Ninove, 20 mei 2020
Bijeenroeping van de commissie
Geachte mevrouw
Geachte heer
De voorzitter van de gemeenteraad nodigt u uit op de volgende vergadering van de commissie
burgerzaken (bevolking en burgerlijke stand), secretariaat (intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden), toerisme, integrale veiligheid, brandweer, politie, leren en onderwijs,
wonen, vrije tijd, sport, AGB Kleine Dender en cultuur.
De vergadering heeft plaats op maandag 25 mei 2020 om 19.30 uur en zal volledig op
digitale wijze verlopen.
AANDACHT: aansluitend op de commissie zal de algemeen directeur, Bart Baele een
toelichting geven over het dienstverleningsconcept ivm het digitaal vergaderen.
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

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

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.

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

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

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 van de gemeente- en OCMW-raad,

Dirk Vanderpoorten

