Ninove, 2 mei 2019

Overzichtslijst van de beslissingen van de gemeenteraad van 25 april
2019

Openbare vergadering
1.
Politie - personeel - mobiliteit - openverklaring van een vacante betrekking in het
operationeel kader - inspecteur van politie - gerechtelijke dienst - lokale recherche
Een betrekking van inspecteur van politie voor de gerechtelijke dienst – lokale recherche - wordt
vacant verklaard. Ze wordt begeven bij wege van mobiliteit.
2.

Politie - kasmiddelen over het eerste kwartaal 2019

Er wordt kennisgenomen van het proces-verbaal van onderzoek van de kasmiddelen van de
politiezone Ninove over het eerste kwartaal 2019, opgesteld op 21 maart 2019.
3.
Secretariaat - OVSG- aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger algemene
vergadering en kandidaat-lid Raad van Bestuur.
Er wordt een vertegenwoordiger, een plaatsvervanger en een kandidaat-lid voor de raad van
bestuur aangesteld voor de algemene vergadering van OVSG.
Deze aanstelling geldt voor de duur van deze bestuursperiode.
4.
Secretariaat - Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender vzw - aanduiding
vertegenwoordiger en plaatsvervanger algemene vergadering + kandidaat lid RvB
Er wordt een vertegenwoordiger, een plaatsvervanger en een kandidaat-lid voor de raad van
bestuur aangesteld voor de algemene vergadering van Bosgroep Vlaamse Ardennen.
Deze aanstelling geldt voor de duur van deze bestuursperiode.
5.
Secretariaat - PWWA - aanduiding leden raad van bestuur met raadgevende stem
- intrekking beslissing GR 28 maart 2019 en aanduiding nieuwe leden
De beslissing van de gemeenteraad van 28 maart 2019 wordt ingetrokken.
Er worden vertegenwoordigers worden aangeduid voor de Raad van Bestuur van PWWA:
-

een effectief lid met raadgevende stem vanuit de minderheid
een plaatsvervangend lid met raadgevende stem vanuit de minderheid.

Deze aanstelling geldt voor de duur van deze bestuursperiode.
6.
Secretariaat - interlokale vereniging Handel samen & sociaal - aanduiding van
vertegenwoordiger en plaatsvervanger beheerscomité
Er wordt een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aangesteld in het beheerscomité van de
interlokale vereniging Handel samen & sociaal.

Deze aanstelling geldt voor de duur van deze bestuursperiode.
7.
Secretariaat - CEVI - Aanduiding van vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor
de algemene vergadering.
Er wordt een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aangesteld voor de algemene vergadering
van CEVI.
Deze aanstelling geldt voor de duur van deze bestuursperiode.
8.
Secretariaat - Toerisme Scheldeland - aanduiding van vertegenwoordiger en
plaatsvervanger voor de algemene vergadering.
Er wordt een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aangesteld voor de algemene vergadering
van Toerisme Scheldeland.
Deze aanstelling geldt voor de duur van deze bestuursperiode.
9.

Secretariaat - Westlede - algemene vergadering - vervanging vertegenwoordiger

Er wordt een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aangesteld voor de algemene vergadering
van Westlede.
Deze aanstelling geldt voor de duur van deze bestuursperiode.
10.

Secretariaat - AGB De Kleine Dender- Raad van Bestuur - vervanging lid

Er wordt een vertegenwoordiger aangeduid in de algemene vergadering van de Raad van Bestuur
van het AGB De Kleine Dender.
Deze aanstelling geldt voor de duur van deze bestuursperiode.
11.
Secretariaat - Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender vzw- algemene
vergadering - zaterdag 11 mei 2019 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag
vertegenwoordiger
Er wordt akte genomen van de agenda van de algemene vergadering van Bosgroep Vlaamse
Ardennen tot Dender vzw.
Aan de vertegenwoordiger van de stad in de algemene vergadering van Bosgroep Vlaamse
Ardennen tot Dender wordt opdracht gegeven in te stemmen met de diverse punten op de agenda.
12.
Secretariaat - TMVS - algemene jaarvergadering - dinsdag 11 juni 2019 akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger
Er wordt akte genomen van de agenda van de algemene jaarvergadering van TMVS.
Aan de vertegenwoordiger van de stad in de algemene jaarvergadering van TMVS wordt opdracht
gegeven in te stemmen met de diverse punten op de agenda.
13.
Secretariaat - Zefier - jaarvergadering - donderdag 13 juni 2019 - akteneming
agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger
Er wordt akte genomen van de agenda van de jaarvergadering van Zefier.
Aan de vertegenwoordiger van de stad in de jaarvergadering van Zefier wordt opdracht gegeven in
te stemmen met de diverse punten op de agenda.
14.

