Ninove, 14 april 2020

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 donderdag 23 april 2020 om 19 u 30 en zal volledig op digitale
wijze verlopen (instructies: zie bijgevoegde brief).
Agenda

Openbare vergadering
Politie
1.

Politie - begrotingsrekening 2019 - vaststelling

2.

Politie - politiebegroting 2020 - gewone en buitengewone dienst - vaststelling

3.

Politie - personeel - mobiliteit - openverklaring van een vacante betrekking in het
operationeel kader - inspecteur van politie - interventie - met mogelijkheid tot specialisatie in
GPI 81

4.

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

5.

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

Interne zaken communicatie & burgerzaken
Stafdienst
6.

Stafdienst - huishoudelijk reglement gemeente- en OCMW-raad - aanpassing

7.

Stafdienst - kennisname van de rapportering van de acties 2019 van het kader
organisatiebeheersing- en ontwikkeling voor stad & OCMW Ninove

Secretariaat
8.

Secretariaat - kennisname brief ABB - aanpassing of vervanging
gemeenteraadsbesluit van 18 december 2019 m.b.t. belasting op het weghalen van
afvalstoffen gestort of achtergelaten op daartoe niet-geëigende plaatsen
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9.

Secretariaat - Zefier - algemene vergadering (jaarvergadering) - donderdag 11 juni 2020 akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger

10.

Secretariaat - TMVS - algemene vergadering - dinsdag 16 juni 2020 - akteneming agenda bepalen stemgedrag vertegenwoordiger

11.

Secretariaat - Intergem - algemene vergadering tevens jaarvergadering - donderdag 18 juni
2020 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger

Noodplanning
12.

Noodplanning - samenwerkingsovereenkomst schakelzorgcentrum

Logistiek/overheidsopdrachten
13.

Logistiek/overheidsopdrachten - openbare verkoop van de pastorie van Neigem en van een
perceel grond langs de Geraardsbergsesteenweg te Aspelare - goedkeuring lastenkohier

14.

Logistiek/overheidsopdrachten - openbare verkoop van het voormalig stationsgebouw van
Okegem - goedkeuring lastenkohier

15.

Logistiek/overheidsopdrachten - onderhandse verkoop van een perceel stadsgrond te Outer goedkeuring - goedkeuring ontwerp-akte

Patrimonium
16.

Patrimonium - Energiediensten voor lokale besturen - kaderovereenkomst - verlenging goedkeuring

Communicatie
17.

Communicatie: overzicht klachten januari - december 2019

Welzijn en Sociale Zaken
Sociale zaken - Projecten
18.

Sociale zaken - reglement voorschoolse kinderopvang - aanpassing

19.

Sociale zaken - aanstelling leden algemene vergadering van het LOK Ninove

20.

Sociale zaken - IBO - aanpassing huishoudelijk reglement

21.

Sociale zaken - IBO - reglement gebruik infrastructuur

Integratie
22.

Integratie - samenwerkingsovereenkomst Agentschap integratie en inburgering

23.

Integratie - addendum zomer babbelonië

Financiën
24.

Gemeentebelastingen - retributies i.v.m. het globaal diftarsysteem, de verkoop van
composteermateriaal en het gebruik van het containerpark - aanpassing

25.

Gemeentebelastingen - retributiereglement op het parkeren in een blauwe zone - aanpassing

26.

Gemeentebelastingen - belasting op de brandstofdistributieapparaten voor motorvoertuigen vaststelling
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27.

Gemeentebelastingen - belasting op het weghalen van afvalstoffen gestort of achtergelaten
op daartoe niet-geëigende plaatsen - aanpassing

28.

Financiële dienst - KFB - jaarrekening 2019 - advies

29.

Financiën - meerjarenplan 2020-2025 - kennisname brief toezichthoudende overheid

30.

Financiën - meerjarenplan AGB Ninove - goedkeuring

Grondgebiedzaken
Ruimtelijke ordening en stedenbouw
31.

Ruimtelijke ordening - Gecoro - huishoudelijk reglement - goedkeuren aanpassing

Openbare werken
32.

Openbare werken - wijzigen rooilijn Sint-Rochusstraat, voetweg nr. 30, Appelterre-Eichem definitief vaststellen van het rooilijnplan

33.

Openbare werken - verwerving in der minne om reden van openbaar nut van een onroerend
goed ter hoogte van Nekkersput te 9400 Pollare - goedkeuring verkoopsovereenkomst en
vergoeding - verlenen machtiging aan het college van burgemeester en schepenen voor het
aanstellen van een notaris

Mobiliteit
34.

Mobiliteit - Meerbeke - Stenebrug - aanbrengen markeringen - aanbrengen parkeervakken stadswegen - goedkeuring

35.

Mobiliteit - Ninove - nieuwe wijk Populierenhof (Abtenstraat - Witkapstraat, Patersweg,
Kleemputstraat) - aanbrengen signalisatie - stadswegen

Leefmilieu
36.

Leefmilieu - klimaat - actieplan gedeelde mobiliteit - aktename eindrapport - goedkeuring

37.

Leefmilieu - klimaat - SOLVA - samenwerkingsovereenkomst SOLVA en IGS Lokaal
Woonbeleid

Vrije Tijd en Onderwijs
Cultuur en evenementen
38.

Cultuur - Erfgoed Denderland - jaarverslag 2019 - goedkeuring

39.

Cultuur - projectvereniging Erfgoed Denderland - verlenging en beleidsnota - goedkeuring

40.

Cultuur - UiTPAS - voorstel ruilvoordelen 2020-2021 - goedkeuring

Cultuurcentrum
41.

CC De Plomblom - vervanging afgevaardigde adviesraad

Jeugd
42.

Jeugd - goedkeuring aanpassing subsidiereglement voor erkende jeugdwerkinitiatieven

Sport
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43.

sport - sportinfrastructuur subsidiereglement - goedkeuring

44.

Sport - subsidiereglement voor organisatoren van wielerwedstrijden en andere organisaties
van een sportcompetitieseizoen - goedkeuring aanpassingen

Besloten vergadering
Politie
45.

Politie - personeel - kennisname van de benoemingsbesluiten genomen in het raam van de
bevoegdheidsdelegatie

46.

Politie - personeel - toestemming tot non-activiteit voorafgaand aan het pensioen (NAVAP)
aan een inspecteur van politie

Hoogachtend,
De algemeen directeur

Bart Baele

De voorzitter gemeente- en OCMW-raad,

Dirk Vanderpoorten
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