Openbare vergadering
Vragen, voorstellen en interpellaties
AP1. Interpellatie van raadslid Joost Arents aan de bevoegde schepen Katie Coppens
aangaande de reactie/antwoord van minister Homans over het afspringen van de
fusie tussen Ninove Welzijn en Volkswelzijn Dendermonde
Volgende motivering wordt door de heer Joost Arents in zijn interpellatie vermeld:
“De fusieplannen tussen Ninove welzijn en Volkswelzijn Dendermonde kwamen er omdat de
minister 1000 woningen oplegt tegen 2024 en omdat door een meerderheid binnen de RVB werd
beslist om de voorzitter te mandateren tot fusiegesprekken omdat men van oordeel was dat Ninove
welzijn op zichzelf deze norm van 1000 woningen niet kon halen tegen 2024.
De N-VA fractie en met ons nog een aantal leden van de RVB alsook gemeenteraadsleden waren
van oordeel dat:

1. Er kort vòòr een bestuurswissel geen engagementen mochten worden aangegaan.
2. Eerst alles moest onderzocht worden om na te gaan of Ninove welzijn niet op zichzelf aan die
1000 woningen kon geraken
3. Indien er toch geopteerd wordt voor een fusie, dat er dan wel voldoende synergiën moeten
zijn en ivm deze fusie waren we van oordeel dat deze er niet waren, zeker al niet omdat de
locatie’s op ongeveer een uur afstand van mekaar liggen.
Desalniettemin kwam er een fusievoorstel ts Ninove welzijn en volkswelzijn Dendermonde op de
GR van 17/07/2018. Het voorstel werd echter weggestemd nadat een aantal dagen eerder de open
vld ook al in de provincieraad geprobeerd had om de plannen te blokkeren.
Voor de voorzitter van de RVB Tom Blogman het incident te veel waardoor zijn RVB de
fusieplannen afschoot omwille van een gebrek aan vertrouwen.
Volgens de voorzitter en ook de directeur zou Ninove welzijn in de problemen komen (omwille van
het niet halen van de norm)
Ik leg jou daarom deze vraag voor: “ Wat was de reactie van minister Homans n.a.v. het
afspringen van de fusie met volkswelzijn Dendermonde?”

AP2. Interpellatie van raadslid Ilse Malfroot aan de schepen van jeugd omtrent de
aanleg van een speelterrein in de Hector Plancquartstraat te Outer
Volgende motivering wordt door mevrouw Ilse Malfroot in haar interpellatie vermeld:
“Sinds kort zijn de werken aangevat tot de aanleg van een speelterrein achteraan de Hector
Plancquartstraat te Outer.
Bedoeling is volgens de plannen althans, om er een petanquebaan, basketbalterrein, speeltuigen
en voetbalterrein te plaatsen.
Een initiatief dat ervoor moet zorgen dat oud en jong mekaar op een veilige plaats vinden… een
initiatief dat naar mijn mening voor iedereen makkelijk toegankelijk moet zijn.
Hierover heb ik volgende vragen:
-

-

-

Het voorgelegd plan in het dossier geeft geen duidelijkheid over de toegangswegen van de
speeltuin. Langs welke kanten is de speeltuin toegankelijk? Bvb van de Smid
Lambrechtstraat?
Gezien de nabijheid van het buurthuis De Pallieter, en de activiteiten die daar
georganiseerd worden, acht ik het opportuun dat er ook van die kant een rechtstreekse
toegang wordt voorzien. Is die in het huidige plan voorzien, en indien neen, waarom niet?
Hoe zal er op regelmatige basis toezicht worden verricht ter plaatse en door wie?
Worden er camera’s geplaatst?

Wie staat in voor het onderhoud en het leeghalen van de vuilbak en met welke periodiciteit?”

AP3. Interpellatie van raadslid Rudy Corijn i.v.m de vaststelling van de
"referentiedatum" voor toetsing aan de wetgeving bij het indienen van een
omgevingsvergunning
Volgende motivering wordt door de heer Rudy Corijn in zijn interpellatie vermeld:
“Toelichting:
Ingevolgde de gewijzigde wetgeving dienen de aanvragen van omgevingsvergunningen digitaal en
via een beveiligde zending te worden verzonden.
Uit de kennisname van diverse beslissingen ter zake door het college blijkt dat er mogelijks een
bepaalde tijd kan verlopen tussen de verzending van de beveiligde zending en het ontvankelijk en
volledig verklaren van de omgevingsaanvraag. Dit heeft te maken dat er tussen de datum van het
verzenden van de beveiligde zending en het uiteindelijke ontvankelijk en volledig verklaren
mogelijks nog aanvullende stukken aan het dossier worden toegevoegd.
De desbetreffende tussenperiode bedraagt gemakkelijk meer dan een maand.
Vragen:
Gelet op het feit dat diverse diensten (leefmilieu, mobiliteit, Waterweg, brandweer, openbare
werken, Watergroep/Rioolbeheerder….. ) advies dienen te geven er zich mogelijks wetswijzigingen
kunnen voordoen in de periode tussen de eerste verzending van de aanvraag en de ontvankelijk en
volledig verklaring.
Welke datum dient volgens het college te worden aanzien als “referentiedatum“ ter toetsing aan de
vigerende wetgevingen ?”