Personeel - reglement jobstudenten en monitoren stad/OCMW - wijziging

De gemeenteraad keurt het reglement jobstudenten en monitoren stad/OCMW goed.
15.

Integratie - samenwerkingsovereenkomst Vokans vzw

De samenwerkingsovereenkomst met Vokans vzw, Frans Van Ryhovelaan 241, 9000 Gent, wordt
goedgekeurd.
16.
Patrimonium - DBFM - SBS De Lettertuin - gunningswijze en selectieleidraad goedkeuring
Het bestek inzake de selectiefase voor het bouwen een van nieuwe school voor SBS De Lettertuin
via DBFM wordt goedgekeurd.
De opdracht zal worden gegund bij wijze van mededingingsprocedure met bekendmaking.
17.
Patrimonium - Brandweerkazerne - vernieuwing elektriciteit - raming,
gunningswijze en bestek - goedkeuring
De budgetraming en het bestek voor de vernieuwing van de elektriciteit in de brandweerkazerne te
Ninove, worden goedgekeurd;
De opdracht wordt gegund via een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande
bekendmaking.
18.
Sociale zaken - aanstelling van de leden van de algemene vergadering van het
lokaal overleg kinderopvang Ninove
Er worden leden voor de algemene vergadering van het lokaal overleg kinderopvang Ninove
aangeduid.
19.
Gemeentebelastingen - retributiereglement voor het parkeren in zekere straten
van de stad - aanpassing
De gemeenteraadsbeslissing van 26 april 2017 wordt opgeheven en een nieuw belastingreglement
wordt vastgesteld.
20.
Gemeentebelastingen - belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde
drukwerken met handelskarakter en van gelijkgestelde producten - hernieuwing
Er wordt voor een termijn eindigend op 31 december 2025 een gemeentebelasting gevestigd op de
verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met handelskarakter en van gelijkgestelde
producten, ongeacht ze in brievenbussen worden gedeponeerd of op de openbare weg worden
verspreid.
21.
Financiële dienst - meerjarenplanwijziging 2014-2019 protestantse kerk
Denderleeuw - kennisname
Er wordt kennisgenomen van de meerjarenplanwijziging 2014-2019 voor 2019 van de Protestantse
kerk Denderleeuw.
22.
Financiële dienst - budgetwijziging 2019/1 protestantse kerk Denderleeuw kennisname
Er wordt kennisgenomen van de budgetwijziging 2019/1 van de Protestantse kerk Denderleeuw.
23.

Financiële dienst - kerkfabrieken jaarrekening 2018 - advies

Gunstig advies wordt verleend aan de jaarrekeningen 2018 van de kerkfabrieken Sint Gertrudis
Appelterre, Sint Amandus Aspelare, Sint-Pieter Denderwindeke, OLV Lichtmis Lieferinge, Sint-Pieter
Meerbeke, Sint Amandus Nederhasselt, Sint Margriet Neigem, OLV Hemelvaart Ninove, Sint
Theresia Ninove, OLV Opdracht Okegem, Sint Amandus Outer, Sint-Antonius van Padua Outer, Sint
Kristoffel Pollare en Sint Pietersbanden Voorde.
24.

Ruimtelijke ordening - RUP Burchtdam deelgebied 1 - definitieve vaststelling

De gemeenteraad neemt kennis van het eindadvies van de gecoro van 17 januari 2019 waarbij alle
ingediende adviezen, opmerkingen en bezwaren gebundeld werden en waarin een gunstig advies
voor de gemeenteraad werd uitgebracht.
Het voorlopig vastgestelde gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Burchtdam – deelgebied 1 wordt
zonder aanpassingen definitief vastgesteld.
25.

