Ninove, 28 november 2019

Overzichtslijst van de beslissingen van de gemeenteraad van 21
november 2019

Openbare vergadering
1.

Secretariaat - onderzoek geloofsbrieven Sanne Plancke - goedkeuring

De geloofsbrieven van Sanne Plancke als gemeenteraadslid worden goedgekeurd.
2.

Secretariaat - eedaflegging Sanne Plancke

Mevrouw Sanne Plancke legt in openbare vergadering van de gemeenteraad de eed “ik zweer de
verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen” af in handen van de voorzitter van de
gemeenteraad.
Mevrouw Sanne Plancke treedt in de vervanging wegens ziekte van raadslid Dirk Van Herreweghe.
3.

Secretariaat - gemeenteraadscommissies - aanpassing samenstelling

De samenstelling van de leden van de Forza Ninove-fractie in de gemeenteraadscommissies wordt
gewijzigd
4.
Politie - personeel - mobiliteit - openverklaring van een vacante betrekking in het
operationeel kader - inspecteur van politie - gerechtelijke team - recherche
Een betrekking van inspecteur van politie voor het gerechtelijke team – recherche - wordt vacant
verklaard. Ze wordt begeven bij wege van mobiliteit.
Er wordt voorzien in een wervingsreserve voor de functie van inspecteur van politie voor het
gerechtelijke team – recherche - 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.
5.
Politie - personeel - mobiliteit - openverklaring van een vacante betrekking in het
operationeel kader - hoofdinspecteur van politie - lokaal informatiekruispunt - onthaal
Een betrekking van hoofdinspecteur van politie voor het Lokaal Informatiekruispunt – Onthaal wordt vacant verklaard. Ze wordt begeven bij wege van mobiliteit.
Er wordt voorzien in een wervingsreserve voor de functie van hoofdinspecteur van politie voor het
Lokaal Informatiekruispunt – Onthaal - 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.
6.
Politie - personeel - mobiliteit - openverklaring van een vacante betrekking in het
operationeel kader - hoofdinspecteur van politie - lokaal informatiekruispunt communicatie & ontwikkeling
De gemeenteraadsbeslissing van 28 maart 2018 houdende de openverklaring van een vacante
betrekking in het operationeel kader – hoofdinspecteur van politie – lokaal informatiekruispunt –
gerechtelijke & bestuurlijke politie – interne & externe communicatie – wordt opgeheven.
Een betrekking van hoofdinspecteur van politie voor het Lokaal Informatiekruispunt –
Communicatie & Ontwikkeling - wordt vacant verklaard. Ze wordt begeven bij wege van mobiliteit.

Er wordt voorzien in een wervingsreserve voor de functie van hoofdinspecteur van politie voor het
Lokaal Informatiekruispunt – Communicatie & Ontwikkeling - 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.
7.
Secretariaat - ILVA - voordracht kandidaat-lid voor de raad van bestuur met
raadgevende stem
Er wordt een kandidaat bestuurder met raadgevende stem in de raad van bestuur van Ilva
aangeduid.
Deze aanstelling geldt voor de duur van deze bestuursperiode.
De gemeenteraad verzoekt de raad van bestuur, bij toepassing van de statuten, titel III, A, artikel
15, 1e alinea, laatste zin, het mandaat van de bestuurder met raadgevende stem (bij gebrek aan
een voordracht van de stad Ninove toegewezen aan de gemeente Liedekerke) “te herroepen”.
8.
Secretariaat - Westlede - algemene vergadering - maandag 3 december 2019 akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger
Er wordt akte genomen van de agenda van de algemene vergadering van Westlede op dinsdag 3
december 2019 om 19u00.
Aan de vertegenwoordiger van de stad in de algemene vergadering van Westlede op dinsdag 3
december 2019 wordt opdracht gegeven in te stemmen met de diverse punten op de agenda.
9.
Secretariaat - SOLVA - algemene vergadering woensdag 11 december 2019 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag
vertegenwoordiger
Er wordt akte genomen van de agenda van de algemene vergadering van SOLVA op woensdag 11
december 2019 om 19u00.
Aan de vertegenwoordiger van de stad in de algemene vergadering van SOLVA op woensdag 11
december 2019 wordt opdracht gegeven in te stemmen met de diverse punten op de agenda.
10.
Secretariaat - Ilva - buitengewone algemene vergadering - dinsdag 17 december
2019 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger
Er wordt akte genomen van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Ilva op
dinsdag 17 december 2019 om 19u00.
Aan de vertegenwoordiger van de stad in de buitengewone algemene vergadering van Ilva op
dinsdag 17 december 2019 wordt opdracht gegeven in te stemmen met de diverse punten op de
agenda.
11.
Secretariaat - TMVS - buitengewone algemene vergadering - dinsdag 10 december
2019 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger
Er wordt akte genomen van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van TMVS op
dinsdag 10 december 2019 om 10u30.
Aan de vertegenwoordiger van de stad in de buitengewone algemene vergadering van TMVS op
dinsdag 10 december 2019 wordt opdracht gegeven in te stemmen met de diverse punten op de
agenda.
12.

