Ninove, 6 maart 2019

Overzichtslijst van de beslissingen van de gemeenteraad van 28 februari
2019

Openbare vergadering
1.
Politie - personeel - mobiliteit - openverklaring van een vacante betrekking in het
operationeel kader - inspecteur van politie - dienst wijk
Artikel 1
Een betrekkingen van inspecteur van politie voor de dienst wijk wordt vacant verklaard. Ze wordt
begeven bij wege van mobiliteit.
Categorie van het personeel die zich voor de vacature mogen inschrijven:
Operationeel personeel – Inspecteur van politie
Functiebeschrijving:
- voert dagelijks patrouilles uit in het kader van zijn algemene en preventieve functie. Primordiaal
is de aanwezigheid van de wijkinspecteur in het straatbeeld;
- is als het ware de “nuldrempel” naar de bevolking;
- wordt geacht in te spelen op de behoeften van de bevolking, haar verwachtingen te kennen en
rekening houden met deze factoren, hieraan een klantgerichte en kwalitatief hoogstaande
uitvoering te geven. De toekomstige wijkinspecteur moet dan ook een soort “duizendpoot” zijn;
- staat in voor de administratieve taken die door de korpsleiding toevertrouwd worden aan de
wijkwerking;
- neemt, op beslissing van de korpsleiding, deel aan acties georganiseerd in het raam van de
aanpak van de lokale veiligheidsproblematiek;
- voert eenvoudige en uitgestelde interventies (bvb. burenruzies) uit en stelt hiertoe desgevallend
de nodige processen-verbaal op. In het kader van de bevoegdheden heeft de wijkinspecteur in
bepaalde gevallen een bemiddelende rol tussen de partijen. Indien de bemiddelingspoging door
de wijkinspecteur geen afdoend resultaat oplevert, stelt hij/zij effectief terzake proces-verbaal
op (bvb. distelbestrijding, wet op de bevolkingsregisters e.d. …);
- voert op vraag buurtonderzoeken, moraliteitsverslagen o.m. inzake aanvragen wetgeving en
herbezoeken (hercosi) uit;
- voert opdrachten uit in het kader van de wet op de bevolkingsregisters, meer bepaald
onderzoeken naar de reële verblijfplaats en, voor ambtshalve inschrijvingen en schrappingen
doet hij de nodige onderzoeken;
- staat in voor de infodoorstroming naar de andere diensten;
- kan gevraagd worden om allerhande stukken te betekenen;
- voert kantschriften uit;
- voert controle en opvolging uit van de naleving van de opgelegde voorwaarden aan
voorwaardelijk in vrijheid gestelde personen en deze met penitentiair verlof. Op regelmatige
basis maakt hij/zij terzake verslag over aan de verantwoordelijke officier;
- neemt op vraag deel aan wijkvergaderingen of vergaderingen van buurtcomités in het kader
van de politietaak;
- zal in een aan hem toegewezen sector werken;
- zal, indien nodig, deel uitmaken van de opvorderbare capaciteit, eigen aan zijn graad;

-

houdt zich in het kader van zijn/haar taak van bestuurlijke politie (art. 14 WPA – alle
bijstandsmaatregelen) en in het licht van art. 22 van diezelfde wet, op in de nabijheid van elke
grote volkstoeloop en neemt de gepaste maatregelen voor het rustige verloop ervan.
Hierna volgen enkele gebeurtenissen waar de aanwezigheid van de wijkinspecteur kan gevraagd
worden:
- schooltoezicht gepaard gaande met regelmatige contacten met schooldirectie en
oudercomités
- toezicht naleving gemeentelijk politiereglement
- toezicht naleving wet op de politie van het wegverkeer
- toezicht op milieu en ruimtelijke ordening
- signaleren van problemen van allerlei aard zoals wegverzakking, slechte staat voetpad,
onkruid, schadelijke distels, straatnaamborden, verkeerssignalisatie, illegale of
onrechtmatige aanplakkingen, enz. …
- geven van adviezen inzake verkeer, burenhinder, containers, enz. …
- manifestaties van allerlei aard die verkeersoverlast met zich mee kunnen brengen
- sportmanifestaties zoals wielerwedstrijden, …
- sociaal culturele aangelegenheden
- commerciële activiteiten zoals braderie, handelsbeurs, kerstmarkt, enz. …
- nationale herdenkingen
- andere ordediensten n.a.v. gebeurtenissen.

Profiel:
- dient over een brede professionele kennis te beschikken;
- moet autonoom kunnen werken en de burger met raad en daad bijstaan om een bevredigende
oplossing te bereiken en hierbij zijn zelfredzaamheid te bevorderen;
- naast de eerder aangehaalde beroepskennis zijn inzet, motivatie, een heldere kijk en een
gezonde ondernemingszin onontbeerlijk;
- ondanks het feit dat de wijkinspecteur een belangrijk deel van de taken individueel uitvoert
dient hij/zij een echte teamspeler te zijn, een goede groepsgeest met daarnaast een
professionele collegialiteit zijn noodzakelijk;
- overleg binnen de ploeg wijkwerking, spontane rapportering naar andere diensten (zowel
gerechtelijk als bestuurlijk) en het samen zoeken naar mogelijk oplossingen bij het detecteren
van probleemsituaties zijn onmisbare elementen;
- communicatieve vaardigheden, luisterbereidheid en sociale ingesteldheid: zowel het luisteren
naar de burger als de manier waarop deze aangesproken wordt zijn van cruciaal belang;
- zal binnen het werkgebied onvermijdelijk geconfronteerd worden met een aantal problemen die
door een buitenstaander kunnen ervaren worden als “onbelangrijk”. Het is de taak van de
wijkinspecteur om de nodige luisterbereidheid aan de dag te leggen. Het moet evenzeer kunnen
dat men de burger uitlegt waarom men aan zijn verwachtingen niet kan voldoen;
- moet zichzelf en het taalgebruik kunnen aanpassen aan de omgeving en gesprekpartners;
- moet beschikken over een groot inlevingsvermogen en het optreden dient gekenmerkt door
neutraliteit en objectiviteit, moet met de nodige diplomatie en op een tactvolle wijze optreden
(realiteitszin);
- door zijn/haar houding zowel de “nuldrempel” te zijn, de politieman/vrouw waarvan de burger
het uniform niet langer als een hinderpaal gaat beschouwen, als diegene die in de uitoefening
van de taak vanzelf het respect van de burger afdwingt. Door de veelvuldige aanwezigheid en
aanspreekbaarheid in de wijk dient hij/zij zich te integreren. Dergelijke houding vereist van de
wijkinspecteur een voorbeeldfunctie in de breedste zin van het woord: integriteit, respect,
flexibiliteit en dienstbaarheid;
- de opleiding wijkinspecteur gevolgd te hebben of bereid zijn deze te volgen en ervoor te slagen;
- bereid zijn voortgezette opleidingen te volgen;
- bereid zijn om de cursus technopreventief adviseur te volgen met de bedoeling
1. zelfstandige technopreventieve adviezen te verlenen;
2. hercosi bezoeken te doen bij slachtoffers van inbraken;
3. actief deel te nemen aan voordrachten en lezingen betreffende diefstalpreventie;
4. actief mee te werken aan de fietsgraveringen.
Gewone plaats van het werk: Lokale Politie Ninove
Bijkomende inlichtingen betreffende de vacature: 1CP Benny Van Holder – Diensthoofd Wijk –
Aalstersesteenweg 24 – 9400 Ninove – 054 31 89 16
Wijze van selectie: selectiecommissie ad hoc

