Ninove, 20 mei 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 28 mei 2020, aansluitend op de OCMW-raad en
zal volledig op digitale wijze verlopen (zie bijgevoegde brief met richtlijnen).
Agenda

Openbare vergadering
Politie
1.

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

2.

Politie - personeel - mobiliteit - openverklaring van een vacante betrekking in het
administratief en logistiek kader - niveau C - assistent - lokaal informatiekruispunt communicatie & ontwikkeling

3.

Politie - kasmiddelen over het eerste kwartaal 2020 - kennisname

Interne zaken communicatie & burgerzaken
Secretariaat
4.

Secretariaat - kennisname brieven ABB mbt de klacht betreffende uitvoering afsprakennota
binnen de kunst- en cultuurraad.

5.

Secretariaat - OCMW-, gemeenteraads- en commissiezittingen 2020 - vaststellen data en
uren tweede helft 2020

6.

Secretariaat - TMVS - gecoördineerde statuten - kennisname

7.

Secretariaat - De Lijn - algemene vergadering - dinsdag 26 mei 2020 - akteneming agenda bepalen stemgedrag vertegenwoordiger - bekrachtiging

8.

Secretariaat - Westlede - algemene vergadering - dinsdag 2 juni 2020 - akteneming agenda
- bepalen stemgedrag vertegenwoordiger

9.

Secretariaat - SOLVA - algemene vergadering - woensdag 10 juni 2020 - akteneming agenda
- bepalen stemgedrag vertegenwoordiger

10.

Secretariaat - Ilva - algemene vergadering - dinsdag 16 juni 2020 - akteneming agenda bepalen stemgedrag vertegenwoordiger
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11.

Secretariaat - Ethias - algemene vergadering - dinsdag 30 juni 2020 - akteneming agenda bepalen stemgedrag vertegenwoordiger

12.

Secretariaat - SHM Ninove Welzijn - vervanging lid Raad van Bestuur + voordracht kandidaat
lid Raad van Bestuur.

Logistiek/overheidsopdrachten
13.

Logistiek/overheidsopdrachten - ingebruikgave binnengebied BPA Burchtdam voor de
Jamborette in 2021

Burgerzaken
14.

Burgerzaken - principiële goedkeuring terugbetaling retributie huwelijksceremonieel

15.

Burgerzaken - burgemeestersbesluit van 1 april 2020 betreffende opschorting 5 dagen-regel
voor begraving nav coronacrisis bij crematie slachtoffers coronavirus - bekrachtiging

Financiën
16.

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

17.

Financiën - beslissingen van het college van burgemeester en schepenen van 14 april 2020
betreffende de vrijstelling van retributies gedurende de COVID-19 crisis - bekrachtiging

18.

Financiële dienst - KFB - budgetwijziging 2020/1 - OLV Lichtmis Lieferinge - kennisname

19.

Financiële dienst - KFB - budgetwijziging 2020/1 - Sint Pieter Denderwindeke - kennisname

20.

Financiële dienst - KFB - eindrekening Sint Pieter Denderwindeke - 14/04/2020 - kennisname

Grondgebiedzaken
Mobiliteit
21.

Mobiliteit - Ninove - Geraardsbergsestraat - intrekking gemeenteraadsbeslissing van 6
november 2019 - invoeren parkeerverbod E1 tussen huisnummer 33-37-39 - stadswegen

22.

Mobiliteit - Ninove - Pamelstraat-Oost - parkeren - stadswegen

23.

Mobiliteit - Ninove - Denderkaai - inrichten blauwe zone - parkeerschijf maximum 30
minuten.

24.

Mobiliteit - Ninove - Denderstraat - aanleg rijbaankussen - stadswegen

25.

Mobiliteit - beslissing van college van burgemeester en schepenen van 14 april 2020, 4 mei
2020 en 11 mei 2020 betreffende opschorting betalend parkeren - bekrachtiging

26.

Mobiliteit - beslissing van college van burgemeester en schepenen van 23 maart 2020, 6
april 2020 en 14 april 2020 betreffende inname openbaar domein - inname standpunt en
opschorting betaling - bekrachtiging

27.

Mobiliteit - betalend parkeren - bewonerskaarten en abonnementen - verlenging goedkeuring

Leefmilieu
28.

Leefmilieu - klimaat - samenwerkingsovereenkomst voor Energiehuis SOLVA en IGS Lokaal
Woonbeleid - aanduiden leden kredietcommissie - goedkeuring
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Lokale economie
29.

Lokale economie - Coronacrisis - waardebon per gezin - afsprakennota, richtlijnen
deelnemende handelaars - goedkeuring

30.

Lokale economie - Coronacrisis - fiscale steunmaatregelen ondernemers - principieel akkoord

31.

Lokale economie - Coronacrisis - ambulante handelaars, marktkramers dinsdagmarkt en
leurhandelaars - voorwaarden plaatsen van kramen gekend bij de stad - besluit CBS
06/05/2020 - verlenging abonnementen - besluit CBS 13/05/2020 - bekrachtiging

32.

Lokale economie - detailhandel - belasting op leegstaande commerciële panden – MB
verspreiding Coronavirus beperken - niet uitvoeren vaststellingen - beslissing CBS
27/04/2020 - bekrachtiging

Vrije Tijd en Onderwijs
Onderwijs
33.

Onderwijs - lokaal flankerend onderwijsbeleid - beslissing van het college van burgemeester
en schepenen van 6 april 2020 betreffende de organisatie van de kinderopvang tijdens de
paasvakantie - bekrachtiging

Jeugd
34.

Jeugd - vrijstelling van retributie voor particuliere speelpleinwerkingen voor het gebruik van
stadslokalen en -gebouwen als buurthuis - goedkeuring

Sport
35.

Sport - interlokale vereniging Regiosportdienst Zuid-Oost-Vlaanderen - jaarrekening en
jaarverslag 2019 - goedkeuring

Welzijn en Sociale Zaken
Sociale zaken - Projecten
36.

Sociale zaken - subsidiereglement voor occasionele kinderopvangplaatsen in de voorschoolse
kinderopvang

37.

Sociale zaken - time-out-project De Kaai - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst

Vragen, voorstellen en interpellaties
AP1. Interpellatie van raadslid Stijn Vander Elst gericht aan de burgemeester en de schepenen
bevoegd voor lokale economie, parkeerbeleid, evenementen, cultuur, betreffende het
uitbreiden van terrasruimten voor horeca tijdens de zomermaanden in de binnenstad

Besloten vergadering
Politie
38.

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

Hoogachtend,
De algemeen directeur
Bart Baele

De voorzitter gemeente- en OCMW-raad,
Dirk Vanderpoorten
3

4