Secretariaat - TMVS - statutenwijziging - goedkeuring

De gemeenteraad keurt de voorgestelde statutenwijziging van de Tussengemeentelijke
Maatschappij voor Services, Dienstverlenende vereniging, in het kort TMVS dv, zoals opgenomen in
het desbetreffend ontwerp, goed, onder voorbehoud dat artikel 5 enkel van toepassing is bij een
stopzetting van de vereniging en niet bij de individuele uitstap uit de vereniging door één bestuur.
Aan de vertegenwoordiger van de stad in de buitengewone algemene vergadering van TMVS op
dinsdag 10 december 2019 wordt opdracht gegeven deze wijzigingen goed te keuren.

13.
Logistiek/overheidsopdrachten - openbare verkoop van het buurthuis van Pollare
- goedkeuring
De openbare verkoop van het buurthuis van Pollare, Hoogstraat 4, kadastraal gekend Ninove 8e
afdeling Pollare sectie A nr. 495G, met een totale oppervlakte volgens meting van 10a 65ca, wordt
goedgekeurd.
De minimale verkoopprijs wordt vastgesteld op € 116.500, wat tevens de instelprijs zal zijn bij de
openbare verkoop.
14.
Logistiek/overheidsopdrachten - terugkoop perceel grond Denderkaai te Ninove
van Solva - goedkeuring
De terugkoop van het perceel bouwgrond aan de Denderkaai te Ninove, kadastraal gekend Ninove
2e afdeling sectie B nr. 1453X, met een oppervlakte van 6a 82ca, van Solva, Gentsesteenweg 1B,
9520 Sint-Lievens-Houtem, tegen de prijs van € 109.237,40, wordt goedgekeurd.
Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om een notaris met standplaats te
Ninove aan te stellen voor de opmaak van een ontwerp-akte en het verlijden van de authentieke
akte.
15.
Logistiek/overheidsopdrachten - bruikleen voormalige dagkapel buurthuis "Den
Berdam" aan het OCMW-Ninove
De voormalige dagkapel van het buurthuis “Den Berdam”, Brusselsesteenweg 3 te Ninove,
kadastraal gekend Ninove 2e afdeling sectie B deel van nr. 1244H2, met een oppervlakte van 1a
35ca, wordt in bruikleen gegeven aan het OCMW Ninove, met ingang van 1 januari 2020, dat er
een ambulant centrum voor drughulpverlening in onder zal brengen.
De ontwerp-overeenkomst bruikleen wordt goedgekeurd.
16.
Logistiek/overheidsopdrachten - engagementsverklaring sociaal en duurzaam
aanbesteden
De engagementsverklaring van het begeleidingstraject sociaal en duurzaam aanbesteden wordt
ondertekend.
17.

Personeel - reglement jobstudenten en monitoren stad/OCMW - wijziging

De gemeenteraad keurt het reglement jobstudenten en monitoren stad/OCMW goed.
18.
Integratie - voorstel samenwerkingsovereenkomst Vormingplus Vlaamse
Ardennen vzw - 2020
De nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor de periode van 1 januari 2020 tot 31 december 2020
met Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender, Kollegestraat 26A, 9500 Geraardsbergen, wordt
goedgekeurd.
19.