Geen specifieke evaluatie
Vereiste bijzondere bekwaamheden: nihil
Samenstelling van de plaatselijke selectiecommissie voor het basiskader van de lokale politie:
Korpschef of de door hem aangewezen officier – voorzitter;
Officier van een korps van de lokale politie;
Een personeelslid van het operationeel kader van een korps van de lokale politie dat ten
minste bekleed is met een graad die overeenstemt met de te begeven betrekking en die
over de bekwaamheden beschikt die voor de te begeven betrekking vereist zijn. Bij gebrek,
een operationeel personeelslid van het eigen korps onder wiens gezag de kandidaat zijn
ambt zal uitoefenen (zelfde graadvereiste).
De secretaris wordt aangeduid door de korpschef.
Artikel 2
Er wordt voorzien in een wervingsreserve voor de functie van inspecteur van politie voor de dienst
wijk die geldt voor de geschikt bevonden kandidaten tot de datum van de oproep tot kandidaten
van de tweede navolgende mobiliteitscyclus die geldt voor een gelijkwaardige functionaliteit.
Artikel 3
Indien voor de betrekking van inspecteur van politie voor de dienst wijk in de mobiliteit geen, of
geen geschikte, kandidaten zijn, dan kan de betrekking van inspecteur van politie voor de dienst
wijk opengesteld worden in het raam van de aan de aspirant-inspecteurs voorbehouden
mobiliteitscycli;
Artikel 4
Overeenkomstig artikel 86, 3° van de wet op de geïntegreerde politie wordt in het kader van het
administratief toezicht een eensluidend verklaard afschrift van dit besluit overgemaakt aan de
gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen.
2.
Politie - personeel - mobiliteit - openverklaring van een vacante betrekking in het
operationeel kader - inspecteur van politie - dienst operaties
Artikel1
Een betrekking van inspecteur van politie voor de dienst operaties wordt vacant verklaard. Ze
wordt begeven bij wege van mobiliteit.
Categorie van het personeel die zich voor de vacature mogen inschrijven:
Operationeel personeel – Inspecteur van politie
Functieomschrijving:
kan worden belast met de dienst interventie, met het onthaal of met verkeer;
staat in voor het eerste contact met de burger ofwel naar aanleiding van een politionele
tussenkomst op het terrein ofwel op het commissariaat;
stelt de nodige documenten op naar aanleiding van een politionele tussenkomst (vb. melding,
proces-verbaal, ….);
wordt geacht in te spelen op de behoeften van de bevolking, de verwachtingen van de burger
te kennen en rekening te houden met deze elementen in het contact met de burger;
staat in voor een correcte doorverwijzing van de burger, indien dit nodig is, naar de
desbetreffende bevoegde dienst;
kan deel uitmaken van HYCAP;
kan gevraagd worden allerhande stukken te betekenen;
levert de nodige attesten of documenten af aan de burger (vb. verlies van IK, …);
kan worden ingezet voor deelname aan de uitvoering van opdrachten van federale aard, alsmede
voor de uitvoering van ordediensten. De medewerker kan deel uitmaken van de opvorderbare
capaciteit;
werkt tijdig en correct zijn processen-verbaal af;
voert de taken uit die aan de dienst interventie worden toevertrouwd door de korpsleiding;
werkt in een 24-uren permanentiesysteem;

-

voert de interventiebeurten of onthaalbeurten uit in overeenstemming met de regels die
gelden binnen de dienst interventie en volgens een beurtrol;
neemt deel aan acties georganiseerd in het raam van de lokale veiligheidsproblematiek;
wordt ingezet bij de uitvoering van projecten en actieplannen zowel in het gerechtelijk als in
het bestuurlijk domein;
heeft de mogelijkheid opleidingen te volgen. Deze kunnen worden opgelegd;
onderhoudt nauwe contacten met de teamchef;
staat zelf in voor de doorstroming van de informatie.

Profiel:
beschikt over de kennis, de vaardigheden en de fysieke inzetbaarheid die elk van een
personeelslid na de basisopleiding kan worden gevraagd;
moet rekening houden met onregelmatige dienstprestaties, zowel tijdens de week als tijdens
het weekend;
moet rekening houden met de inzet voor onverwachte en onvoorziene diensten;
kan terugroepbaar en bereikbaar ingezet worden;
moet in teamverband kunnen werken en moet daartoe over de nodige sociale en
communicatieve vaardigheden beschikken;
is bereid de nodige opleidingen te volgen;
neemt voldoende initiatief om zichzelf te bekwamen;
moet kennis hebben van de binnen de politiezone gebruikte informaticamiddelen;
het optreden van de medewerker wordt gekenmerkt door objectiviteit en neutraliteit;
draait mee in een 24-uren permanentiesysteem;
in het bijzonder wordt aandacht geschonken aan:
zelfbeheersing,
koelbloedig optreden en stressbestendigheid,
klantgericht denken,
zin voor maat,
orde, methode, netheid en stiptheid,
handigheid om met mensen om te gaan,
verantwoordelijkheidszin en gezonde ondernemingszin.
leeft de waarden en normen binnen de geïntegreerde politie, en in het bijzonder binnen de
politiezone Ninove, na.
Gewone plaats van het werk: Lokale Politie Ninove
Bijkomende inlichtingen betreffende de vacature: CP Dirk Hutsebaut – Diensthoofd Operaties - 054
31 32 19
Wijze van selectie: selectiecommissie ad hoc
Geen specifieke evaluatie
Vereiste bijzondere bekwaamheden: nihil
Samenstelling van de plaatselijke selectiecommissie voor het basiskader van de lokale politie:
Korpschef of de door hem aangewezen officier – voorzitter;
Officier van een korps van de lokale politie;
Een personeelslid van het operationeel kader van een korps van de lokale politie dat ten
minste bekleed is met een graad die overeenstemt met de te begeven betrekking en die
over de bekwaamheden beschikt die voor de te begeven betrekking vereist zijn. Bij gebrek,
een operationeel personeelslid van het eigen korps onder wiens gezag de kandidaat zijn
ambt zal uitoefenen (zelfde graadvereiste).
De secretaris wordt aangeduid door de korpschef.
Artikel 2
Er wordt voorzien in een wervingsreserve voor de functie van inspecteur van politie voor de dienst
operaties die geldt voor de geschikt bevonden kandidaten tot de datum van de oproep tot
kandidaten van de tweede navolgende mobiliteitscyclus die geldt voor een gelijkwaardige
functionaliteit.
Artikel 3

