Ninove, 27 december 2019

Overzichtslijst van de beslissingen van de gemeenteraad van 19
december 2019

Openbare vergadering
1.
Politie - vaststelling door de gemeenteraad wat onder het begrip 'dagelijks
bestuur' moet worden verstaan
Inzake uitgaven wordt vastgesteld als volgt wat onder het begrip dagelijks bestuur dient te worden
verstaan, voor de bestuursperiode 2019-2025:
-

alle uitgaven waarvoor kredieten op het exploitatiebudget, zijnde het gewone budget, zijn
ingeschreven;
alle uitgaven tot en met 85.000 euro, exclusief btw, waarvoor kredieten op het
investeringsbudget, zijnde het buitengewone budget, zijn ingeschreven;
het toekennen en het gebruik van kasprovisies om de betaling mogelijk te maken van
geringe uitgaven die zonder uitstel moeten gebeuren of die onmiddellijk moeten worden
gedaan voor de goede werking van de dienst.

2.
Politie - convenant met de provincie Oost-Vlaanderen inzake afname van diensten
bij Paulo inzake politieopleidingen en de financiering ervan
De gemeenteraad gaat akkoord met het voorgestelde afnameconvenant met de provincie voor het
jaar 2020, waarbij de PZ Ninove een basisbetrekkingsrecht zal betalen van 50 % van het
gecorrigeerde inschrijvingsgeld van 2016, zijnde 10.593 euro, verminderd met 1.952,80 euro,
omdat de politiezone in 2019 niet alle trekkingsrechten heeft opgebruikt;
Door het betalen van dit bedrag heeft de PZ Ninove recht op 15 % korting voor het
inschrijvingsgeld van alle opleidingen die georganiseerd worden door PAULO/Politieopleiding en de
vergoeding voor het huren van de infrastructuur van PAULO/Politieopleiding.
De convenant treedt in werking op 1 januari 2020 en heeft een duurtijd van 1 jaar.
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan PAULO – Sprendonkstraat 5 – 9042 Gent in
afwachting van de ondertekening van het vermelde convenant.
3.
Politie - personeel - mobiliteit - openverklaring van een vacante betrekking in het
operationeel kader - hoofdinspecteur van politie - wijk
Een betrekking van hoofdinspecteur van politie voor de wijk wordt vacant verklaard. Ze wordt
begeven bij wege van mobiliteit.
4.
Secretariaat - OCMW-, gemeenteraads- en commissiezittingen 2020 - vaststellen
data en uren
De vergaderingen van de OCMW-raad worden gedurende het dienstjaar 2020 op de hiernavolgende
data en aanvangsuur 19.30 uur vastgesteld. Deze planning is onder voorbehoud dat de agenda van
de OCMW-raad voldoende punten omvat om een afzonderlijke OCMW-raad in te plannen op een
afzonderlijke dag. Indien dit niet het geval is, wordt de OCMW-raad aansluitend en op dezelfde dag
als de gemeenteraad georganiseerd. Dit kan zowel voor als na de gemeenteraad zijn:
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De vergaderingen van de gemeenteraad worden gedurende het dienstjaar 2020 op de
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5.

Secretariaat - verzelfstandiging en samenwerking - overzichtslijst - kennisgeving

De gemeenteraad neemt kennis van het overzicht 2019 betreffende de extern verzelfstandigde
agentschappen van de gemeente.
6.
Secretariaat - Leerpunt ZOVL - aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger
algemene vergadering
Er wordt een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aangeduid voor de algemene vergadering
van Leerpunt OZVL.
7.