Integrale veiligheid - Nieuw politiereglement

Het algemeen politiereglement wordt goedgekeurd.
20.
Ruimtelijke ordening - RUP Inghelantsite - goedkeuring opmaak RUP en wijze
gunning
De gemeenteraadsbeslissing van 18 december 2014 om conform bijzonder bestek 2014/RO1 de
opmaak van het RUP Inghelantsite goed te keuren, wordt ingetrokken.
De opmaak van het RUP Inghelantsite, geraamd op € 80.000, btw inclusief, wordt goedgekeurd.
De opdracht zal worden gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking.
De voorwaarden vervat in het bestek nr. 2019-RO1 worden goedgekeurd.
Het college van burgemeester en schepenen wordt ermee gelast om minstens drie ontwerpers te
selecteren uit de meest recente lijst van ruimtelijke planners, zoals gepubliceerd door het
ministerie van de Vlaamse gemeenschap. Deze ontwerpers zullen verzocht worden een prijsofferte
in te dienen voor het opmaken van het uitvoeringsplan en het integraal opvolgen van het
genoemde RUP.

21.

Huisvesting - Lokaal toewijzingsreglement voor 65+ - adreswijzigingen

In het lokaal toewijzingsreglement voor 65+ wordt de bijlage met de adreslijst aangepast.
De nieuwe adreslijst wordt na goedkeuring op de gemeenteraad doorgestuurd naar de afdeling
Woonbeleid van het agentschap Wonen Vlaanderen, Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus
40D in 1000 Brussel.
Wonen Vlaanderen bereidt het dossier verder voor en stuurt het door voor goedkeuring naar de
minister van Wonen. Na goedkeuring door de minister wordt het reglement opgestuurd naar de
Afdeling Toezicht van het agentschap Wonen Vlaanderen, Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88
bus 22 in 1000 Brussel.
22.
Mobiliteit - Ninove - Abdijstraat - gedeelte tussen Abdijpoort en Kloosterweg invoeren van beperkt eenrichtingsverkeer - uitgezonderd fietsers en bromfietsers klasse
A - stadswegen
De gemeenteraadsbeslissing van 1 april 2015 inzake de Abdijstraat te Ninove (gedeelte tussen
Kloosterweg en Abdijpoort) wordt opgeheven.
In de Abdijstraat te Ninove wordt in het gedeelte tussen de Abdijpoort en de Kloosterweg, beperkt
eenrichtingsverkeer ingevoerd uitgezonderd voor fietsers en bromfietsers klasse A welke in beide
rijrichtingen zijn toegelaten.
23.
Mobiliteit - Appelterre - Hellestraat - plaatsen verkeersbord F45 aan de zijkant
van de woning Wilderstraat huisnummer 17 - stadswegen
In de Hellestraat te Appelterre zal aan de zijkant van de woning Wilderstraat huisnummer 17 de
volgende signalisatie aangebracht worden:
Signalisatie:
Verkeersbord F45 (doodlopende weg).
24.
Mobiliteit - Denderwindeke - Kruisveldstraat - Bokkendries - aanbrengen gele
markeringen - stilstaan en parkeerverbod - stadswegen
In de Kruisveldstraat te Denderwindeke worden gele markeringen aangebracht en dit op volgende
locatie:
• Ter hoogte van het kruispunt Edingsesteenweg N255/Kruisveldstraat tot en met
huisnummer 33 en dit langs beide zijden van de rijbaan;
In de Bokkendries te Denderwindeke wordt een stilstaan en parkeerverbod ingevoerd en dit op
volgende locaties:
• Rechtover Bokkendries huisnummer 3 tot aan het kruispunt Proosdij.
Signalisatie: Stilstaan en parkeerverbod E3, met onderbord type Xa.
• Ter hoogte van Bokkendries huisnummer 7 tot aan het kruispunt met de Kruisveldstraat.
Signalisatie: Stilstaan en parkeerverbod E3 met onderbord type Xa.
•
Ter hoogte van het kruispunt Bokkendries/Kruisveldstraat tot aan huisnummer 3
Bokkendries.
Signalisatie: Stilstaan en parkeerverbod E3 met onderbord type Xa, Xb.
25.
Mobiliteit - Meerbeke - Gemeentehuisstraat - inrichten langsparkeerplaatsen inrichten blauwe zone - parkeerschijf maximum 30 minuten van maandag tot en met
zondag van 7u00 - 19u00 - stadswegen
In de Gemeentehuisstraat te Meerbeke worden 2 langsparkeerplaatsen ingericht als blauwe zone
dit met een maximale parkeerduur van 30 minuten en dit vanaf huisnummer 5 tot en met
huisnummer 7.
De bepalingen worden ter kennis van de weggebruikers gebracht door middel van de wettelijk
vastgestelde verkeerstekens:
- aan het begin, ter hoogte van de Gemeentehuisstraat huisnummer 7 met een bord E9a
pictogram parkeerschijf met onderbord type VIIc maximum 30 minuten van maandag tot
zondag van 7u00 - 19u00 met onderbord type Xc-12 m met opwaartse pijl’;