Indien voor de betrekking van inspecteur van politie voor de dienst operaties in de mobiliteit geen,
of geen geschikte, kandidaten zijn de betrekking van inspecteur van politie voor de dienst
operaties opengesteld kan worden in het raam van de aan de aspirant-inspecteurs voorbehouden
mobiliteitscycli.
Artikel 4
Overeenkomstig artikel 86, 3° van de wet op de geïntegreerde politie wordt in het kader van het
administratief toezicht een eensluidend verklaard afschrift van dit besluit overgemaakt aan de
gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen.
3.
Politie - personeel - mobiliteit - openverklaring van een vacante betrekking in het
operationeel kader - inspecteur van politie - dienst verkeer
Artikel1
Een betrekking van inspecteur van politie voor de dienst verkeer wordt vacant verklaard. Ze wordt
begeven bij wege van mobiliteit.
Categorie van het personeel die zich voor de vacature mogen inschrijven:
Operationeel personeel – Inspecteur van politie
Functieomschrijving:
- je voert de wettelijke en reglementaire politionele opdrachten uit inzonderheid inzake
verkeerswetgeving;
- je voert opdrachten en taken uit onder leiding van de hiërarchisch hoger geplaatsten;
- je voert de opgelegde verkeerstaken uit in een permanente geest van dienstverlening;
- je bent bereid te werken in een flexibel dienstrooster/uurschema dat in overleg met de directeur
bepaald wordt en dat beantwoordt aan de behoeften van de dienstverlening en de vereisten van
de dienst. Het dienstrooster/uurschema zal opgesteld worden in overeenstemming met de ter
zake geldende wettelijke normen;
- je neemt deel aan de projectwerking rond verkeersveiligheid;
- je lost verkeersproblemen doeltreffend op;
- je bent zichtbaar aanwezig op straat;
- je staat in voor de verkeersregeling bij beteugelende en niet-beteugelende ordediensten of
evenementen waarvoor een politieaanwezigheid vereist is;
- je kan deel uitmaken van HYCAP.
Profiel:
- je geeft blijk van een goede fysieke conditie en kan werken in een dienstrooster zoals hierboven
omschreven;
- je beschikt over een voldoende kennis van de rechtswetenschappen (straf(proces)recht –
wegcode – algemeen politiereglement – burgerlijk (proces)recht);
- je bent bereid tot het volgen van interne/externe voor de dienst relevante vormingssessies;
- je neemt initiatief en kan zelfstandig keuzes maken naargelang de omstandigheden waarin hij/zij
verkeert;
- je kan binnen zijn bevoegdheid tot beslissingen komen en daarvoor de verantwoordelijkheid
dragen;
- je beschikt over een flexibele mens- en resultaatgerichte persoonlijkheid;
- je kenmerkt je door:
- punctualiteit, orde en netheid;
- een nauwgezette uitvoering van de opgedragen taken;
- discretie, integriteit, onpartijdigheid, betrouwbaarheid en loyaliteit;
- flexibiliteit en stressbestendigheid;
- incasseringsvermogen;
- je werkt binnen de door de hiërarchische oversten gestelde limieten;
- je handelt conform de bestaande korpsrichtlijnen;
- je beschikt over goede sociale vaardigheden waaronder assertiviteit, conflicthantering, goede
contactuele en communicatieve vaardigheden;
- je beschikt over een goede verbale uitdrukkingsvaardigheid ook in soms zeer moeilijke
omstandigheden;
- je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken;
- je beschikt over een goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
- je hebt kennis van de in de zone gebruikte informaticatoepassingen;

-

je hebt een goede kennis van de Nederlandse taal.

Gewone plaats van het werk: Lokale Politie Ninove
Bijkomende inlichtingen betreffende de vacature: 1CP Benny van Holder – Diensthoofd verkeer 054 31 89 16
Wijze van selectie: selectiecommissie ad hoc
Geen specifieke evaluatie
Vereiste bijzondere bekwaamheden: nihil
Samenstelling van de plaatselijke selectiecommissie voor het basiskader van de lokale politie:
Korpschef of de door hem aangewezen officier – voorzitter;
Officier van een korps van de lokale politie;
Een personeelslid van het operationeel kader van een korps van de lokale politie dat ten
minste bekleed is met een graad die overeenstemt met de te begeven betrekking en die
over de bekwaamheden beschikt die voor de te begeven betrekking vereist zijn. Bij gebrek,
een operationeel personeelslid van het eigen korps onder wiens gezag de kandidaat zijn
ambt zal uitoefenen (zelfde graadvereiste).
De secretaris wordt aangeduid door de korpschef.
Artikel 2
Er wordt voorzien in een wervingsreserve voor de functie van inspecteur van politie voor de dienst
verkeer die geldt voor de geschikt bevonden kandidaten tot de datum van de oproep tot
kandidaten van de tweede navolgende mobiliteitscyclus die geldt voor een gelijkwaardige
functionaliteit.
Artikel 3
Indien voor de betrekking van inspecteur van politie voor de dienst verkeer in de mobiliteit geen,
of geen geschikte, kandidaten zijn de betrekking van inspecteur van politie voor de dienst
operaties opengesteld kan worden in het raam van de aan de aspirant-inspecteurs voorbehouden
mobiliteitscycli.
Artikel 4
Overeenkomstig artikel 86, 3° van de wet op de geïntegreerde politie wordt in het kader van het
administratief toezicht een eensluidend verklaard afschrift van dit besluit overgemaakt aan de
gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen.
4.
Politie - Convenant met de provincie Oost-Vlaanderen inzake afname van diensten
bij Paulo inzake politieopleidingen en de financiering ervan
Artikel 1
De gemeenteraad gaat akkoord met het voorgestelde afnameconvenant met de provincie voor het
jaar 2018, waarbij de PZ Ninove een basisbetrekkingsrecht zal betalen van 75 % van het
gecorrigeerde inschrijvingsgeld dat voor 2016, zijnde 14.906,30 euro verminderd met 1.381 euro
omdat de politiezone in 2018 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.
Artikel 2
De convenant is in werking getreden op 1 januari 2019 en heeft een duurtijd van 1 jaar.
5.

