Ninove, 25 februari 2020

Overzichtslijst van de beslissingen van de gemeenteraad van 20 februari
2020

Openbare vergadering
1.
Politie - personeel - mobiliteit - openverklaring van een vacante betrekking in het
operationeel kader - hoofdinspecteur van politie - gerechtelijk team - sociale cel
Een betrekking van hoofdinspecteur van politie voor het gerechtelijk team – sociale cel - wordt
vacant verklaard. Ze wordt begeven bij wege van mobiliteit.
2.
Politie - personeel - mobiliteit - openverklaring van een vacante betrekking in het
operationeel kader - hoofdinspecteur van politie - interventie met mogelijkheid tot
specialisatie in GPI 81
Een betrekking van hoofdinspecteur van politie voor de functionaliteit interventie met mogelijkheid
tot specialisatie in GPI 81 wordt vacant verklaard. Ze wordt begeven bij wege van mobiliteit.
3.
Politie - personeel - mobiliteit - openverklaring van een vacante betrekking in het
operationeel kader - inspecteur van politie - interventie met mogelijkheid tot
specialisatie in GPI 81
Een betrekking van inspecteur van politie voor de functionaliteit interventie met mogelijkheid tot
specialisatie in GPI 81 wordt vacant verklaard. Ze wordt begeven bij wege van mobiliteit.
4.
Politie - personeel - mobiliteit - openverklaring van een vacante betrekking in het
operationeel kader - inspecteur van politie - lokaal informatiekruispunt - APO
Een betrekking van inspecteur van politie voor de functionaliteit lokaal informatiekruispunt – APO wordt vacant verklaard. Ze wordt begeven bij wege van mobiliteit.
5.

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

Dit agendapunt wordt verdaagd.
6.
Logistiek/overheidsopdrachten - onderhandse verkoop van een perceel grond in
de uitbreiding ambachtelijke zone Kapittelstraat te Appelterre-Voorde - deel 3 goedkeuring - goedkeuring ontwerp-akten
De onderhandse verkoop van een perceel grond te Ninove, Appelterre-Eichem, in de uitbreiding
KMO-zone Kapittelstraat, kadastraal gekend Ninove 9e afdeling Appelterre-Eichem sectie A deel
van nrs. 378, 379A, 380A, 381A en 381B en Ninove 10e afdeling Voorde sectie B deel van nr. 43G,
met een oppervlakte volgens meting van 30a 39ca 79dma, volgens recente kadastrale gegevens
gekend onder Ninove 9e afdeling Appelterre-Eichem sectie A nr. 523A met een oppervlakte van
30a 40ca, wordt goedgekeurd.
7.
Logistiek/overheidsopdrachten - onderhandse verkoop van een gedeelte van een
perceel stadsgrond langs de Vuurkruisersstraat en vestiging van een erfdienstbaarheid goedkeuring principe

De onderhandse verkoop van een gedeelte van een perceel stadsgrond langs de
Vuurkruisersstraat, kadastraal gekend Ninove 2e afdeling sectie B deel van nr. 893F, met een
oppervlakte van 32ca en de vestiging van een erfdienstbaarheid voor opstelzone voor de
brandweer op voornoemd perceel met een oppervlakte van 1a 68ca wordt principieel goedgekeurd.
8.

Noodplanning - BNIP Omloop Het Nieuwsblad

De gemeenteraad keurt hierbij het bijzonder nood- en interventieplan Omloop Het Nieuwsblad
2020 goed.
9.

Noodplanning - BNIP Carnaval

De gemeenteraad keurt hierbij het bijzonder nood- en interventieplan Carnaval goed.
10.

Integrale veiligheid - wijziging algemeen politiereglement

In het algemeen politiereglement, goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 21 november 2019,
worden wijzigingen aangebracht. Deze wijzigingen worden goedgekeurd.
11.
Sociale zaken - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst voor de implementatie
van het project ‘Gezonde Gemeente’ in het werkjaar 2020-2022
De ontwerp samenwerkingsovereenkomst voor de implementatie van het project ‘Gezonde
Gemeente’ in het werkjaar 2020-2022 tussen stad Ninove en Logo Dender wordt goedgekeurd.
12.
Zuid

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

De gemeenteraad neemt kennis van de erkenningsaanvraag van de vzw-eerstelijnszone Dender
Zuid.
De gemeenteraad gaat akkoord met de statuten van de vzw-eerstelijnszone Dender Zuid, waarbij
het lokaal bestuur Ninove als rechtspersoon stichtend lid is.
De gemeenteraad duidt de leden voor de zorgraad van de eerstelijnszone Dender-Zuid aan.
13.
Gemeentebelastingen - retributiereglement voor het gebruik van de gebouwen en
de accommodatie van de buurthuizen - aanpassing
Het retributiereglement voor het gebruik van de gebouwen en de accommodatie van de
buurthuizen van 17 juli 2018 wordt vanaf 1 maart 2020 opgeheven en vanaf dan vervangen.
14.
Gemeentebelastingen - retributie op het tijdelijk in gebruik nemen van de
openbare weg tijdens bouwen en verbouwen - aanpassing
Het retributiereglement, vastgesteld op 19 december 2013, wordt vanaf 15 maart 2020 opgeheven
en vanaf dan opnieuw vastgesteld.
15.
Gemeentebelastingen - retributie voor deelname aan de stedelijke
speelpleinwerking en activiteiten georganiseerd door de jeugddienst - aanpassing
Het gemeenteraadsbesluit van 21 april 2016 houdende aanpassing van de retributie voor deelname
aan de stedelijke speelpleinwerking en activiteiten georganiseerd door de jeugddienst wordt vanaf
1 maart 2020 opgeheven en vanaf dan vervangen.
16.

