Ninove, 28 mei 2019

Overzichtslijst van de beslissingen van de gemeenteraad van 23 mei
2019

Openbare vergadering
1.
Secretariaat - Ninove Welzijn - aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger
algemene vergadering + vijf kandidaat leden RvB
Er wordt een vertegenwoordiger, een plaatsvervanger en vijf kandidaat leden voor de raad van
bestuur aangeduid om deel te nemen aan de algemene vergaderingen van Ninove Welzijn.
Deze aanstellingen gelden voor de duur van deze bestuursperiode.
2.

Secretariaat - PWA Ninove - aanduiding vertegenwoordigers

Er worden vertegenwoordigers aangeduid om deel te nemen aan de algemene vergaderingen van
PWA Ninove.
Deze aanstelling geldt voor de duur van deze bestuursperiode.
3.
Secretariaat - De Lijn - aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger
algemene vergadering
Er wordt een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aangeduid om deel te nemen aan de
algemene vergaderingen van De Lijn.
Deze aanstelling geldt voor de duur van deze bestuursperiode.
4.
Secretariaat - Sociale Huisvestingsmaatschappij Denderstreek - aanduiding van
vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de algemene vergadering en een kandidaatlid voor de RvB
Er wordt een vertegenwoordiger, een plaatsvervanger en een kandidaat-lid voor de raad van
bestuur aangeduid om deel te nemen aan de algemene vergaderingen van de Sociale
Huisvestingsmaatschappij Denderstreek.
Deze aanstelling geldt voor de duur van deze bestuursperiode.
5.
Secretariaat - VVSG - aanduiding van vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor
de algemene vergadering.
Er wordt een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aangeduid om deel te nemen aan de
algemene vergaderingen van de VVSG.
Deze aanstelling geldt voor de duur van deze bestuursperiode.
6.
Secretariaat - Ethias - aanduiding van vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor
de algemene vergadering.

Er wordt een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aangeduid om deel te nemen aan de
algemene vergaderingen van Ethias.
Deze aanstelling geldt voor de duur van deze bestuursperiode.
7.
Secretariaat - De Lijn - algemene vergadering - dinsdag 28 mei 2019 akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger
Er wordt akte genomen van de agenda van de algemene vergadering van De Lijn.
Aan de vertegenwoordiger van de stad in de algemene vergadering van De Lijn wordt opdracht
gegeven in te stemmen met de diverse punten op de agenda.
8.
Secretariaat - SHM Denderstreek - algemene vergadering - dinsdag 28 mei 2019 akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger
Er wordt door de gemeenteraad niet gestemd omdat de nodige documentatie niet tijdig ter
beschikking werd gesteld.
9.
Secretariaat - Westlede - algemene vergadering - woensdag 5 juni 2019 akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger
Er wordt akte genomen van de agenda van de algemene vergadering van Westlede.
Aan de vertegenwoordiger van de stad in de algemene vergadering van Westlede wordt opdracht
gegeven in te stemmen met de diverse punten op de agenda.
10.
Secretariaat - De Watergroep - algemene vergadering - vrijdag 7 juni 2019 akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger
Er wordt akte genomen van de agenda van de algemene vergadering van De Watergroep.
Aan de vertegenwoordiger van de stad in de algemene vergadering van De Watergroep wordt
opdracht gegeven in te stemmen met de diverse punten op de agenda.
11.
Secretariaat - Ethias - algemene jaarvergadering - donderdag 13 juni 2019 akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger
Er wordt akte genomen van de agenda van de algemene jaarvergadering van Ethias.
Aan de vertegenwoordiger van de stad in de algemene jaarvergadering van Ethias wordt opdracht
gegeven in te stemmen met de diverse punten op de agenda.
12.
Secretariaat - Intergem - algemene vergadering - donderdag 20 juni 2019 akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger
Er wordt akte genomen van de agenda van de algemene vergadering van Intergem.
Aan de vertegenwoordiger van de stad in de algemene vergadering van Ethias wordt opdracht
gegeven in te stemmen met de diverse punten op de agenda.
13.
Secretariaat - Ilva - algemene vergadering - dinsdag 25 juni 2019 - akteneming
agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger
Er wordt akte genomen van de agenda van de algemene vergadering van Ilva.
Aan de vertegenwoordiger van de stad in de algemene vergadering van Ilva wordt opdracht
gegeven in te stemmen met de diverse punten op de agenda.
14.
Secretariaat - SOLVA - algemene vergadering - woensdag 26 juni 2019 akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger
Er wordt akte genomen van de agenda van de algemene vergadering van SOLVA.

Aan de vertegenwoordiger van de stad in de algemene vergadering van SOLVA wordt opdracht
gegeven in te stemmen met de diverse punten op de agenda.
15.
Integrale veiligheid - overeenkomst tussen stad Ninove en ILVA voor het plaatsen
van de camera gericht op het openbaar domein.
De overeenkomst met Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor milieu Land van Aalst wordt
goedgekeurd.
16.