Secretariaat - gemeenteraadscommissies - samenstelling

De gemeenteraadscommissies worden samengesteld en de voorzitters aangeduid.

6.
Secretariaat - Westlede - aanduiding van vertegenwoordiger en plaatsvervanger
voor de bijzondere algemene vergadering van Westlede.
Er wordt een stadsafgevaardigde en een plaatsvervanger aangesteld om deel te nemen aan de
bijzondere algemene vergadering.
Deze aanstelling geldt voor de duur van deze bestuursperiode.
7.
Secretariaat - Westlede - BAV - dinsdag 19 maart 2019 - akteneming agenda bepalen stemgedrag vertegenwoordiger
Akte wordt genomen van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Westlede op
dinsdag 19 maart 2019 om 18.00 uur.
Aan de vertegenwoordiger van de stad in de buitengewone algemene vergadering van Westlede op
dinsdag 19 maart 2019 wordt opdracht gegeven in te stemmen met de diverse punten op de
agenda.
De vertegenwoordiger in de algemene vergadering zal zich onthouden indien de stad niet tijdig
over alle documentatie beschikt die betrekking heeft op de agenda van de algemene vergadering.
8.
Secretariaat - ILVA- aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger
buitengewone algemene vergadering
Er wordt een stadsafgevaardigde en een plaatsvervanger aangesteld om deel te nemen aan de
bijzondere algemene vergadering.
Deze aanstelling geldt voor de duur van deze bestuursperiode.
9.

Secretariaat - ILVA - voordracht kandidaat-lid voor de raad van bestuur

Er wordt een kandidaat bestuurder in de raad van bestuur van Ilva aangeduid.
Deze aanstelling geldt voor de duur van deze bestuursperiode.
10.
Secretariaat - SOLVA - BAV - donderdag 28 maart 2019 - akteneming agenda bepalen stemgedrag vertegenwoordiger
Er wordt akte genomen van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van SOLVA op
donderdag 28 maart 2019 om 19.00 uur.
Aan de vertegenwoordiger van de stad in de buitengewone algemene vergadering van SOLVA op
donderdag 28 maart 2019 wordt opdracht gegeven in te stemmen met de diverse punten op de
agenda.
11.
Secretariaat - TMVS - aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger
algemene vergadering
Er wordt een stadsafgevaardigde en een plaatsvervanger aangesteld om deel te nemen aan de
bijzondere algemene vergadering.
Deze aanstelling geldt voor de duur van deze bestuursperiode.
Gent.
12.

Secretariaat - TMVS - voordracht kandidaat bestuurder raad van bestuur

Er wordt een kandidaat bestuurder in de raad van bestuur van TMVS dv (regio 1) aangeduid.
Deze aanstelling geldt voor de duur van deze bestuursperiode.

13.
Secretariaat - TMVS - BAV - woensdag 20 maart 2019 - goedkeuring agenda bepalen stemgedrag vertegenwoordiger
De gemeenteraad keurt de agenda van de buitengewone algemene vergadering van TMVS goed.
Aan de vertegenwoordiger van de stad in de buitengewone algemene vergadering van TMVS op
woensdag 20 maart 2019 wordt opdracht gegeven in te stemmen met de diverse punten op de
agenda.
14.
Secretariaat - Intergem - aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger
buitengewone algemene vergadering
Er wordt een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aangesteld om deel te nemen aan de
bijzondere algemene vergadering.
Deze aanstelling geldt voor de duur van deze bestuursperiode.
15.
Secretariaat - Intergem - voordracht kandidaat-lid voor het regionaal
bestuurscomité en kandidaat-leden voor de raad van bestuur
Er wordt een stadsafgevaardigde en een plaatsvervanger aangesteld om deel te nemen aan de
bijzondere algemene vergadering.
Deze aanstelling geldt voor de duur van deze bestuursperiode.
16.
Secretariaat - Intergem - BAV - donderdag 21 maart 2019 - goedkeuring agenda bepalen stemgedrag vertegenwoordiger
De gemeenteraad keurt de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Intergem
goed.
Aan de vertegenwoordiger van de stad in de buitengewone algemene vergadering van Intergem op
donderdag 21 maart 2019 wordt opdracht gegeven in te stemmen met de diverse punten op de
agenda.
17.
Secretariaat - Denderbekken - aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger
bekkenbestuur van het Denderbekken
Er wordt een stadsafgevaardigde en een plaatsvervanger aangesteld om deel te nemen aan de
bijzondere algemene vergadering.
Deze aanstelling geldt voor de duur van deze bestuursperiode.
18.
Secretariaat - projectvereniging Erfgoed Denderland - aanduiding leden Raad van
Bestuur
Er worden vertegenwoordigers aangeduid voor de Raad van Bestuur van projectverenging Erfgoed
Denderland:
19.
Logistiek/overheidsopdrachten - desaffectatie en onderhandse verkoop van een
perceel stadsgrond aan de Gemeentehuisstraat te Meerbeke - goedkeuring - goedkeuring
ontwerp-akte
Artikel 1
De desaffectatie en onderhandse verkoop van een perceeltje stadsgrond aan de
Gemeentehuisstraat te Meerbeke, kadastraal gekend Ninove 4e afdeling Meerbeke sectie A deel
van het openbaar domein, met gereserveerd perceelnummer 817A, met een oppervlakte volgens
meting van 31 ca, tegen de prijs van € 6.300, te vermeerderen met alle kosten, aan de eigenaars
van het enige aanpalende perceel, wordt goedgekeurd.
Artikel 2
De ontwerp-akte verkoop wordt goedgekeurd.

Artikel 3
De Algemene Administratie Patrimoniumdocumentatie wordt uitdrukkelijk vrijgesteld van het
nemen van enige welkdanige ambtshalve inschrijving bij de overschrijving van de akte.
Artikel 4
De voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur zullen de stad vertegenwoordigen in
akte.
20.
Logistiek/overheidsopdrachten - overheidsopdrachten zonder dumping - gids en
charter "strijd tegen sociale dumping in het kader van overheidsopdrachten en
concessieovereenkomsten"
De voorwaarden van het charter “strijd tegen sociale dumping in het kader van
overheidsopdrachten” zullen door de stad, als aanbestedende overheid, worden nageleefd.
21.

Communicatie: overzicht klachten januari - december 2018

Aan de gemeenteraad wordt een overzicht van de behandelde klachten in de periode januari 2018
- december 2018 voorgelegd.
22.

Noodplanning - aanvaarding BNIP aankomst Omloop het Nieuwsblad

Artikel 1
Het Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) aankomst Omloop Het Nieuwsblad wordt aanvaard.
Artikel 2
Het BNIP wordt ter goedkeuring aan de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen toegestuurd.
23.