Integratie - samenwerkingsovereenkomst Vokans vzw 2020

Dit agendapunt wordt verdaagd
8.
Sociale Zaken - verlenging samenwerkingsovereenkomst occasionele
kinderopvang 2020
Dit agendapunt wordt verdaagd
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
Het voorstel om de rooilijn in de Sint-Rochusstraat, voetweg 30, in Appelterre-Eichem, over de
volledige lengte van de straat terug te brengen van 10 meter naar 6 meter, wordt voorlopig
vastgesteld.
10.
Mobiliteit - Appelterre - Hellestraat - aanbrengen stilstaan en parkeerverbod stadswegen
In de Hellestraat te Appelterre wordt een stilstaan en parkeerverbod E3 ingevoerd en dit op
volgende locaties:
-

Kruispunt Hellestraat/Paardeveldstraat tot aan de perceelgrens van perceel kadastraal
gekend 9de Afdeling Appelterre-Eichem, sectie B 339M
Signalisatie: Verbodsbord E3 met onderbord type Xa, Xb

-

In de Hellestraat te Appelterre rechtover de perceelgrens van perceel kadastraal gekend 9de
Afdeling Appelterre-Eichem, sectie B 339M tot aan het kruispunt met de Paardeveldstraat.
Signalisatie: Verbodsbord E3 met onderbord type Xa

11.
Mobiliteit - Meerbeke - Stenebrug - aanbrengen witte onderbroken markeringen in
het midden van de rijbaan tussen huisnummer 41 en huisnummer 62 - stadswegen

Dit agendapunt wordt verdaagd
12.

Mobiliteit - Vervoerregio Aalst -huishoudelijk reglement

De gemeenteraad neemt kennis van het voorstel van het huishoudelijk reglement van de
vervoerregioraad Aalst.
13.
Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - vaststelling capaciteit en
inschrijvingsperiodes
De gemeenteraad bepaalt de capaciteit van de Stedelijke Basisschool Appelterre, Appelterre-Dorp
48, 9400 Appelterre, basisschool met 2 vestigingsplaatsen, vanaf 1 september 2020 tot wanneer
deze beslissing herzien wordt:
- school: 250 leerlingen
- niveau kleuteronderwijs: 100 kleuters – per geboortejaar: 25 kleuters
- niveau lager onderwijs: 150 leerlingen – per leerjaar: 25 leerlingen
- administratieve vestigingsplaats Appelterre-Dorp 48, 9400 Appelterre: 150 leerlingen lager
onderwijs
- vestigingsplaats Appelterre-Dorp 13A, 9400 Appelterre: 100 kleuters.
De gemeenteraad bepaalt de capaciteit van de Stedelijke Basisschool Denderwindeke,
Edingsesteenweg 344, 9400 Denderwindeke, basisschool met 1 vestigingsplaats, vanaf
1 september 2020 tot wanneer deze beslissing herzien wordt:
- school: 750 leerlingen
- niveau kleuteronderwijs: 300 kleuters – per geboortejaar: 75 kleuters
- niveau lager onderwijs: 450 leerlingen lager onderwijs – per leerjaar: 75 leerlingen.
De gemeenteraad bepaalt de capaciteit van de Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen, Parklaan
11, 9400 Ninove, basisschool met 2 vestigingsplaatsen, vanaf 1 september 2020 tot wanneer deze
beslissing herzien wordt:
- school: 450 leerlingen
- niveau kleuteronderwijs: 200 kleuters - per geboortejaar: 25 kleuters
- niveau lager onderwijs: 250 leerlingen
– 1ste, 2de, 3de en 4de leerjaar: 50 leerlingen
- 5de en 6de leerjaar: 25 leerlingen
- administratieve vestigingsplaats Parklaan, Parklaan 11, 9400 Ninove: 100 kleuters
- vestigingsplaats Seringen, Seringenstraat 22, 9400 Ninove: 350 leerlingen: 100 kleuters - 250
leerlingen lager onderwijs.
De gemeenteraad bepaalt de capaciteit van de Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde,
Geraardsbergsesteenweg 184, 9400 Nederhasselt, basisschool met 2 vestigingsplaatsen, vanaf
1 september 2020 tot wanneer deze beslissing herzien wordt:
- school: 350 leerlingen
- niveau kleuteronderwijs: 140 kleuters
- per geboortejaar in de administratieve vestigingsplaats Nederhasselt: 25 kleuters
- per geboortejaar in de vestigingsplaats Voorde: 10 kleuters
- niveau lager onderwijs: 210 leerlingen
- per leerjaar in de administratieve vestigingsplaats Nederhasselt: 25 leerlingen
- per leerjaar in vestigingsplaats Voorde: 10 leerlingen
- administratieve vestigingsplaats Geraardsbergsesteenweg 184, 9400 Nederhasselt: 250
leerlingen: 100 kleuters – 150 leerlingen lager onderwijs
- vestigingsplaats Geraardsbergsesteenweg 609, 9400 Voorde: 100 leerlingen:40 kleuters – 60
leerlingen lager onderwijs.
De gemeenteraad stelt de inschrijvingsperiode (voorrangsperiode) voor de voorranggroep
’Leerlingen van dezelfde leefentiteit’ (broers en zussen) in de scholen van de Scholengemeenschap
GeNi vast: vanaf 9 maart 2020 tot en met 20 maart 2020.
De gemeenteraad stelt de inschrijvingsperiode (voorrangsperiode) voor de voorranggroep
’Kinderen van personeelsleden’ in de scholen van de Scholengemeenschap GeNi vast: vanaf
23 maart 2020 tot en met 27 maart 2020.