26.
Mobiliteit - Meerbeke - Kapellestraat - inrichten parkeerplaats uitsluitend voor
autocars - inrichten parkeerplaatsen voor motorfietsen, personenauto's, auto's voor
dubbelgebruik en minibussen - stadswegen
In de Kapellestraat te Meerbeke zal een parkeerplaats uitsluitend voor autocars worden ingericht
zoals aangeduid op het detailplan.
Het parkeren op de nieuw aangelegde parkeerplaatsen in grasdallen in de Kapellestraat te
Meerbeke wordt uitsluitend toegelaten voor motorfietsen, personenauto’s, auto’s voor
dubbelgebruik en minibussen.
27.
Leefmilieu - kennisname verslag Raad van Bestuur Ilva 17 september 2019 over
het instappen in gewichtsgebonden diftar voor de restfractie en het GFT-afval bijkomende vragen aan ILvA - goedkeuring
De gemeenteraad neemt kennis van de notulen van de Raad van Bestuur van Ilva van 17
september 2019 evenals van de mail van 31 oktober 2019 van ILvA met betrekking tot de
invoering van gewichtsgebonden ophaling van zowel de restfractie als de GFT-fractie.
De gemeenteraad keurt goed dat er een brief zal gericht worden aan de ILvA met volgende
bedenkingen en vragen:
- Kan onderzocht worden of er een andere methode van betaling kan toegepast worden waarbij
een factuur wordt verrekend na de verwerking van het afval?
- Kan er een oplossing gevonden worden voor de kernen waar meerdere meergezingswoningen
gevestigd zijn?
- Kan ILvA een partner zijn om de toename van het zwerfvuil aan te pakken die deze nieuwe
methode met zich meebrengt?
- De stad maakt zich zorgen over de bijkomende administratieve last met zich meebrengt voor de
dienst bevolking.
De gemeenteraad beslist dat het nieuwe retributiereglement gekoppeld aan de gewichtsgebonden
diftar ter goedkeuring aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd nadat de bedenkingen en
vragen beantwoord en opgelost zijn.
28.
Leefmilieu - klimaat - oproep kandidatuurstelling project De Meerdoeners deelname - principieel akkoord - goedkeuring
De gemeenteraad gaat principieel akkoord met de deelname aan het project “De Meerdoeners:
klimaatambassadeurs in actie” en spreekt het engagement uit om een kandidaatsdossier in te
dienen bij de definitieve oproep indien het project wordt goedgekeurd.
29.
Lokale economie - Regierol sociale economie 2020-2025 door de interlokale
vereniging HANDEL samen en sociaal - goedkeuring
De toetreding van de gemeenten Herzele en Sint-Lievens-Houtem tot de interlokale vereniging
Handel samen & sociaal wordt goedgekeurd.
Het beleidsplan en de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met statutaire draagkracht voor de
interlokale vereniging Handel samen & sociaal wordt goedgekeurd.
Eén vertegenwoordiger en één plaatsvervanger wordt voor het beheercomité van Handel samen &
sociaal aangeduid.
30.
Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - schooljaar 2019/2020 - vaststelling en
aanwending omkadering - keuze ambten en opleidingsniveaus
De basisomkadering, de aanvullingen en de puntenenveloppes in de Stedelijke Basisschool
Denderwindeke (administratieve vestigingsplaats) voor het schooljaar 2019/2020, gebaseerd op
het aantal regelmatig ingeschreven leerlingen op 1 februari 2019, evenals de berekening en de
verdeling van de ambten worden vastgesteld.
De basisomkadering, de aanvullingen en de puntenenveloppes in de Stedelijke Basisschool
Parklaan-Seringen (administratieve vestigingsplaats Parklaan en vestigingsplaats Seringen) voor
het schooljaar 2019/2020, gebaseerd op het aantal regelmatig ingeschreven leerlingen op
1 februari 2019, evenals de berekening en de verdeling van de ambten worden vastgesteld.
De basisomkadering, de aanvullingen en de puntenenveloppes in de Stedelijke Basisschool
Nederhasselt –Voorde (administratieve vestigingsplaats Nederhasselt en vestigingsplaats Voorde)