Noodplanning - carnaval 2019 - aanvaarding BNIP

Artikel 1
Het BNIP (bijzonder nood- en interventieplan) carnaval 2019 wordt aanvaard.
Artikel 2
Het BNIP zal ter goedkeuring aan de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen worden
toegestuurd.
24.

Financiële dienst - hulpverleningszone Zuid-Oost - begroting 2019 - kennisname

Artikel 1
Het gemeenteraadsbesluit van 13 december 2018 houdende kennisname van de begroting 2019
van de hulpverleningszone Zuid-Oost wordt ingetrokken.
Artikel 2
Er wordt kennis genomen van de tweede versie van de begroting 2019 van de hulpverleningszone
Zuid-Oost.
Artikel 3
Het aandeel van de stad Ninove in de exploitatietoelage wordt vastgesteld op € 1.535.337,05 voor
het dienstjaar 2019.

Artikel 4
Het aandeel van de stad Ninove in de investeringstoelage wordt vastgesteld op € 411.194,52 voor
het dienstjaar 2019.
Artikel 5
In de budgetwijziging 2019 zullen de toelagen aan de hulpverleningszone voor het dienstjaar 2019
aangepast worden conform artikel 3 en artikel 4.
Artikel 6
Een kopie van dit besluit zal overgemaakt worden aan de hulpverleningszone Zuid-Oost.
25.
Financiële dienst - kerkfabriek Sint Gertrudis Appelterre - verbeterde jaarrekening
2017 - advies
Artikel 1
Gunstig advies wordt verleend aan de jaarrekeningen 2017 van de kerkfabriek Sint Gertrudis
Appelterre.
Artikel 2
Dit besluit zal aan de provinciegouverneur en aan de kerkfabriek worden bezorgd via Religiopoint.
26.

Financiële dienst - kerkfabrieken - budgetwijziging 2018/1 - kennisname

Artikel 1
Van de budgetwijzigingen 2018/1 van de kerkfabriek Sint Gertrudis Appelterre, Sint Christoffel
Pollare, Onze Lieve Vrouw Presentatie Okegem en Sint Antonius Outer – Lebeke wordt kennis
genomen.
Artikel 2
Het aandeel van de stad Ninove in de exploitatietoelage wordt bepaald als volgt:

Kerkfabriek

Oorspronkelijk
budget

Budget na wijziging
2018/1

Sint Gertrudis Appelterre

€ 24.958,85

€ 28.019,14

Sint Christoffel Pollare

€ 20.461,19

€ 20.461,19

Onze Lieve Vrouw
Presentatie Okegem

€ 34.599,63

€ 34.599,63

€ 2.032,98

€ 2.032,98

Sint Antonius Outer - Lebeke
Artikel 3

Het aandeel van de stad Ninove in de investeringstoelage wordt bepaald als volgt:

Kerkfabriek
Sint Gertrudis Appelterre
Sint Christoffel Pollare

Oorspronkelijk
budget

Budgetwijziging
2018/1

€ 15.000,00

€462.268,35

€ 0,00

€ 0,00

Onze Lieve Vrouw
Presentatie Okegem
Sint Antonius Outer - Lebeke

€ 30.000,00

€ 30.000,00

€ 0,00

€ 4.966,14

Artikel 4
Dit besluit zal worden bezorgd aan het bisdom Gent, aan het centraal kerkbestuur en aan de
desbetreffende kerkfabriek via Religiopoint.
27.
Financiële dienst - kerkfabriek Sint Gertrudis Appelterre - meerjarenplanwijziging
2014-2019/4 - goedkeuring
Artikel 1
De meerjarenplanwijziging 2014-2019/4 van de kerkfabriek Sint Gertrudis Appelterre-Eichem
wordt goedgekeurd.
Artikel 2
Dit besluit zal worden bezorgd aan het bisdom Gent, aan de provinciegouverneur, aan het centraal
kerkbestuur en aan de desbetreffende kerkfabrieken via Religiopoint.
28.
Openbare werken - heraanleg van het kerkplein in Outer - goedkeuring gewijzigd
ontwerp - goedkeuring wijze van gunnen van de opdracht en voorwaarden lastenboek
Artikel 1
Het gewijzigd ontwerp voor de heraanleg van het kerkplein van Outer wordt goedgekeurd mits de
totale prijs van 191.231,90 euro, exclusief btw, waarvan 164.307,40 euro, exclusief btw,
wegeniswerken ten laste van de stad en 26.924,50 euro, exclusief btw, rioleringswerken ten laste
van RioPact.
Artikel 2
De gunning van de opdracht bij wijze van openbare procedure wordt goedgekeurd evenals de
voorwaarden vermeld in het lastenboek.
29.
Mobiliteit - Denderwindeke - Kerkveld - plaatsen verkeersbord F45a voor het
kruispunt Kerkveld/Varenberg - stadswegen
Artikel 1
In Kerkveld te Denderwindeke zal voor het kruispunt Kerkveld/Varenberg ter hoogte van
perceelnummer 0541C, kadastraal gekend Denderwindeke 7de afdeling, sectie B nr. 0541C het
aanwijzingsbord F45a (doodlopende weg, uitgezonderd voor voetgangers en fietsers) geplaatst
worden.
Signalisatie:
Verkeersbord F45a (doodlopende weg, uitgezonderd voor voetgangers en fietsers).
Artikel 2
Deze beslissing zal ter kennisgeving toegestuurd worden aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en
Verkeersveiligheid, Rechtbanken van Aalst en Dendermonde, Gouverneur, Politie Ninove,
Signalisatiedienst Stad Ninove.
30.

Mobiliteit - Denderwindeke - Krepelstraat - aanleg oversteekplaats - stadswegen

Artikel 1
In de Krepelstraat te Denderwindeke zal een oversteekplaats voor voetgangers aangelegd worden
en dit zoals bedoeld in artikel 76.3 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
en van het gebruik van de openbare weg:

De hierbovenvermelde oversteekplaats zal voorzien worden van de aanwijzingsborden F49
(oversteekplaats voor voetgangers).
Artikel 2
Deze beslissing zal ter kennisgeving worden toegestuurd aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en
Verkeersveiligheid, Rechtbanken van Aalst en Dendermonde, Gouverneur, Politie Ninove,
Signalisatiedienst Stad Ninove.
31.
Mobiliteit - Denderwindeke - Krepelstraat/Peyenbeek - buurtweg 47 - aanbrengen
signalisatie - stadswegen
Artikel 1
In de Krepelstraat en Peyenbeek te Denderwindeke wordt de volgende signalisatie geplaatst:
Deelgemeente: Denderwindeke
1. Denderwindeke (kruispunt Krepelstraat met Buurtweg 47), Afdeling 7, sectie C, tussen
perceelnummers 0688A en 0743D
2. Denderwindeke (kruispunt Peyenbeek met Buurtweg 47), Afdeling 7, sectie C tussen
perceelnummers 704A en 656E
Signalisatie: aanwijzingsbord F99c (de weg wordt voorbehouden voor het verkeer van
landbouwvoertuigen, voetgangers, fietsers en ruiters).
Signalisatie: aanwijzingsbord F101c (einde van de weg voorbehouden voor het verkeer van
landbouwvoertuigen, voetgangers, fietsers en ruiters)
Artikel 2
Deze beslissing zal ter kennisgeving worden toegestuurd aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en
Verkeersveiligheid, Rechtbanken van Aalst en Dendermonde, Gouverneur, Politie Ninove,
Signalisatiedienst Stad Ninove.
32.