Ruimtelijke ordening - akte afstand van meerwaarde bij B 2010/343

Het ontwerp van de akte van afstand van meerwaarde voor het verbouwen van een woning
kadastraal gekend als afdeling 9, sectie B, nr. 1087/C en 1088/l wordt goedgekeurd.
26.
Openbare werken - erosiebestrijdingswerken in Windschof te Lieferinge goedkeuring eenzijdige verkoopbelofte-sterkmaking - verlenen machtiging aan het
college van burgemeester en schepenen voor het aanstellen van een notaris voor het
opmaken en het verlijden van de authentieke akten
De eenzijdige verkoopbelofte/sterkmaking tussen particulieren en Solva, (zich sterk makend voor
de stad Ninove), om aan de stad Ninove een optie tot aankoop te geven voor een stuk
landbouwgrond met een oppervlakte van 189 m², gelegen te 9400 Lieferinge, kadastraal gekend
onder Ninove, 6e afdeling, sectie A nr. 241 L, wordt goedgekeurd.
27.
Mobiliteit - Meerbeke - Brusselsesteenweg 2 langsparkeerplaatsen - inrichten
blauwe zone - parkeerschijf maximum 30 minuten van maandag tot vrijdag van 9u - 19u
en van zaterdag van 9u tot 12u - gewestweg
Op de Brusselsesteenweg te Meerbeke wordt een blauwe zone ingericht met een maximale
parkeerduur van 30 minuten.
De bepalingen van artikel één wordt ter kennis van de weggebruikers gebracht door middel van de
wettelijk vastgestelde verkeerstekens:
- aan het begin, ter hoogte van de Brusselsesteenweg 600 met een bord E9a met pictogram
parkeerschijf en onderbord type VIIc ‘30 minuten van maandag tot vrijdag van 9u - 19u en
zaterdag van 9 u - 12u met opwaartse pijl’;
- aan het einde, ter hoogte van de Brusselsesteenweg 598 met een bord E9a met pictogram
parkeerschijf en onderbord type VIIc ‘30 minuten van maandag tot vrijdag van 9u - 19u en
zaterdag van 9 u - 12u met neerwaartse pijl’;
28.
Meerbeke - Hemelrijk - Brielstraat - parkeervakken - opheffing artikel 5 en 6
gemeenteraadsbesluit 1 maart 2018 - stadswegen
Artikel 5 en artikel 6 van de gemeenteraadsbeslissing van 1 maart 2018 worden opgeheven.
In Hemelrijk en Brielstraat te Meerbeke wordt er een blauwe zone ingericht met een maximale
parkeerduur van 30 minuten:
29.
Leefmilieu - klimaat - vernieuwde 'burgemeestersconvenant voor klimaat en
energie' en project 'Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen' - toetreding - goedkeuring
Er wordt akkoord gegaan met de toetreding tot het vernieuwde ‘Burgemeestersconvenant voor
klimaat en energie’ en de bijhorende doelstellingen om 40% minder CO 2 uit te stoten op het
grondgebied tegen 2030, alsook het uitwerken van adaptatiemaatregelen. De opmaak/actualisatie
van een “Duurzaam energie- en klimaatactieplan” zal aansluitend met de rapportering van het
huidige energieactieplan gebeuren in 2020.
In het laatste projectjaar 2019 van het project ‘Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen’ zal de stad
Ninove aansluiten. Net als de andere lokale besturen zal de stad Ninove €4.000 bijdragen aan
SOLVA voor de participatie in de structuur, de ondersteuning vanuit het projectteam in de
uitvoering van maatregelen, communicatie, uitwisseling van expertise …
30.
Leefmilieu - stopzetting samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Ninove en
vzw Tuinhier voor de oprichting van een volkstuinpark - goedkeuring

Via aangetekend schrijven wordt de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Ninove en vzw
Tuinhier naar aanleiding van de oprichting van een volkstuinpark, opgezegd.
31.
Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - wervingsambten - (uitbreiding)
benoeming in vast verband en tijdelijke aanstelling van doorlopende duur - vaststelling
aanvullende criteria
Er worden aanvullende criteria voor uitbreiding van vaste benoeming, vaste benoeming en
tijdelijke aanstelling van doorlopende duur in wervingsambten in de Scholengemeenschap GeNi
vastgesteld.
32.
Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - wervingsambten (uitbreiding) benoeming in vast verband en tijdelijke aanstelling van doorlopende duur vaststelling aanvullende criteria
De gemeenteraad stelt aanvullende criteria voor uitbreiding van vaste benoeming, vaste
benoeming en tijdelijke aanstelling van doorlopende duur in wervingsambten in de Stedelijke
Academie voor Muziek, Woord en Dans vast.
33.

Cultuur - Erfgoed Denderland - jaarverslag 2018 - goedkeuring

Het jaarverslag, de jaarrekeningen en het bedrijfsrevisoraal verslag van Erfgoed Denderland 2018
worden goedgekeurd.
34.