Financiën - lijst nominatieve subsidies 2020 - goedkeuring

De raad keurt de lijst van nominatieve subsidies 2020 goed. Deze mogen door het schepencollege
worden betaalbaar gesteld in de loop van 2020.
De nominatieve subsidie wordt uitbetaald op basis van een door de gemeenteraad goedgekeurde
overeenkomst of statutaire bepaling waarin de voorwaarden, doelstellingen en wederzijdse
verplichtingen bepaald worden. De subsidieaanvraag wordt vergezeld van een ingevuld sjabloon en
de nodige stavingsstukken (kasverslag, jaarverslag, activiteitenverslag, bewijsstukken).

17.

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

Budgetwijziging 2019/1 van de kerkfabriek Sint Kristoffel Pollare wordt niet goedgekeurd.
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
De gemeenteraad neemt kennis van de standpunten, opmerkingen en bezwaren die zijn ingediend
tijdens het openbaar onderzoek.
De zaak van de wegen voor de aanvraag tot een omgevingsvergunning met dossiernummers OMV
2018150058 en O/2019/375, ingediend op 30 september 2019 voor het bouwen van serviceflats
en aanleg van wegenis in de Kwadestraat-Noord in Meerbeke wordt niet goedgekeurd.
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
De gemeenteraad neemt kennis van het feit dat er geen bezwaren ingediend zijn tijdens het
openbaar onderzoek van 1 november 2019 tot 30 november 2019 over de aanvraag voor het
bouwen van 21 appartementen en 20 autostaanplaatsen na slopen van de bestaande bebouwing
gelegen langs de Geraardsbergsestraat 62, 64, 66, 68 in Ninove.
20.
Openbare werken - verkaveling Kleine-Roe te Pollare - kosteloze overname van de
wegeninfrastructuur om reden van openbaar nut - goedkeuring akte van overdracht
De kosteloze overname om reden van openbaar nut van de nieuw aangelegde wegeninfrastructuur
in de verkaveling, genaamd “Kleine Roe” in Pollare, aangeduid op het opmetingsplan van de
verkaveling van 31 oktober 2018 opgesteld door een beëdigd landmeter-expert (lot X), genaamd
“Kleine Roe”, met een oppervlakte van 3 are 74,70 ca, ingevolge prekadastratie gereserveerd
onder nummer A 1210 A P0000 met een oppervlakte van 375 m2 (oppervlakte wordt afgerond op
een eenheid in m2), wordt goedgekeurd.
21.

Mobiliteit - Ninove - Mansborreveld - stilstaan en parkeerverbod - stadswegen

In de Mansborreveld te Ninove wordt een stilstaan- en parkeerverbod E3 ingevoerd en dit langs
beide zijden van de rijbaan.
22.
Mobiliteit - Ninove - nieuwe wijk Populierenhof (Abtenstraat - Witkapstraat,
Patersweg, Kleemputstraat) - aanbrengen signalisatie - stadswegen
Dit agendapunt wordt verdaagd.
23.
Mobiliteit - Ninove - Elisa Van Caulaertstraat - aanbrengen signalisatie stadswegen
In de Elisa Van Caulaertstraat te Ninove wordt een parkeerverbod ingevoerd op volgende locaties:
•
Kruispunt Elisa Van Caulaertstraat/Fernand Tavernestraat te Ninove tot net voorbij de uitrit
parking Ikorn.
Signalisatie: E1 met onderborden type Xa, type Xb
•
Hoek Elisa Van Caulaertstraat te Ninove rijrichting Fernand Tavernestraat te Ninove
Signalisatie: E1 met onderbord type Xa
De nieuw aangelegde parkeerplaatsen voor personen met beperking in de Elisa Van Caulaertstraat
te Ninove zullen gesignaleerd worden met een verkeersbord E9a met pictogram voor personen met
een beperking.
24.
Dierenwelzijn - subsidiereglement voor het chippen, registeren en onvruchtbaar
maken van huiskatten - goedkeuring
Het subsidiereglement voor het chippen, registeren en onvruchtbaar maken van huiskatten wordt
goedgekeurd.

25.

Cultuur - buurthuizen - huishoudelijk reglement - aanpassingen - goedkeuring

Het bestaande huishoudelijk reglement voor het gebruik van de gebouwen en de accommodatie
van de buurthuizen van 17 juli 2018 wordt opgeheven en een nieuw huishoudelijk reglement wordt
goedgekeurd.
Dit reglement treedt in voege, samen met het retributiereglement op het gebruik van de
buurthuizen, op 1 maart 2020.
AP1. Interpellatie van raadslid Stefaan Van Schepdael over de werkzaamheden in de
Minnenhofstraat
Burgemeester T. De Jonge (Open VLD) en raadslid S. Van Schepdael (Forza Ninove) antwoorden op
deze interpellatie.
AP2. Interpellatie van raadslid Stefaan Van Schepdael over de werkzaamheden op
Rendestede
Schepen W. Vande Winkel (Samen) en raadslid S. Van Schepdael (Forza Ninove) antwoorden op
deze interpellatie.
AP3. Voorstel van raadslid Dirk Verdoodt tot aanpassing van het retributiereglement op
het parkeren in een blauwe zone
Schepen K. Coppens (Samen) en raadslid D. Verdoodt (Forza Ninove) antwoorden op dit voostel.
Het voorstel wordt gestemd en wordt met eenparigheid van stemmen aanvaard.
AP4. Interpellatie van raadslid Karolien De Roose aan schepen A. Triest over de
inburgering van de stadsapp
Schepen A. Triest (Open VLD) en de raadsleden K. De Roose (N-VA) en S. Vander Elst (Open VLD)
antwoorden op deze interpellatie.