Mobiliteit - Outer - Lijsterlaan - Zwaluwlaan - verkeersbord F45b - stadswegen

Artikel 1
In de Lijsterlaan en Zwaluwlaan te Outer zal de volgende signalisatie aangebracht worden:
•
•

Outer: Lijsterlaan: ter hoogte van perceelnummer 0484E5, kadastraal gekend Ninove 13 de
Afdeling, Sectie B, nr. 0484E5
Outer: Zwaluwlaan: ter hoogte van perceelnummer 0484Y3, kadastraal gekend Ninove 13de
Afdeling, Sectie B, nr. 0484Y3

Signalisatie:
Verkeersbord F45b (doodlopende weg, uitgezonderd voor voetgangers en fietsers).
Artikel 2
Deze beslissing zal ter kennisgeving toegestuurd worden aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en
Verkeersveiligheid, Rechtbanken van Aalst en Dendermonde, Gouverneur, Politie Ninove,
Signalisatiedienst Stad Ninove.
33.
Mobiliteit - Pollare - Pollarebaan - plaatsing verkeersbord E9f met onderbord type
Xc 14 meter voorbij de woning huisnummer 132 tot net voor de verkeersplateau stadswegen
Artikel 1

In de Pollarebaan te Pollare wordt voorbij de woning Pollarebaan huisnummer 132 tot net voor de
verkeersplateau parkeren verplicht deels op de berm of op het trottoir toegestaan en volgende
signalisatie geplaatst:
Verkeersbord E9f (verplicht parkeren deels op de berm of op het trottoir) met onderbord type Xc
14 meter.
Artikel 2
Deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en
Verkeersveiligheid van de Vlaamse Overheid, Rechtbanken Aalst en Dendermonde, Gouverneur,
signalisatiedienst stad Ninove, Politie Ninove.
34.

Mobiliteit - vervoerregio Aalst - toetreden tot vervoerregioraad

Er wordt een stadsafgevaardigde en een plaatsvervanger aangesteld om deel te nemen aan de
bijzondere algemene vergadering.
Deze aanstelling geldt voor de duur van deze bestuursperiode.
De gemeente engageert zich om mee te werken aan het opstellen van het regionaal mobiliteitsplan
van de vervoerregio Aalst. Alle gegevens die de gemeente heeft verzameld voor de opmaak van
het eigen gemeentelijk mobiliteitsplan, worden op eenvoudig verzoek ter beschikking gesteld van
de vervoerregioraad in functie van de opmaak van het mobiliteitsplan voor de vervoerregio en/of
voor de voorbereiding van concrete projecten
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit besluit.
35.

Cultuur - UiTPAS - ruilvoordelen 2019 - goedkeuring

De ruilvoordelen voor UiTPAS-houders in Ninove worden voor het jaar 2019 als volgt bepaald:
Op voorstel van CC De Plomblom:
een ticket naar keuze voor een voorstelling (5 tot 15 punten); de voorstellingen waaruit de
UiTPAS-houders kunnen kiezen, worden op voorhand door het cc vastgelegd,
Een gadget gelinkt aan een voorstelling afhankelijk van het aanbod (5 tot 30 punten),
vastgelegd door het cc;
Op voorstel van de dienst cultuur & evenementen:
een boek ‘Oude, stoute, Wijze Stad; Gedichten over Ninove’ van Willy Verhegghe (10
punten),
een boek ‘Van Saene. De emotie en het metier’ van Erik De Schrijver (10 punten),
een ticket voor een voorstelling afhankelijk van het aanbod (10 tot 30 punten), vastgelegd
door de dienst cultuur,
boeken/CD’s van kunstenaars afhankelijk van het aanbod (aantal punten nog te bepalen),
gadgets aangepast aan het aanbod om te ruilen aan de balie van het oud stadhuis en/of
tijdens UiTPAS-standjes (3 tot 20 punten);
Op voorstel van de bibliotheek:
drie materialen uit de permanente verkoop (5 punten),
drie materialen uit het aanbod van de boekenverkoop op autovrije zondag (5 punten),
een exemplaar van ‘De strip van Loewie’ (5 punten),
USB stick (10 punten),
Memory spel + puzzel + potloden (5 punten),
BibArt spiegeltje + aftrekker (3 punten),
VR-bril aangehouden door BibArt (10 punten);
Op voorstel van de jeugddienst:
gratis drankje speelpleinwerking Karrot (5 punten)
gratis beurtenkaart voor speelplein Karrot (waarde 20 euro), enkel geldig in het
kalenderjaar van aankoop (40 punten),
last-minute aanbieding indien kampen, georganiseerd door de jeugddienst (BMX-kamp,
mobiele speelpleinwerking in Outer/Okegem), niet volzet zijn (10 punten per dag),

-

-

1 gratis uitstap naar ‘Spruitjesbal’ of naar ‘Kidrock’ tijdens speelpleinwerking Karrot (20
punten),
gadgets om te ruilen tijdens de Buitenspeeldag, Ninove Speelstad, … mits de aanwezigheid
van een UiTPAS-standje (3 tot5 punten);

Op voorstel van de dienst sociale zaken:
stappenteller (30 punten);
Op voorstel van de sportdienst:
resterende gadgets 2018
gratis consumptie na sportprestatie (5 punten),
draagtas (5 punten),
multifunctionele bandana (3 punten);
Op voorstel van zwembad De Kleine Dender:
gratis zwembeurt (100 beschikbaar) in de daluren (5 punten);
De stad Ninove neemt de factuur ten laste voor het aanbieden van 100 gratis zwembeurten in de
daluren, overwegende dat de sportdienst hiervoor de nodige budgetten voorziet.
Eventuele bijzondere en tijdelijke ruilvoordelen kunnen door het college van burgemeester en
schepenen worden bepaald voor een bedrag niet hoger dan € 200 per maand (uitgaven of
inkomstenderving voor de stad).
Er wordt een plafond opgelegd door elk welkomst- en ruilvoordeel toe te kennen “zolang de
voorraad strekt”.
36.