voor het schooljaar 2019/2020, gebaseerd op het aantal regelmatig ingeschreven leerlingen op
1 februari 2019, evenals de berekening en de verdeling van de ambten worden vastgesteld.
De basisomkadering, de aanvullingen en de puntenenveloppes in de Stedelijke Basisschool
Appelterre (administratieve vestigingsplaats Appelterre 48 en vestigingsplaats Appelterre 13A) voor
het schooljaar 2019/2020, gebaseerd op het aantal regelmatig ingeschreven leerlingen op
1 februari 2019, evenals de berekening en de verdeling van de ambten worden vastgesteld.
31.
Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - schooljaar
2019/2020 - aanwending lestijdenpakket en puntenenveloppe ICT-coördinatie
Het toegekende lestijdenpakket inclusief de 9 overgedragen lestijden van het vorige schooljaar en
de ICT-middelen van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans (hoofdvestigingsplaats
met vestigingsplaatsen), Parklaan 13, 9400 Ninove, worden voor het schooljaar 2019/2020
aangewend.
32.
Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - personeel - arbeidsreglement goedkeuring
De gemeenteraad heft het bestaande arbeidsreglement voor de personen die onder gezag arbeid
verrichten in de Scholen van de scholengemeenschap GeNi, goedgekeurd door de gemeenteraad in
zitting van 21 juni 2018, op.
De gemeenteraad keurt het arbeidsreglement voor de personen die onder gezag arbeid verrichten
in de scholen van de Scholengemeenschap GeNi: de Stedelijke Basisschool Denderwindeke,
Edingsesteenweg 344, 9400 Denderwindeke, de Stedelijke Basisschool Parklaan- Seringen,
Parklaan 11, 9400 Ninove, de Stedelijke Basisschool Nederhasselt – Voorde,
Geraardsbergsesteenweg 184, 9400 Nederhasselt, en de Stedelijke Basisschool Appelterre,
Appelterre-Dorp 48, 9400 Appelterre, goed.
33.
Cultuur - Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst Denderland - voorstel tot
toetreding - goedkeuring
De toetreding tot de Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst Denderland wordt goedgekeurd.
34.

Cultuur - nieuwe straatnaam Voorde - principe - goedkeuring

Er wordt principiële goedkeuring verleent om buurtweg nr. 9, meer bepaald aan het gedeelte
tussen de Kapittelstraat in Appelterre-Eichem en de voormalige kapel van Onze-Lieve-Vrouw-tenBeukenboom/huidige gezinswoning in Voorde, de straatnaam ‘Mariaweg’, zoals buurtweg nr. 9 ter
plaatse gekend is, te geven.
35.
Sport - aanpassing gebruiksovereenkomst KVK Ninove vzw - stedelijk
voetbalterrein De Kloppers - aanpassing gebruiksvergoeding op basis van bijkomende
investeringen
De aanpassing van de gebruiksvergoeding, op basis van de gedane investeringen door de stad voor
KVK Ninove vzw, wordt goedgekeurd.
36.

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

Aan Maspoe vzw, wordt een stationeervergunning verleend op het openbaar domein van de stad
Ninove ter gelegenheid van ‘Ninove On Ice’ van vrijdag 6 december 2019 tot en met zaterdag 4
januari 2020 op het plein aan shoppincenter ‘Ninia’.
37.

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

Aan Maspoe vzw, met ondernemingsnummer 0825.005.685, wordt een nominatieve subsidie ten
bedrage van 10.000 euro toegekend, naast de logistieke steun en elektriciteitsvoorziening.
De stad wenst te blijven deelnemen in de eventuele winst (50%, met een maximum van 5.000
euro) van de organisatie.
AP1. Interpellatie van raadslid Guy D'haeseleer over het uitblijven van het herstel van
het dak van het stadhuis

