Ninove, 13 november 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 21 november 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 - onderzoek geloofsbrieven Sanne Plancke - goedkeuring

2.

Secretariaat - eedaflegging Sanne Plancke

3.

Secretariaat - gemeenteraadscommissies - aanpassing samenstelling

Politie
4.

Politie - personeel - mobiliteit - openverklaring van een vacante betrekking in het
operationeel kader - inspecteur van politie - gerechtelijke team - recherche

5.

Politie - personeel - mobiliteit - openverklaring van een vacante betrekking in het
operationeel kader - hoofdinspecteur van politie - lokaal informatiekruispunt - onthaal

6.

Politie - personeel - mobiliteit - openverklaring van een vacante betrekking in het
operationeel kader - hoofdinspecteur van politie - lokaal informatiekruispunt - communicatie
& ontwikkeling

Interne zaken communicatie & burgerzaken
Secretariaat
7.

Secretariaat - ILVA - voordracht kandidaat-lid voor de raad van bestuur met raadgevende
stem

8.

Secretariaat - Westlede - algemene vergadering - maandag 3 december 2019 - akteneming
agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger

9.

Secretariaat - TMVS - buitengewone algemene vergadering - dinsdag 10 december 2019 akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger

10.

Secretariaat - TMVS - statutenwijziging - goedkeuring
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11.

Secretariaat - SOLVA - algemene vergadering woensdag 11 december 2019 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger

12.

Secretariaat - Ilva - buitengewone algemene vergadering - dinsdag 17 december 2019 akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger

Logistiek/overheidsopdrachten
13.

Logistiek/overheidsopdrachten - openbare verkoop van het buurthuis van Pollare goedkeuring

14.

Logistiek/overheidsopdrachten - terugkoop perceel grond Denderkaai te Ninove van Solva goedkeuring

15.

Logistiek/overheidsopdrachten - bruikleen voormalige dagkapel buurthuis "Den Berdam" aan
het OCMW-Ninove

16.

Logistiek/overheidsopdrachten - engagementsverklaring sociaal en duurzaam aanbesteden

Personeelsdienst
17.

Personeel - reglement jobstudenten en monitoren stad/OCMW - wijziging

Integratie
18.

Integratie - voorstel samenwerkingsovereenkomst Vormingplus Vlaamse Ardennen vzw 2020

Integrale veiligheid
19.

Integrale veiligheid - Nieuw politiereglement

Grondgebiedzaken
Ruimtelijke ordening en stedenbouw
20.

Ruimtelijke ordening - RUP Inghelantsite - goedkeuring opmaak RUP en wijze gunning

Huisvesting
21.

Huisvesting - Lokaal toewijzingsreglement voor 65+ - adreswijzigingen

Mobiliteit
22.

Mobiliteit - Ninove - Abdijstraat - gedeelte tussen Abdijpoort en Kloosterweg - invoeren van
beperkt eenrichtingsverkeer - uitgezonderd fietsers en bromfietsers klasse A - stadswegen

23.

Mobiliteit - Appelterre - Hellestraat - plaatsen verkeersbord F45 aan de zijkant van de
woning Wilderstraat huisnummer 17 - stadswegen

24.

Mobiliteit - Denderwindeke - Kruisveldstraat - Bokkendries - aanbrengen gele markeringen stilstaan en parkeerverbod - stadswegen

25.

Mobiliteit - Meerbeke - Gemeentehuisstraat - inrichten langsparkeerplaatsen - inrichten
blauwe zone - parkeerschijf maximum 30 minuten van maandag tot en met zondag van
7u00 - 19u00 - stadswegen

26.

Mobiliteit - Meerbeke - Kapellestraat - inrichten parkeerplaats uitsluitend voor autocars inrichten parkeerplaatsen voor motorfietsen, personenauto's, auto's voor dubbelgebruik en
minibussen - stadswegen
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Leefmilieu
27.

Leefmilieu - kennisname verslag Raad van Bestuur Ilva 17 september 2019 - instappen in
gewichtsgebonden diftar voor de restfractie en het GFT-afval - goedkeuring

28.

Leefmilieu - klimaat - oproep kandidatuurstelling project De Meerdoeners - deelname principieel akkoord - goedkeuring

Lokale economie
29.

Lokale economie - Regierol sociale economie 2020-2025 door de interlokale vereniging
HANDEL samen en sociaal - goedkeuring

Vrije Tijd en Onderwijs
Onderwijs
30.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - schooljaar 2019/2020 - vaststelling en aanwending
omkadering - keuze ambten en opleidingsniveaus

31.

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - schooljaar 2019/2020 aanwending lestijdenpakket en puntenenveloppe ICT-coördinatie

32.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - personeel - arbeidsreglement - goedkeuring

Cultuur en evenementen
33.

Cultuur - Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst Denderland - voorstel tot toetreding goedkeuring

34.

Cultuur - nieuwe straatnaam Voorde - principe - goedkeuring

Sport
35.

Sport - aanpassing gebruiksovereenkomst KVK Ninove vzw - stedelijk voetbalterrein De
Kloppers - aanpassing gebruiksvergoeding op basis van bijkomende investeringen

36.

Sport - stationeervergunning 'Ninove on Ice 2019-2020' - goedkeuring

37.

Sport - Ninove on Ice 2019-2020 - goedkeuring nominatieve subsidie

Besloten vergadering
Interne zaken communicatie & burgerzaken
Burgerzaken
38.

Burgerzaken - bekrachtiging burgemeestersbesluit betreffende afwijking artikel 5 van het
politiereglement op de gemeentelijke begraafplaatsen

Hoogachtend,
De algemeen directeur

Bart Baele

De voorzitter gemeente- en OCMW-raad,

Dirk Vanderpoorten
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