Ninove, 4 februari 2020

Overzichtslijst van de beslissingen van de gemeenteraad van 30 januari
2020

Openbare vergadering
1.

Politie - personeel - personeelsformatie politiezone

De organieke formatie van het operationeel kader en van het administratief en logistiek personeel
van de lokale politie Ninove wordt vastgesteld.
2.
Politie - personeel - mobiliteit - openverklaring van een vacante betrekking in het
operationeel kader - hoofdinspecteur van politie - wijk
Een betrekking van hoofdinspecteur van politie voor de functionaliteit wijk wordt vacant verklaard.
Ze wordt begeven bij wege van mobiliteit.
3.
Politie - personeel - mobiliteit - openverklaring van een vacante betrekking in het
operationeel kader - inspecteur van politie - wijk
Een betrekking van inspecteur van politie voor de functionaliteit wijk wordt vacant verklaard. Ze
wordt begeven bij wege van mobiliteit.
4.
Politie - personeel - mobiliteit - openverklaring van een vacante betrekking in het
operationeel kader - inspecteur van politie - wijk
Een betrekking van inspecteur van politie voor de functionaliteit wijk wordt vacant verklaard. Ze
wordt begeven bij wege van mobiliteit.
5.
Politie - personeel - mobiliteit - openverklaring van een vacante betrekking in het
administratief en logistiek kader - niveau C - assistent - lokaal informatiekruispunt communicatie & ontwikkeling
Een betrekking van niveau C - assistent – voor de functionaliteit lokaal informatiekruispunt –
communicatie & ontwikkeling - wordt vacant verklaard. Ze wordt begeven bij wege van mobiliteit.
6.
Politie - personeel - mobiliteit - openverklaring van een vacante betrekking in het
operationeel kader - inspecteur van politie - lokaal informatiekruispunt - onthaal
Een betrekking van inspecteur van politie voor de functionaliteit lokaal informatiekruispunt –
onthaal - wordt vacant verklaard. Ze wordt begeven bij wege van mobiliteit.
7.

Secretariaat - gemeenteraadscommissies - aanpassing samenstelling

De samenstelling van de leden van de Open VLD-fractie in de gemeenteraadscommissies wordt
gewijzigd.

8.
Logistiek/overheidsopdrachten - aanleg publieke ruimte doorsteek BeverstraatKaardeloodstraat - fase 1: afbraakwerken Beverstraat 8-10 - goedkeuring
aanbestedingsdossier - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht
Het aanbestedingsdossier van fase 1, sloop Beverstraat 8-10, van de aanleg van de publieke
ruimte doorsteek Beverstraat-Kaardeloodstraat, wordt goedgekeurd.
Voornoemde opdracht zal worden gegund bij wijze van een openbare procedure en nationaal
bekend worden gemaakt.
9.

Integratie - samenwerkingsovereenkomst Vokans vzw 2020

De samenwerkingsovereenkomst met Vokans vzw, Frans Van Ryhovelaan 241, 9000 Gent, in het
kader van taalcoaching op de werkvloer voor het jaar 2020, wordt goedgekeurd.
10.
Sociale Zaken - verlenging samenwerkingsovereenkomst occasionele
kinderopvang 2020
Goedkeuring wordt gegeven tot verlenging van de samenwerkingsovereenkomst met
kinderdagverblijf De Hartjes Vzw, Onderwijslaan 14 te 9400 Ninove, in het kader van occasionele
kinderopvang met ingang vanaf 1 januari 2020 tot en met 30 juni 2020 voor één voltijdse plaats.
Goedkeuring wordt gegeven tot verlenging van de samenwerkingsovereenkomst met Infano Vzw –
Het Zonnetje, Abdijstraat 35 te 9400 Ninove, in het kader van occasionele kinderopvang met
ingang vanaf 1 januari 2020 tot en met 30 juni 2020 voor één voltijdse plaats.
11.

Gemeentebelastingen - retributie voor deelname aan sportactiviteiten - invoering

Het gemeenteraadsbesluit van 16 december 2015 houdende ‘aanpassing van het
retributiereglement voor het gebruik van het stedelijk sportcentrum, voor deelname aan
sportkampen, sportdagen en sportklassen’ wordt aangepast.
Er is vanaf 15 februari 2020 een retributie verschuldigd door de deelnemers voor deelname aan
sportactiviteiten.
12.
Gemeentebelastingen - retributiereglement initiatief buitenschoolse kinderopvang
"'t Kadeeken" - aanpassing
Het retributiereglement wordt aangepast en treedt in voege vanaf 1 februari 2020. Het
retributiereglement goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 26 oktober 2017 wordt
vanaf dan opgeheven.
13.
Gemeentebelastingen - retributiereglement voor het parkeren in zekere straten
van de stad - aanpassing
Het retributiereglement wordt aangepast.
De gemeenteraadsbeslissing van 25 april 2019 wordt opgeheven.
14.
Financiën - jaarrekening 2018 - kennisname goedkeuringsbesluit
toezichthoudende overheid
De raad neemt kennis van het besluit en de vaststellingen over de jaarrekening 2018.
15.

