zowel het ter beschikking stellen van lokalen als van begeleiders, is gratis.
Het IBO heeft een tekort aan begeleiders om alle bijstand te kunnen verlenen, waardoor er een
beroep wordt gedaan op gelegenheidsmedewerkers die hiervoor vergoed zullen worden aan €
30,00 per prestatie.
Aan voetbalclub Osta Meerbeke zal een vergoeding van € 10,00 per opgevangen kind per dag
worden betaald.
28.
Cultuur - nieuwe straatnaam 'Doorn Noordstraat' in Ninove - principe goedkeuring
Er wordt principiële goedkeuring gehecht om aan de wegenis van het bedrijventerrein Doorn
Noord, die via een centrale lus zal worden verbonden met een nieuw aan te leggen kruispunt ter
hoogte van de Aalstersesteenweg, de straatnaam Doorn Noordstraat toe te kennen.
29.
sociale zaken - overzicht maatregelen n.a.v. corona door sector Welzijn en Sociale
Zaken

Goedkeuring wordt gegeven om bijkomende sociale maatregelen uit te werken voor het
ondersteunen van de geestelijke gezondheidszorg, dit als gevolg van de coronacrisis.
Goedkeuring wordt gegeven om bijkomende sociale maatregelen uit te werken de
huiswerkbegeleiding en gezinsondersteuning voor kwetsbare gezinnen, dit als gevolg van de
coronacrisis.
Goedkeuring wordt gegeven om ten gevolge van de coronacrisis verdere sociale en socioeconomische problemen die zich zouden kunnen voordoen op individueel niveau en op niveau van
sociale organisaties te counteren via een sociaal noodfonds;
Goedkeuring wordt gegeven om ten gevolge van de coronacrisis bijkomende sociale maatregelen
uit te werken ter ondersteuning van de brede bevolking op het vlak van energiearmoede.
Goedkeuring wordt gegeven aan het inhuren van maximaal 6 woningen op de sociale of de private
huurmarkt, bestaande uit minstens 2 slaapkamers en maximale huurprijs van € 700, met als doel
deze te gebruiken als uitbreiding van de crisisopvang gedurende een periode van 6 maanden of 1
jaar.
30.
Sociale zaken - opstart lokale Domo-werking - goedkeuring
samenwerkingsovereenkomst
De bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Ninove en Domo vzw, Naamsestraat
153-155, 3000 Leuven, wordt goedgekeurd.
AP1. Voorstel van raadslid Guy D'haeseleer tot snoeien van de bomen in de
Madeliefjesweg
AP2. Voorstel van raadslid Guy D'haeseleer tot het uitbreiden van de wekelijkse markt
tot 50 kramen met voorrang voor Ninoofse marktkramers
AP3. Interpellatie van raadslid Guy D'haeseleer over de huisnummers van het Niniacomplex
AP4. Toegelicht voorstel van beslissing van raadslid Karolien De Roose ter aanvulling
van een goedgekeurd retributiereglement van 28/05/2020 (diftar-systeem).
AP5. Interpellatie van raadslid Annelies Van Den Neucker gericht aan de schepen van
cultuur Henri Evenepoel betreffende evenementen tijdens de zomerperiode
AP6. Interpellatie van raadslid Paul De Schepper aan de schepen van leefmilieu in
verband met de toegang tot het containerpark, nl. de maximum lengte van voertuigen

Besloten vergadering
31.
Politie - personeel - kennisname van de benoemingsbesluiten genomen in het
raam van de bevoegdheidsdelegatie
De gemeenteraad neemt kennis van de besluiten van de burgemeester die werden genomen in het
raam van de delegatiebevoegdheid.

