Ninove, 12 februari 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 20 februari 2020, aansluitend op de OCMW-raad, in de
gemeenteraadszaal van het stadhuis, Centrumlaan 100 te Ninove.
Agenda

Openbare vergadering
Politie
1.

Politie - personeel - mobiliteit - openverklaring van een vacante betrekking in het
operationeel kader - hoofdinspecteur van politie - gerechtelijk team - sociale cel

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
operationeel kader - inspecteur van politie - lokaal informatiekruispunt - APO

Interne zaken communicatie & burgerzaken
Stafdienst
5.

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

Logistiek/overheidsopdrachten
6.

Logistiek/overheidsopdrachten - onderhandse verkoop van een perceel grond in de
uitbreiding ambachtelijke zone Kapittelstraat te Appelterre-Voorde - deel 3 - goedkeuring goedkeuring ontwerp-akten

7.

Logistiek/overheidsopdrachten - onderhandse verkoop van een gedeelte van een perceel
stadsgrond langs de Vuurkruisersstraat en vestiging van een erfdienstbaarheid - goedkeuring
principe
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Noodplanning
8.

Noodplanning - BNIP Omloop Het Nieuwsblad

9.

Noodplanning - BNIP Carnaval

Integrale veiligheid
10.

Integrale veiligheid - wijziging algemeen politiereglement

Welzijn en Sociale Zaken
Sociale zaken - Projecten
11.

Sociale zaken - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst voor de implementatie van het
project ‘Gezonde Gemeente’ in het werkjaar 2020-2022

12.

Sociale zaken - aanduiden leden voor de zorgraad van de eerstelijnszone Dender Zuid

Financiën
13.

Gemeentebelastingen - retributiereglement voor het gebruik van de gebouwen en de
accommodatie van de buurthuizen - aanpassing

14.

Gemeentebelastingen - retributie op het tijdelijk in gebruik nemen van de openbare weg
tijdens bouwen en verbouwen - aanpassing

15.

Gemeentebelastingen - retributie voor deelname aan de stedelijke speelpleinwerking en
activiteiten georganiseerd door de jeugddienst - aanpassing

16.

Financiën - lijst nominatieve subsidies 2020 - goedkeuring

17.

Financiële dienst - KFB - budgetwijziging 2019/1 - niet goedkeuring

Grondgebiedzaken
Ruimtelijke ordening en stedenbouw
18.

Omgeving - OMV_2018150058 - omgevingsvergunningsaanvraag voor het bouwen van
serviceflats en de aanleg van wegenis voor gronden gelegen in Meerbeke - niet goedkeuring
van de zaak van de wegen - O/2019/375

19.

Omgeving - OMV_2019112293 - omgevingsvergunningsaanvraag voor het bouwen van 21
appartementen en 20 autostaanplaatsen na sloop van de bestaande bebouwing voor gronden
gelegen langs de Geraardsbergsestraat 62, 64, 66 en 68 in Ninove - goedkeuring van de
zaak van de wegen - O/2019/369

Openbare werken
20.

Openbare werken - verkaveling Kleine-Roe te Pollare - kosteloze overname van de
wegeninfrastructuur om reden van openbaar nut - goedkeuring akte van overdracht

Mobiliteit
21.

Mobiliteit - Ninove - Mansborreveld - stilstaan en parkeerverbod - stadswegen

22.

Mobiliteit - Ninove - nieuwe wijk Populierenhof (Abtenstraat - Witkapstraat, Patersweg,
Kleemputstraat) - aanbrengen signalisatie - stadswegen

23.

Mobiliteit - Ninove - Elisa Van Caulaertstraat - aanbrengen signalisatie - stadswegen
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Leefmilieu
24.

Dierenwelzijn - subsidiereglement voor het chippen, registeren en onvruchtbaar maken van
huiskatten - goedkeuring

Vrije Tijd en Onderwijs
Cultuur en evenementen
25.

Cultuur - buurthuizen - huishoudelijk reglement - aanpassingen - goedkeuring

Hoogachtend,
De algemeen directeur

Bart Baele

De voorzitter gemeente- en OCMW-raad,

Dirk Vanderpoorten
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