Evenementen - stationeervergunning 2019 aan vzw Karnavalraad - goedkeuring

Artikel 1
Aan de vzw Karnavalraad wordt een stationeervergunning verleend op het openbaar domein van de
stad Ninove ter gelegenheid van en voor volgende straten:
1. Nacht van de carnavalist op 17 november 2018: Fuifzaal De Kuip, Parklaan 1, 9400 Ninove.
2. Prinsaanstelling op 23 februari 2019: Cloë, Merellaan 44, 9400 Ninove.
3. Feest der Senioren op 24 februari 2019: Cloë, Merellaan 44, 9400 Ninove.
4. Kindercarnaval op 9 maart 2019:
- inschrijvingen in het cultuurcentrum De Plomblom vanaf 12.00 uur tot 13.45 uur,
Graanmarkt 12, 9400 Ninove
- vorming van de stoet op het Oudstrijdersplein ter hoogte van het oud stadhuis
- reisweg: Oudstrijdersplein, Burchtstraat, Leo Moeremansplein, Burchtdam, Denderkaai,
Dr. Hemerijckxplein, Parklaan.
5. Carnaval Ninove op 10 maart 2019: publiciteitskaravaan:
- vorming van de karavaan op zondagvoormiddag op de Koning Boudewijnlaan te Ninove
- reisweg: Koning Boudewijnlaan, Brusselsesteenweg, Brusselstraat, Burchtdam, Leo
Moeremansplein, Burchtstraat, Marktstraat, Graanmarkt, Mallaardstraat, Nederwijk, Emiel
De Molstraat, Moeder Tiburcestraat, Astridlaan, Stationsstraat, Biezenstraat,
Lavendelstraat, Geraardsbergsestraat, Rode Kruisstraat, Polderbaan, Vuurkruisersstraat,
Hendrik Vangassenstraat, Kaardeloodstraat, Centrumlaan en verdere ontbinding via de
Centrumlaan.
Carnaval Ninove op 10 maart 2019: stoet op zondagnamiddag:
- vorming van de stoet in de Nederwijk-Oost, Pamelstraat-Oost, Verbindingsstraat, Nieuwe
Weg, Koning Boudewijnlaan
- reisweg: Koning Boudewijnlaan, Brusselsesteenweg, Brusselstraat, Burchtdam, Leo
Moeremansplein, Burchtstraat, Marktstraat, Graanmarkt, Mallaardstraat, Nederwijk, Emiel
De Molstraat, Moeder Tiburcestraat, Astridlaan, Stationsstraat, Biezenstraat,
Lavendelstraat, Geraardsbergsestraat, Rode Kruisstraat, Polderbaan, Vuurkruisersstraat,

Hendrik Vangassenstraat, Kaardeloodstraat, Centrumlaan en verdere ontbinding via de
Centrumlaan.
6. Carnaval Ninove op 11 maart 2019: maandagavondstoet:
- vorming van de stoet via de Nieuwe Weg, Astridlaan, Stationsplein tot in de
Stationsstraat (hoek Weggevoerdenstraat - Dreefstraat)
- reisweg: Stationsstraat, Dreefstraat, Burgemeester Behnplein, Graanmarkt, Marktstraat,
Oudstrijdersplein, Beverstraat, Lavendelstraat en ontbinding via de Kaardeloodstraat naar
de Centrumlaan.
7. Carnaval Ninove op 12 maart 2019:
- afsluiten van carnaval, uitdelen gratis koffiekoeken op het Oudstrijdersplein
- popverbranding op de Denderkaai t.h.v. café “Den Belleman”.
Artikel 2
Deze stationeervergunning geldt op 17 november 2018, 23 februari 2019, 24 februari 2019 en van
zaterdag 9 maart 2019 tot en met dinsdag 12 maart 2019.
Artikel 3
De stationeervergunning, vermeld in artikel 1, mag door de aanvrager alleen worden gebruikt voor
de organisatie van carnaval en is in de tijd beperkt tot de Nacht van de Carnavalist,
Prinsaanstelling, Feest der Senioren, het kindercarnaval, de publiciteitskaravaan, de stoet op
zondagnamiddag, de maandagavondstoet van 20.00 uur tot 24.00 uur, het afsluiten van carnaval
en de popverbranding op dinsdag van 12.00 uur tot 24.00 uur.
Artikel 4
Aan de vzw Karnavalraad wordt toestemming verleend om een vergoeding te vragen aan
ambulante handelaars (eetkramen, venters en fotografen) die aan zaal Cloë, langs de reiswegen,
de Koepoortstraat en de Langemuntstraat staan. Er zal voorrang gegeven worden aan de kramen,
venters en fotografen die in 2018 een toelating van de stad kregen. De eetkramen krijgen
voorrang om dezelfde standplaats als vorig jaar in te nemen. Maximum 15 eetkramen mogen per
dag geplaatst worden.
Er kan geen vergoeding gevraagd worden aan de ambulante handelaars die een vaste standplaats
innemen en hiervoor in toepassing van het besluit van 25 oktober 2001 een vergoeding voor een
heel jaar aan de stad betalen.
Artikel 5
De vzw Karnavalraad stort uit de inkomsten van het beheer van de eetkramen een minimum van
1.500 euro aan de stedelijke feestcommissie op rekeningnummer BE69 9730 4787 3978. Dit
bedrag wordt integraal bijgelegd bij het prijzengeld voor carnaval 2019.
Artikel 6
De aanvrager mag voor de organisatie van carnaval 2019 een beroep doen op derden en aan deze
derden een vergoeding vragen voor de deelname aan deze activiteit.
Artikel 7
Er kan geen vergoeding worden gevraagd van kermisattracties die in toepassing van het besluit
van de gemeenteraad van 25 oktober 2001 een standplaatsrecht betalen aan de stad.
Artikel 8
Noch de aanvrager, noch de in artikel 4 en 6 vermelde derden kunnen rechten verkrijgen op het
openbaar domein, vermeld in artikel 1, die afbreuk doen aan zijn bestemming of aan de macht van
de stad om het gebruik van het bedoeld openbaar domein te regelen of te wijzigen, volgens de
behoeften en het belang van de burgers in het algemeen, onverminderd de rechten en de plichten
die voortvloeien uit deze vergunning.
Artikel 9