De gemeenteraad stelt de vrije inschrijvingsperiode in de scholen van de Scholengemeenschap
GeNi vast: vanaf 30 maart 2020.
De capaciteitsbepaling en de inschrijvingsperiodes wordt bekend gemaakt aan alle
belanghebbenden: per brief aan de ouders, op de website van de stad en op de website van de
school.
14.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - verlenging periode 2020-2026

De gemeenteraad verlengt de bestaande Scholengemeenschap GeNi voor een periode van zes
schooljaren vanaf 1 september 2020 tot en met 31 augustus 2026.
15.
Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - beleidscontract met Vrij Centrum voor
Leerlingenbegeleiding vzw - opzegging
De gemeenteraad zegt het bestaande beleidscontract tussen de scholen van de
Scholengemeenschap GeNi en het Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding vzw, Kluisweg 13, 9400
Ninove, op vanaf 1 september 2020.
16.

Evenementen - aanstelling onafhankelijke leden stedelijke feestcommissie

Er worden kandidaten als onafhankelijke leden binnen de stedelijke feestcommissie aangesteld
gedurende de rest van de bestuursperiode van de stad:
17.

Sociale Zaken - aanpassing retributiereglement speelotheek

Goedkeuring wordt gegeven om voor de speelotheek hetzelfde retributiereglement te hanteren als
de bibliotheek, namelijk :
Lidmaatschap
Duplicaat lenerskaart
Leengeld
Telaatgeld

Gratis
€ 2,5
€ 0,0
€ 0,20 per object, sluitingsdagen niet
meegerekend
Vervangingskosten + € 3
verwerkingskost

Verlies, diefstal of onherstelbare
beschadiging van een nog te
verkrijgen werk :
Lichte beschadiging (barcode of label
€ 1,00
beschadigd)
Kosten voor herstel beschadigde
€ 3,00
materialen
Reserveren van materialen
€0,5
Kosten voor herinneringsberichten en rappels :
18.

Via mail
Op papier
Aangetekende (=3de) rappel
Vierde rappel +

€0
€ 1,5
€6
Conform procedure invordering nietfiscale ontvangsten

Secretariaat - eedaflegging Alain Triest

De heer Alain Triest legt in openbare vergadering van de gemeenteraad de eed “ik zweer de
verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen” af in handen van de voorzitter van de
gemeenteraad.
De heer Alain Triest vervangt Michel Casteur als schepen vanaf 1 januari 2020 voor de resterende
duurtijd van de bestuursperiode.
De heer Michel Casteur zetelt vanaf 1 januari 2020 voor de resterende duurtijd van de
bestuursperiode als gemeenteraadslid.

AP1. Interpellatie en motie van de raadsleden Stijn Vander Elst en Anja Beeckman om
de vraag van de NMBS te steunen
Schepen V. Cosyns, voorzitter D. Vanderpoorten en raadslid A. Beeckman antwoorden op deze
interpellatie.
AP2. Interpellatie van raadslid Rudy Corijn inzake toekenning en modaliteiten inzake
toekenning "Telewerk"
Schepen J. Arents, voorzitter D. Vanderpoorten en raadslid L. Meert antwoorden op deze
interpellatie.

Besloten vergadering
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

