Ninove, 11 december 2019

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 19 december 2019 om 19.30 uur in de
gemeenteraadszaal van het stadhuis, Centrumlaan 100 te Ninove.
Agenda

Openbare vergadering
Politie
1.

Politie - vaststelling door de gemeenteraad wat onder het begrip 'dagelijks bestuur' moet
worden verstaan

2.

Politie - convenant met de provincie Oost-Vlaanderen inzake afname van diensten bij Paulo
inzake politieopleidingen en de financiering ervan

3.

Politie - personeel - mobiliteit - openverklaring van een vacante betrekking in het
operationeel kader - hoofdinspecteur van politie - wijk

Interne zaken communicatie & burgerzaken
Secretariaat
4.

Secretariaat - OCMW-, gemeenteraads- en commissiezittingen 2020 - vaststellen data en
uren

5.

Secretariaat - verzelfstandiging en samenwerking - overzichtslijst - kennisgeving

6.

Secretariaat - Leerpunt ZOVL - aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger algemene
vergadering

Integratie
7.

Integratie - samenwerkingsovereenkomst Vokans vzw 2020

Sociale zaken - Projecten
8.

Sociale Zaken - verlenging samenwerkingsovereenkomst occasionele kinderopvang 2020
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Grondgebiedzaken
Openbare werken
9.

Openbare werken - Voorlopige vaststelling van het voorstel tot wijziging van de rooilijn in de
Sint-Rochusstraat, voetweg 30, in Appelterre-Eichem - Machtiging college van burgemeester
en schepenen voor het houden van een openbaar onderzoek

Mobiliteit
10.

Mobiliteit - Appelterre - Hellestraat - aanbrengen stilstaan en parkeerverbod - stadswegen

11.

Mobiliteit - Meerbeke - Stenebrug - aanbrengen witte onderbroken markeringen in het
midden van de rijbaan tussen huisnummer 41 en huisnummer 62 - stadswegen

12.

Mobiliteit - Vervoerregio Aalst -huishoudelijk reglement

Vrije Tijd en Onderwijs
Onderwijs
13.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - vaststelling capaciteit en inschrijvingsperiodes

14.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - verlenging periode 2020-2026

15.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - beleidscontract met Vrij Centrum voor
Leerlingenbegeleiding vzw - opzegging

Cultuur en evenementen
16.

Evenementen - aanstelling onafhankelijke leden stedelijke feestcommissie

Welzijn en Sociale Zaken
Sociale zaken - Projecten
17.

Sociale Zaken - aanpassing retributiereglement speelotheek

Interne zaken communicatie & burgerzaken
Secretariaat
18.

Secretariaat - eedaflegging Alain Triest

Besloten vergadering
Politie
19.

Politie - personeel - benoeming van een inspecteur van politie voor de dienst operaties wijziging mobiliteitsdatum

20.

Politie - personeel - benoeming van een inspecteur van politie voor de gerechtelijke dienst lokale recherche - wijziging mobiliteitsdatum

Hoogachtend,
De algemeen directeur

Bart Baele

De voorzitter gemeente- en OCMW-raad,

Dirk Vanderpoorten
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