Evenementen - Stedelijke Feestcommissie Ninove - statuten - goedkeuring

De statuten van de stedelijke feestcommissie worden goedgekeurd.
35.
Sport - autonoom gemeentebedrijf Ninove De Kleine Dender - Voordracht leden
directiecomité
Er worden leden van de gemeenteraad voorgedragen als stemgerechtigd lid van het directiecomité
van het AGB Ninove:
AP1. Mondelinge vraag van raadslid Lieven Meert naar aanleiding van niet tijdig
beantwoorde schriftelijke vragen
De vragen van raadslid L. Meert worden beantwoord.
AP2. Interpellatie van raadslid Sophie Tiebergijn over de schade als gevolg van het
plots in werking treden van de fontein tijdens de "Dag van de Markt" en op andere
momenten
Schepen M. Casteur en de raadsleden S. Tiebergyn, R. Waltniel en A. Triest antwoorden op deze
interpellatie.
AP3. Interpellatie van raadslid Dirk Verdoodt aan schepen Joost Arents over het
cameradossier
Burgemeester T. De Jonge, schepen J. Arents en de raadsleden D. Verdoodt en G. D’haeseleer
antwoorden op deze interpellatie.
AP4. Interpellatie van raadslid Guy D'haeseleer aan schepen Joost Arents over zijn
plannen om een actief diversiteitsbeleid te voeren
Schepen J. Arents, schepen V. Cosyns en de raadsleden G. D’haeseleer en A. Triest antwoorden op
deze interpellatie.
AP5. Interpellatie van raadslid Guy D'haeseleer aan schepen Joost Arents over de
"vorming communiceren en samenwerking in multiculturelecontext"
Schepen J. Arents, schepen V. Cosyns en raadslid G. D’haeseleer antwoorden op deze interpellatie.

AP6. Interpellatie van raadslid Guy D'haeseleer aan schepen Arents omtrent het
taalgebruik van het OCMW-personeel
Schepen J. Arents, schepen V. Cosyns, schepen W. Vande Winkel en de raadsleden G. D’haeseleer,
R. Raes, C. Vanbrabant, S. Vander Elst, R. Waltniel antwoorden op deze interpellatie.
AP7. Voorstel van raadslid Guy D'haeseleer tot invoering van het neutraliteitsbeginsel
voor alle werknemers in/voor de stad en het OCMW
Raadslid G. D’haeseleer vraagt de stemming over het voorstel om hoofddoeken te verbieden in alle
stadsdiensten, het voorstel wordt met 15 ja-stemmen en 17 nee-stemmen niet aanvaard.
AP8. Interpellatie van raadslid Ilse Malfroot aan de schepen van mobiliteit met
betrekking tot de feitelijke kostprijs voor de aanleg van de fietssuggestiestroken in de
stad en de antwoorden van de stad hierover aan burgers in het kader van de
openbaarheid van bestuur
Schepen W. Vande Winkel en raadslid I. Malfroot antwoorden op deze interpellatie.
AP9. Interpellatie van raadslid Ilse Malfroot aan de schepen van parkeerbeleid over de
parkeertoestanden in de Outerstaat en de Bovenhoekstraat
Burgemeester T. De Jonge, de schepenen W. Vande Winkel en M. Casteur en de raadsleden I.
Malfroot, C. Vanbrabant, G. D’haeseleer, R. Raes en A. Triest antwoorden op deze interpellatie.
AP10. Interpellatie van raadslid Ilse Malfroot aan schepen Arents over het taalgebruik
en integratie in de stedelijke scholen
Burgemeester T. De Jonge, de schepenen J. Arents, W. Vande Winkel, K. Coppens en V. Cosyns en
de raadsleden I. Malfroot, L. Meert, G. D’haeseleer, R. Raes en C. Vanbrabant antwoorden op deze
interpellatie.
AP11. Interpellatie van raadslid Stijn Vander Elst aan schepen Joost Arents over een
publiek wifi netwerk in Ninove

Schepen J. Arents en de raadsleden S. Vander Elst, R. Raes en A. Triest antwoorden op deze
interpellatie.
AP12. Voorstel van raadslid Renaat Raes om het verzakt wegdek in de Zuurstraat
dringend te herstellen
Schepen M. Casteur, schepen W. Vande Winkel en raadslid R. Raes antwoorden op dit voorstel.
Raadslid R. Raes vraagt de stemming over het voorstel tot herstel van het verzakt wegdek, het
voorstel wordt met 29 ja-stemmen en 2 nee-stemmen aanvaard.

Besloten vergadering
36.

Politie - personeel - vervroegd rustpensioen

Op 1 mei 2019 wordt eerste commissaris van politie vervroegd op rustpensioen gesteld.
37.
Politie - personeel - mobiliteit - benoeming van een inspecteur van politie gerechtelijke dienst - sociale cel
Op 1 juni 2019 wordt bij mobiliteit in de lokale politie Ninove een inspecteur van politie voor de
gerechtelijke dienst – sociale cel benoemd.

