Ninove, 20 februari 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 28 februari 2019 om 19 u 30 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 - inspecteur van politie - dienst wijk

2.

Politie - personeel - mobiliteit - openverklaring van een vacante betrekking in het
operationeel kader - inspecteur van politie - dienst operaties

3.

Politie - personeel - mobiliteit - openverklaring van een vacante betrekking in het
operationeel kader - inspecteur van politie - dienst verkeer

4.

Politie - convenant met de provincie Oost-Vlaanderen inzake afname van diensten bij Paulo
inzake politieopleidingen en de financiering ervan

Interne zaken communicatie & burgerzaken
Secretariaat
5.

Secretariaat - gemeenteraadscommissies - samenstelling

6.

Secretariaat - Westlede - aanduiding van vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de
bijzondere algemene vergadering van Westlede.

7.

Secretariaat - Westlede - BAV - dinsdag 19 maart 2019 - akteneming agenda - bepalen
stemgedrag vertegenwoordiger

8.

Secretariaat - ILVA- aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger buitengewone
algemene vergadering

9.

Secretariaat - ILVA - voordracht kandidaat-lid voor de raad van bestuur
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10.

Secretariaat - SOLVA - BAV - donderdag 28 maart 2019 - akteneming agenda - bepalen
stemgedrag vertegenwoordiger

11.

Secretariaat - TMVS - aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger algemene
vergadering

12.

Secretariaat - TMVS - voordracht kandidaat bestuurder raad van bestuur

13.

Secretariaat - TMVS - BAV - woensdag 20 maart 2019 - goedkeuring agenda - bepalen
stemgedrag vertegenwoordiger

14.

Secretariaat - Intergem - aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger buitengewone
algemene vergadering

15.

Secretariaat - Intergem - voordracht kandidaat-lid voor het regionaal bestuurscomité en voor
de raad van bestuur

16.

Secretariaat - Intergem - BAV - donderdag 21 maart 2019 - goedkeuring agenda - bepalen
stemgedrag vertegenwoordiger

17.

Secretariaat - Denderbekken - aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger
bekkenbestuur van het Denderbekken

18.

Secretariaat - projectvereniging Erfgoed Denderland - aanduiding leden Raad van Bestuur

Logistiek/overheidsopdrachten
19.

Logistiek/overheidsopdrachten - desaffectatie en onderhandse verkoop van een perceel
stadsgrond aan de Gemeentehuisstraat te Meerbeke - goedkeuring - goedkeuring ontwerpakte

20.

Logistiek/overheidsopdrachten - overheidsopdrachten zonder dumping - gids en charter
"strijd tegen sociale dumping in het kader van overheidsopdrachten en
concessieovereenkomsten"

Communicatie
21.

Communicatie: overzicht klachten januari - december 2018

Integrale veiligheid
22.

Noodplanning - aanvaarding BNIP - aankomst Omloop het Nieuwsblad

23.

Noodplanning - aanvaarding BNIP - carnaval 2019

Financiën
24.

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

25.

Financiële dienst - kerkfabriek Sint Gertrudis Appelterre - verbeterde jaarrekening 2017 advies

26.

Financiële dienst - kerkfabrieken - budgetwijziging 2018/1 - kennisname

27.

Financiële dienst - kerkfabriek Sint Gertrudis Appelterre - meerjarenplanwijziging 20142019/4 - goedkeuring
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Grondgebiedzaken
Openbare werken
28.

Openbare werken - heraanleg van het kerkplein in Outer - goedkeuring gewijzigd ontwerp goedkeuring wijze van gunnen van de opdracht en voorwaarden lastenboek

Mobiliteit
29.

Mobiliteit - Denderwindeke - Kerkveld - plaatsen verkeersbord F45a voor het kruispunt
Kerkveld/Varenberg - stadswegen

30.

Mobiliteit - Denderwindeke - Krepelstraat 1A - aanleg oversteekplaats - stadswegen

31.

Mobiliteit - Denderwindeke - Krepelstraat/Peyenbeek - buurtweg 47 - aanbrengen
signalisatie - stadswegen

32.

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

33.

Mobiliteit - Pollare - Pollarebaan - plaatsing verkeersbord E9f met onderbord type Xc 14
meter voorbij de woning huisnummer 132 tot net voor de verkeersplateau - stadswegen

34.

Mobiliteit - vervoerregio Aalst - toetreden tot vervoerregioraad

Vrije Tijd en Onderwijs
Cultuur en evenementen
35.

Cultuur - UiTPAS - ruilvoordelen 2019 - goedkeuring

36.

Evenementen - stationeervergunning 2019 aan vzw Karnavalraad - goedkeuring

Sport
37.

Sport - stedelijk voetbalterrein Denderwindeke - aanpassing gebruiksovereenkomst KVE
Winnik op basis van investeringen

AGB De kleine Dender
38.

Sport - autonoom gemeentebedrijf Ninove - Samenstelling raad van bestuur en
directiecomité

Vragen, voorstellen en interpellaties
AP1. Voorstel van raadslid Renaat Raes om de bestaande verkeerssituatie in de Zuurstraat te
wijzigen van doorlopend verkeer naar uitzonderlijk plaatselijk verkeer

Besloten vergadering
Politie
39.

Politie - personeel - vervroegd rustpensioen

40.

Politie - personeel - vervroegd rustpensioen

41.

Politie - personeel - benoeming van een Niveau C - assistent - voor de dienst beleid, beheer
& ondersteuning - wijziging mobiliteitsdatum

42.

Politie - personeel - benoeming van een Niveau C - assistent - voor de dienst beleid, beheer
& ondersteuning - wijziging mobiliteitsdatum
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43.

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

44.

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

45.

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

Interne zaken communicatie & burgerzaken
Integrale veiligheid
46.

Integrale veiligheid - aanwijzing GAS-vaststeller

Hoogachtend,
De algemeen directeur

Bart Baele

De voorzitter gemeente- en OCMW-raad,

Dirk Vanderpoorten
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