Schepen J. Arents (Onafh) en de raadsleden G. D’haeseleer (Forza Ninove), R. Raes (Forza Ninove)
en C. Vanbrabant (Forza Ninove) antwoorden op deze interpellatie.
AP2. Voorstel van raadslid Guy D'haeseleer tot het oprichten van een werkgroep die de
invoering van het "only once principe" binnen de Ninoofse administratie moet
voorbereiden en implementeren
Burgemeester T. De Jonge (Open VLD), voorzitter D. Vanderpoorten (Open VLD) en de raadsleden
G. D’haeseleer (Forza Ninove), R. Waltniel (Forza Ninove) en A. Triest (Open VLD) antwoorden op
deze interpellatie.
AP3. Interpellatie van raadslid Guy D'haeseleer over de uitspraken van de schepen
Arents in De Standaard van 12 oktober 2019
Schepen J. Arents (Onafh.) en raadslid G. D’haeseleer (Forza Ninove) antwoorden op deze
interpellatie.
AP4. Interpellatie van raadslid Guy D'haeseleer aan de burgemeester over de
inbrakengolf in onze stad
Burgemeester T. De Jonge (Open VLD) en raadslid G. D’haeseleer (Forza Ninove) antwoorden op
deze interpellatie.
AP5. Voorstel van raadslid Guy D'haeseleer tot het inrichten van een sterretjesweide
voor levenloos geboren kindjes
Schepen K. Coppens (Samen), schepen W. Vande Winkel (Samen) en raadslid G. D’haeseleer
(Forza Ninove) antwoorden op dit voorstel.
Er wordt gestemd over het voorstel van raadslid Guy D’haeseleer (Forza Ninove).
Het voorstel wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.
AP6.

Interpellatie van raadslid Karolien De Roose over de stationsomgeving in Ninove

AP11. Interpellatie van raadslid Stijn Vander Elst gericht aan schepen Wouter Vande
Winkel betreffende de opfrissing van het Stationsplein
De interpellaties AP6 en AP11 worden samen behandeld.
De schepenen M. Casteur (Open VLD), J. Arents (Onafh.), W. Vande Winkel (Samen) en de
raadsleden K. De Roose (N-VA) en S. Vander Elst (Open VLD) antwoorden op deze interpellaties
AP7. Interpellatie van raadslid Ilse Malfroot aan de schepen van leefmilieu over het
plaatsen van windturbines te Ninove, ondermeer op OCMW of grond van de stad
De schepenen K. Coppens (Samen) en W. Vande Winkel (Samen) en raadslid I. Malfroot (Forza
Ninove) antwoorden op deze interpellatie.
AP8. Interpellatie van raadslid Ilse Malfroot aan de schepen van verkeer inzake het
plaatsen van verkeersremmers op het Hemelrijk te Meerbeke
Schepen W. Vande Winkel (Samen) en de raadsleden I. Malfroot (Forza Ninove) en R. Waltniel
(Forza Ninove) antwoorden op deze interpellatie.
AP9. Interpellatie van raadslid Ilse Malfroot aan schepen Casteur over de installatie
van Shop & Go-plaatsen
Schepen M. Casteur (Open VLD) en raadslid I. Malfroot (Forza Ninove) antwoorden op deze
interpellatie.

AP10. Interpellatie van raadslid Stijn Vander Elst gericht aan schepen Wouter Vande
Winkel betreffende de invoering van snelheidsremmende maatregelen in de Lindendreef
van de wijk Hof ter Duyst
Schepen W. Vande Winkel (Samen) en raadslid S. Vander Elst (Open VLD) antwoorden op deze
interpellatie.
AP11. Interpellatie van raadslid Stijn Vander Elst gericht aan schepen Wouter Vande
Winkel betreffende de opfrissing van het Stationsplein
Deze interpellatie wordt behandel bij AP3.
AP12. Interpellatie van raadslid Rudy Corijn over de verklaringen van een lid van het
college tijdens de gemeenteraad van 12 september 2019
Burgemeester T. De Jonge (Open VLD), schepen J. Arents (Onafh.) en raadslid R. Corijn (Forza
Ninove) antwoorden op deze interpellatie.

Besloten vergadering
38.
Burgerzaken - bekrachtiging burgemeestersbesluit betreffende afwijking artikel 5
van het politiereglement op de gemeentelijke begraafplaatsen
Het besluit burgemeester van 8 november 2019 betreffende een afwijking van artikel 5 van het
politiereglement op de gemeentelijke begraafplaatsen wordt bekrachtigd.