Gemeentebelastingen - gemeentelijke heffing bedrijven - verlenging

Vanaf 1 januari 2019 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt ten behoeve van
de stad Ninove, een gemeentelijke heffing bedrijven gevestigd.
17.
Gemeentebelastingen - belasting op de brandstofdistributieapparaten voor
motorvoertuigen - verlenging
Voor het aanslagjaar 2019, wordt een gemeentebelasting geheven op de
brandstofdistributieapparaten voor motorvoertuigen, opgesteld langs de openbare weg of op
private eigendommen langs de openbare weg.
De belasting is niet verschuldigd voor de toestellen die niet toegankelijk zijn voor het publiek of die
opgesteld zijn in garages of gelijkaardige inrichtingen die niet zichtbaar zijn van buiten uit.
18.
Gemeentebelastingen - belasting op het exploiteren van een dienst voor het
verhuren van voertuigen met bestuurder - verlenging
Er wordt vanaf 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 een gemeentebelasting gevestigd op
het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder.
19.
Gemeentebelastingen - belasting op het exploiteren van een taxidienst verlenging
Er wordt vanaf 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 een gemeentebelasting gevestigd op
het exploiteren van een taxidienst.
20.

Gemeentebelastingen - belasting op nachtwinkels - verlenging

Er wordt vanaf 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 een openingsbelasting en een
jaarlijkse belasting geheven op nachtwinkels gelegen op het grondgebied van de stad.
21.

Gemeentebelastingen - belasting op wedkantoren - verlenging

Er wordt vanaf 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 een gemeentebelasting geheven op
de kansspelinrichtingen klasse IV (wedkantoren) gelegen op het grondgebied van de stad.
22.

Gemeentebelastingen - belasting op groeven en graverijen - verlenging

Er wordt vanaf 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 een belasting geheven op groeven en
graverijen ten laste van de uitbaters die op het grondgebied van de gemeente gelegen zijn,
ongeacht of hun sociale maatschappelijke zetel in de gemeente gelegen is.
23.

Gemeentebelastingen - belasting op tweede verblijven - verlenging

Er wordt vanaf 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 een gemeentebelasting gevestigd op
de tweede verblijven.
24.
Gemeentebelastingen - belasting op de leegstand van gebouwen en woningen verlenging
Er wordt voor het aanslagjaar 2019 een gemeentebelasting gevestigd op de woningen en
gebouwen die gedurende minstens twaalf opeenvolgende maanden zijn opgenomen in het
gemeentelijk leegstandsregister.

25.
Gemeentebelastingen - belasting op verwaarloosde woningen en/of gebouwen verlenging
Er wordt voor het aanslagjaar 2019 een belasting geheven op verwaarloosde woningen en/of
gebouwen gelegen op het grondgebied van de gemeente.
Onder verwaarloosde woningen en/of gebouwen wordt verstaan een gebouw, ongeacht of het
dienst doet als woning, wordt beschouwd als verwaarloosd, wanneer het ernstige zichtbare en
storende gebreken of tekenen van verval vertoont aan buitenmuren, voegwerk, schoorstenen,
dakbedekking, dakgebinte, buitenschrijnwerk, kroonlijst of dakgoten.
26.
Gemeentebelastingen - belasting op het weghalen van afvalstoffen gestort of
achtergelaten op daartoe niet geëigende plaatsen - verlenging
Vanaf 1 januari 2019, voor een termijn eindigend op 31 december 2019, wordt een
gemeentebelasting gevestigd voor het weghalen van door het stadsbestuur van allerhande
afvalstoffen gestort of achtergelaten op daartoe niet-geëigende plaatsen d.i. sluikstorten.
27.
Gemeentebelastingen - contante belasting op het leuren op de openbare weg hernieuwing
Er wordt voor een termijn eindigend op 31 december 2024, een belasting op het leuren op de
openbare weg geheven.
Onder leurhandel wordt voor toepassing van dit belastingreglement beschouwd: de verkoop of het
te koop aanbieden aan de verbruiker van alle waren of goederen en van voorwerpen allerhande
van deur tot deur of op de openbare weg, met uitzondering van de wekelijkse markt.
28.
Gemeentebelastingen - contante belasting op het voeren van reclame met
commerciële doeleinden op het openbaar domein - hernieuwing
Er wordt voor een periode, eindigend op 31 december 2024, een belasting geheven op het
innemen van het openbaar domein voor het voeren van reclame met commerciële doeleinden.
29.
Gemeentebelastingen - retributie op het gebruik van condoomautomaten opheffing
Met ingang van heden wordt het retributiereglement op het gebruik van condoomautomaten van
25 oktober 2001 opgeheven.
30.
Openbare werken - erosieproject in de Rijstraat te Denderwindeke - verlenen
tijdelijke bruikleenovereenkomsten aan landbouwers - goedkeuring
bruikleenovereenkomsten
In afwachting van het verlijden van de authentieke ruilakten wordt het te ruilen deel reeds in
bruikleen gegeven. Na het verlijden van de ruilakte, wordt ook het stuk grond dat eigendom is van
de stad in bruikleen gegeven. De door Solva onderhandelde en door de landbouwer ondertekende
bruikleenovereenkomst van 8 april 2019 wordt goedgekeurd.
Na het verlijden van de ruilakten zal de bruikleen voor deze gronden een einde nemen en zal een
eigendomsrecht in de plaats komen.
De bruikleen die blijft bestaan op de eigendom van de stad, zal eindigen uiterlijk 3 maanden na
opzegging van de overeenkomst bij aangetekend schrijven van één der partijen en of uiterlijk na
de oogst van de aanwezige teelt op het gebruikelijk tijdstip.
31.