De aanvrager zal erop toezien dat alle politiereglementen en alle brandveiligheidsvoorschriften met
betrekking tot het door hem georganiseerde evenement, zowel door hemzelf als door derden,
vermeld in artikel 4 en 5, stipt worden nageleefd.
Artikel 10
De aanvrager dient er op toe te zien dat de derden, waarop de aanvrager, overeenkomstig artikel 4
en 6 van de stationeervergunning, een beroep doet, de nodige verzekeringen hebben afgesloten en
in regel zijn met de wettelijke bepalingen.
Artikel 11
Aan wagens van hulpdiensten, zoals zieken- en brandweerwagens, dient altijd toegang tot het
vergunde domein te worden gegeven.
Artikel 12
Het is de aanvrager of de derde waarop hij een beroep doet, niet toegelaten op het vergunde
domein werken uit te voeren of de wegverhardingen open te breken zonder voorafgaande en
uitdrukkelijke toestemming van het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 14
Alle kosten, voortspruitend uit deze stationeervergunning, zijn ten laste van de aanvrager.
Artikel 15
Deze stationeervergunning ontslaat de aanvrager en de derden waarop hij een beroep doet, niet
van de naleving van de bepalingen van het algemeen politiereglement, van het ter gelegenheid van
carnaval getroffen tijdelijk politiereglement op het wegverkeer en van de tijdelijke
politiereglementen.
37.
Sport - stedelijk voetbalterrein Denderwindeke - aanpassing
gebruiksovereenkomst KVE Winnik op basis van investeringen
Artikel 1
De aanpassing van de gebruiksvergoeding voor de stedelijke voetbalinfrastructuur, gelegen
Minnenhofstraat, Denderwindeke, goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 22 november
2018 wordt als volgt aangepast voor het jaar 2018:
van 01 januari 2018 – 31 december 2018: € 1.556,77 + € 830,00 + € 3.461,46= € 5.848,23
Artikel 2
De aankoop van de gronden wordt in rekening gebracht voor 30 jaar vanaf het jaar 2019.
Artikel 3
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financiële dienst.
38.

Sport - autonoom gemeentebedrijf Ninove - Samenstelling raad van bestuur

Er worden van elke politieke partij leden aangesteld in de raad van bestuur van het AGB Ninove:
Open VLD: 3 leden
-

Samen:

3 leden

-

NVA:

1 lid

-

Forza Ninove:

4 leden

De aanstellingen gelden voor de duur van deze bestuursperiode.

AP1. Voorstel van raadslid Renaat Raes om de bestaande verkeerssituatie in de
Zuurstraat te wijzigen van doorlopend verkeer naar uitzonderlijk plaatselijk verkeer
Schepen M. Casteur (Open VLD) antwoordt op deze interpellatie.
AP2. Interpellatie van raadslid Rudy Corijn over de personeelsproblematiek binnen het
Autonoom Gemeentebedrijf "De Kleine Dender"
Schepen M. Torrekens (Open VLD), raadslid G. D’haeseleer (Forza Ninove) en raadslid A. Triest
(Open VLD) antwoorden op deze interpellatie.
AP3. Interpellatie van raadslid Rudy Corijn aan het college van burgemeester en
schepenen over verklaringen van leden van het college
Burgemeester T. De Jonge (Open VLD), raadslid A. Triest (Open VLD), schepen J. Arents (onafh.),
schepen W. Vande Winkel (Samen), raadslid L. Meert (Samen), raadslid G. D’haeseleer (Forza
Ninove), raadslid K. De Roose (N-VA), raadslid R. Raes (Forza Ninove), Schepen V. Cosyns
(Samen) en raadslid C. Vanbrabant (Forza Ninove) antwoorden op deze interpellatie.
AP4. Interpellatie van raadslid Rudy Corijn aan de schepen van sport aangaande het
gevoerde diffuus tweesporenbeleid inzake het verlenen van vergunningen voor
evenementen
Schepen M. Torrekens (Open VLD), burgemeester T. De Jonge (Open VLD), raadslid R. Corijn
(Forza Ninove), raadslid G. D’haeseleer (Forza Niinove) en schepen K. Coppens (Samen)
antwoorden op deze interpellatie.
AP5. Interpellatie van raadslid Ilse Malfroot aan de schepen van ruimtelijke ordening
over de omgevingsvergunning van de Cloë-hal

Schepen K. Coppens (Samen) antwoordt op deze interpellatie.
AP6. Interpellatie van raadslid Ilse Malfroot aan de schepen van mobiliteit over het
parkeren met een gehandicaptenkaart in de stad
Schepen M. Casteur (Open VLD) en de raadsleden G. D’haeseleer (Forza Ninove), I. Malfroot (Forza
Ninove) en R. Corijn (Forza Ninove) antwoorden op deze interpellatie.
AP7.

Voorstel van raadslid Ilse Malfroot tot afschaffing van de solidariteitsbijdrage

Schepen M. Casteur (Open VLD) en de raadsleden G. D’haeseleer (FOrza Ninove, L. Meert (Samen)
en I. Malfroot (Forza Ninove antwoorden op deze interpellatie.
Er wordt gestemd over het voorstel tot afschaffing van de solidariteitsbijdrage. Dit voorstel wordt
met 15 ja-stemmen en 17 nee-stemmen niet aanvaard.

Besloten vergadering
39.

Politie - personeel - vervroegd rustpensioen

Op 1 augustus 2019 wordt eerste hoofdinspecteur van politie vervroegd op rustpensioen gesteld.
40.

Politie - personeel - vervroegd rustpensioen

Op 1 december 2019 wordt inspecteur van politie vervroegd op rustpensioen gesteld.
41.
Politie - personeel - benoeming van een Niveau C - assistent - voor de dienst
beleid, beheer & ondersteuning - wijziging mobiliteitsdatum
Op 1 maart 2019 wordt er voor de dienst mobiliteit een niveau C- assistent - voor de dienst beleid,
beheer & ondersteuning in de lokale politie Ninove benoemd.

42.
Politie - personeel - benoeming van een Niveau C - assistent - voor de dienst
beleid, beheer & ondersteuning - wijziging mobiliteitsdatum
Op 1 maart 2019 wordt er voor de dienst mobiliteit als een niveau C- assistent - voor de dienst
beleid, beheer & ondersteuning in de lokale politie Ninove benoemd.
43.
wijk

Politie - personeel - mobiliteit - benoeming van een inspecteur van politie - dienst

Op 1 april 2019 wordt er voor de dienst mobiliteit in de lokale politie Ninove een inspecteur van
politie voor de dienst wijk benoemd.
44.
Politie - personeel - mobiliteit - benoeming inspecteur van politie - dienst
operaties
Op 1 april 2019 wordt er voor de dienst mobiliteit in de lokale politie Ninove een inspecteur van
politie voor de dienst operaties benoemd.
45.
Politie - personeel - mobiliteit - benoeming inspecteur van politie - dienst
operaties
Op 1 mei 2019 wordt er voor de dienst mobiliteit in de lokale politie Ninove als inspecteur van
politie voor de dienst operaties benoemd.
46.

Integrale veiligheid - aanwijzing GAS-vaststeller

Er wordt een GAS-vaststeller aangewezen om inbreuken vast te stellen die het voorwerp kunnen
uitmaken van administratieve sancties.
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