Ninove, 23 januari 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 31 januari 2019 om 19 u 30 in de gemeenteraadszaal van het
stadhuis, Centrumlaan 100 te Ninove.
Agenda

Openbare vergadering
Interne zaken communicatie & burgerzaken
Secretariaat
1.

Secretariaat - kennisneming startnota

Politie
2.

Politie - personeel - mobiliteit - openverklaring van een vacante betrekking in het
administratief en logistiek kader - Niveau B - Consulent - Dienst Beleid, beheer &
ondersteuning

3.

Politie - kasmiddelen over het vierde kwartaal 2018

Interne zaken communicatie & burgerzaken
Secretariaat
4.

Secretariaat - kennisname van de benoeming van de burgemeester

5.

Secretariaat - bepaling van de rangorde van de gemeenteraadsleden

6.

Secretariaat - gemeenteraads- en commissiezittingen 2019 - vaststellen data en uren kennisname

7.

Secretariaat - aanpassing huishoudelijk reglement gemeenteraad - bekrachtiging

Personeelsdienst
8.

Personeel - algemeen directeur- vervanging
1

Financiën
9.

Financiële dienst - autonoom gemeentebedrijf Ninove (zwembad De Kleine Dender) aanstellen van een bedrijfsrevisor

Vrije Tijd en Onderwijs
Onderwijs
10.

Onderwijs - Stedelijke academie voor Muziek, Woord en Dans - personeel - arbeidsreglement
- goedkeuring

Cultuur en evenementen
11.

Cultuur - UiTPAS - ruilvoordelen 2019 - goedkeuring

Sport
12.

Sport - toekennen van een stationeervergunning aan Flanders Classics voor de aankomst
van de omloop het Nieuwsblad

13.

Sport - Interlokale vereniging Regiosportdienst Zuid-Oost-Vlaanderen - Aanduiden
vertegenwoordiger en plaatsvervanger beheerscomité

Vragen, voorstellen en interpellaties
AP1. Interpellatie van raadslid Ilse Malfroot over het afschaffen van de nieuwjaarsreceptie voor de
bevolking op zondag 6 januari 2018
AP2. Interpellatie van raadslid Ilse Malfroot aan de burgemeester over de kostprijs van de hoge
politiebeveiliging tijdens de installatievergadering en de Mars voor Democratie
AP3. Interpellatie van raadslid Ilse Malfroot aan de bevoegde schepenen omtrent het toekennen
van een omgevingsvergunning om van de Cloë-hal in de Merellaan een evenementenhal te
maken

Besloten vergadering
Interne zaken communicatie & burgerzaken
Personeelsdienst
14.

Personeel - rustpensioen adjunct financieel directeur

Hoogachtend,
De algemeen directeur

Bart Baele

De voorzitter gemeente- en OCMW-raad,

Dirk Vanderpoorten
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