Cultuur - retributie bij activiteiten dienst cultuur - goedkeuring

Het college van burgemeester en schepenen zal bij activiteiten die door de dienst cultuur worden
georganiseerd in de loop van 2019 een tarief of toegangsprijs bepalen, variërend van € 2 tot en
met € 20, afhankelijk van de kostprijs, de aard van de activiteit en het beoogde doelpubliek. Voor
bezitters van een UiTPAS met kansentarief geldt het tarief van € 1,5, of - in het geval van
meerdaagse activiteiten - een tarief van 25% van het vastgestelde tarief.

Bij niet-betaling zal de invordering geschieden overeenkomstig de regelen van de burgerlijke
rechtspleging bij betwiste gevallen en de procedure van artikel 94 voor niet-betwiste, opeisbare
gevallen.
32.

Cultuur - projectvereniging Erfgoed Denderland - wijziging statuten - goedkeuring

De hernieuwde statuten van projectvereniging Erfgoed Denderland, zoals voorgesteld door de Raad
van Bestuur in haar vergadering van 20 maart 2019 worden goedgekeurd.
33.

Cultuur - Erfgoed Denderland - aanduiding beheerders

Er worden vertegenwoordigers vanuit de meerderheidspartijen aangeduid voor de Raad van
Bestuur van projectverenging Erfgoed Denderland:
34.
Evenementen - aanstelling afgevaardigde leden stedelijke feestcommissie nieuwe
legislatuur (2019-2024)
Er worden leden van de verschillende politieke partijen als lid van de stedelijke feestcommissie
aangesteld.
35.
Sport - Interlokale vereniging Regiosportdienst Zuid-Oost-Vlaanderen jaarrekening en jaarverslag 2018 - goedkeuring
De jaarrekening 2018 en het bijhorende jaarverslag van de Interlokale Vereniging Regiosportdienst
Zuid-Oost-Vlaanderen wordt goedgekeurd.
36.
Autonoom gemeentebedrijf Ninove - ontwerp beheersovereenkomst goedkeuring
De nieuwe beheersovereenkomst tussen de stad Ninove en het autonoom gemeentebedrijf Ninove
wordt goedgekeurd.
AP1. Interpellatie van raadslid Stijn Vander Elst aan schepen Joost Arents over de
ondersteuning van kinderopvanginitiatieven
Schepen Joost Arents (Onafh.) en raadslid Stijn Vander Elst (Open VLD) antwoorden op deze
interpellatie.
AP2. Interpellatie van raadslid Annelies Van Den Neucker aan de schepen van klimaat
Wouter Vande Winkel met betrekking tot klimaatbeslissingen binnen onze stad
Burgemeester T. De Jonge (Open VLD), schepen W. Vande Winkel (Samen) en de raadsleden A.
Van Den Neucker (Open VLD), G. D’haeseleer (Forza Ninove), R. Corijn (Forza Ninove), R. Raes
(Forza Ninove) en C. Van Brabant (Forza Ninove) antwoorden op deze interpellatie.
AP3. Interpellatie van raadslid Anja Beeckman aan de schepen van mobiliteit over de
aanleg van een fietstunnel als kruising van de Snoekgrachtweg met de Albertlaan
Schepen W. Vande Winkel (Samen) en A. Beeckman (Samen) antwoorden op deze interpellatie.

Besloten vergadering
37.

Politie - personeel - vervroegd rustpensioen

Op 1 augustus 2019 wordt eerste hoofdinspecteur van politie vervroegd op rustpensioen gesteld.
38.
Politie - personeel - mobiliteit - benoeming van een niveau B - consulent - dienst
beleid, beheer & ondersteuning
Op 1 juni 2019 wordt er een consulent benoemd bij mobiliteit in de lokale politie Ninove als Niveau
B voor de dienst Beleid, beheer & ondersteuning.