AP4. Interpellatie van raadslid Kurt Van Den Driessche aan de schepen van financiën
over de huidige subsidiëringsreglementen
Volgende motivering wordt door de heer Kurt Van Den Driessche in zijn interpellatie vermeld:
“Motivatie:
De N-VA heeft geen probleem met het subsidiëren van bepaalde organisaties, bedrijven,
handelaars, particulieren of evenementen. Toch niet wanneer deze subsidies het algemeen belang
dienen en het beleid van de stad niet tegenwerken. Wij zijn van mening dat het daarom geen
kwaad kan om gesubsidieerde verenigingen of evenementen te wijzen op bepaalde beleidskeuzes
en dit op te nemen in de verschillende subsidiereglementen. Zeker wat betreft het taalgebruik.
Toelichting:
Voor ons is Ninove een Vlaamse stad en moet dit ook zo blijven. De voorbije jaren was er echter
een totaal gebrek aan aandacht voor de ontnederlandsing van onze stad. Zelfs in die mate dat
mensen binnen bepaalde verenigingen ervoor open staan om anderstaligen in hun eigen taal
verder te blijven helpen, i.p.v. hen te motiveren onze taal aan te leren. Dit staat haaks op alles wat
onder de noemer ‘integratiebeleid’ kan vallen. Vandaar dat wij erop aandringen om in de
aanvullende bepalingen van alle subsidiereglementen een passage op te nemen die ervoor zorgt
dat elke vereniging die gebruik wenst te maken van eender welk vorm van subsidie (of gratis
logistieke ondersteuning), het gebruik van het Nederlands als enige voertaal aanvaard. In tweede
instantie zal het ook nodig zijn een handhavingsbeleid op te stellen.
Voorstel van beslissing:
De gemeenteraad beslist om aan alle subsidiereglementen van de stad en aan de voorwaarden tot
het bekomen van gratis logistieke ondersteuning van de stad, volgende passage toe te voegen
onder te titel ‘Aanvullende Bepalingen’:
‘Elke vereniging, bedrijf, handelaar of particulier die subsidies ontvangt van de stad en/of gebruik
maakt van gratis dienstverlening en/of exclusief gebruik maakt van openbaar patrimonium van de
stad (zowel betalend als gratis), verbindt zich ertoe om enkel het Nederlands als voertaal te
gebruiken. Het gebruik van het Nederlands als voertaal slaat zowel op de interne werking van de
vereniging, de organisatie van activiteiten, het taalgebruik van de organisatie tijdens activiteiten,
publicaties als aankondigingen. Een uitzondering wordt toegestaan voor gesubsidieerde activiteiten
in het buitenland.’
Motie:
De gemeenteraad geeft het CBS de opdracht om per subsidiereglement ook een handhavingsbeleid
op te stellen dat er in kan bestaan om bijvoorbeeld bij gesubsidieerde verenigingen, handelaars,
bedrijven of particulieren de subsidies geheel of gedeeltelijk terug te vorderen, deze niet of beperkt
uit te betalen, retributies te voorzien per vastgestelde overtreding, het recht op gratis
dienstverlening en/of subsidies te ontnemen of andere maatregelen te nemen om het gebruik van
het Nederlands als voertaal aan te moedigen.”

AP5. Interpellatie van raadslid Kurt Van Den Driessche aan de schepen van sociale zaken
over de bijkomende ondersteuning van Teledienst
Volgende motivering wordt door de heer Kurt Van Den Driessche in zijn interpellatie vermeld:
“Motivatie:
Niettegenstaande Ninove de voorbije 6 jaar mede werd bestuurd door sp.a en Groen, is de
armoede onder de burgers nog verder gestegen. Organisaties zoals Teledienst blijven dus
broodnodig om hulp te bieden aan mensen die het minder breed hebben. De vrijwilligers die er zich
inzetten zijn echter beperkt in hun mogelijkheden en kunnen wat extra ondersteuning van de stad
zeker gebruiken.
Bijvoorbeeld voor de ophaling van etenswaren in de voedselbank. Elke 2e donderdag van de maand
mogen ze op 2 plaatsen in totaal 7 tot 8 paletten voedsel afhalen. Nu gebeurt dit met verschillende
bestelwagens en personenwagens, maar dit zou veel efficiënter zijn mochten ze dit met één rit en
één vrachtwagen kunnen doen. Ze zouden deze kunnen privé huren, maar dan moet dit weer van
het algemene budget worden betaald. Geld dat uiteraard beter kan worden gebruikt voor nuttigere
zaken dan het huren van een vrachtwagen. Vandaar onze suggestie om vanuit de stad (of OCMW)
logistieke dienstverlening te voorzien in de vorm van een vrachtwagen met chauffeur, één
voormiddag per maand.
Motie aan het (toekomstige) CBS:
De gemeenteraad geeft het CBS de opdracht om in overleg met vzw Teledienst Ninove, te voorzien
in logistieke steun onder de vorm van een vrachtwagen met chauffeur, om één voormiddag per
maand, voedsel op te halen bij de voedselbank.”