Financiële dienst - hulpverleningszone Zuid-Oost - begroting 2020

Er wordt kennisgenomen van de begroting 2020 van de hulpverleningszone Zuid-Oost.
16.
Ruimtelijke ordening - gecoro - goedkeuring rechtzetting beslissing samenstelling
nieuwe gecoro
De gemeenteraadsbeslissing van 9 november 2019 waarbij goedkeuring gegeven wordt aan de
samenstelling van de nieuwe gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening Ninove, wordt
aangepast.

17.
Openbare Werken - doorsteek Beverstraat-Kaardeloodstraat - goedkeuren
ontwerp lot wegeniswerken, indicatieve raming en vaststellen wijze van gunnen van de
opdracht
Het ontwerp voor het lot wegeniswerken van de doorsteek Beverstraat-Kaardeloodstraat te Ninove
wordt goedgekeurd.
De opdracht zal worden gegund bij wijze van openbare procedure voor aanneming van werken.
18.
Mobiliteit - Meerbeke - Stenebrug - aanbrengen witte onderbroken markeringen in
het midden van de rijbaan tussen huisnummer 41 en huisnummer 62 - stadswegen
Dit agendapunt wordt verdaagd.
19.
Leefmilieu - afsluiten Omgevingscontract tussen de provincie Oost-Vlaanderen en
de stad - goedkeuring
Het Omgevingscontract tussen de provincie Oost-Vlaanderen en de stad wordt ondertekend voor
een periode tot 31 december 2025, jaarlijks opzegbaar tegen uiterlijk 30 november, voor een
bedrag van 3.000 euro per jaar.
20.
Leefmilieu - klimaat - project duurzaam bouw- en renovatieadvies engagementsverklaring 2020-2025 - goedkeuring
De engagementsverklaring voor de deelname aan het project “Duurzaam bouw- en renovatieadvies
2020-2025” wordt goedgekeurd. De stad engageert zich om het project actief te promoten en de
resultaten van het bouw- en renovatieadvies mee bekend te maken via verschillende kanalen;
21.

Cultuur - projectvereniging UiTPAS Dender - ontwerp van statuten - goedkeuring

De statuten ter oprichting van de projectvereniging UiTPAS Dender worden goedgekeurd.
22.
Cultuur - projectvereniging UiTPAS Dender - afvaardiging beheerders goedkeuring
Er worden vertegenwoordigers aangeduid voor de Raad van Bestuur van projectvereniging UiTPAS
Dender.
23.

Cultuur - nieuwe straatnaam 'Mariaweg' in Voorde - definitieve goedkeuring

De straatnaam ‘Mariaweg’ voor de buurtweg nr.9, meer bepaald voor het gedeelte tussen de
Kapittelstraat in Appelterre-Eichem en de kapel van Onze-Lieve-Vrouw-ten-Beukenboom (huidige
gezinswoning), die aan deze buurtweg op het grondgebied Voorde gelegen is, wordt definitief
goedgekeurd.
24.
Evenementen - Carnaval 2020 - stationneervergunning aan vzw Karnavalraad goedkeuring
Aan de vzw Karnavalraad wordt een stationeervergunning verleend op het openbaar domein van de
stad Ninove ter gelegenheid van carnaval.
25.

Bibliotheek - Grote Prijs voor het Beste Jeugdverhaal - wedstrijdreglement

Het reglement van de wedstrijd ‘Grote Prijs van de Stad Ninove voor het Beste Jeugdverhaal’ wordt
goedgekeurd.
Dit reglement treedt in werking op 1 februari 2020.
Meer inlichtingen: bibliotheek, Graanmarkt 12, 9400 Ninove, 054 505850, bib@ninove.be ninove.bibliotheek.be
AP1. Mondelinge vraag conform het huishoudelijk reglement, hoofdstuk 5, art. 11, §2
van raadslid Ilse Malfroot over foutief geïnde boetes door OPC
Schepen A. Triest (Open VLD) en raadslid I. Malfroot (Forza Ninove) antwoorden op deze
interpellatie.

AP2. Voorstel van raadslid Dirk Verdoodt tot tenlastname van de praktische en
financiële gevolgen van de hernummering van brievenbussen op initiatief van de stad
AP5. Interpellatie van raadslid Dirk Verdoodt aan de schepen van burgerzaken over de
wijziging van de busnummers in het gebouw De Cooman
Interpellatie AP5 van de OCMW-raad wordt samen met AP2 in de gemeenteraad behandeld.
Burgemeester T. De Jonge (Open VLD) en raadslid D. Verdoodt (Forza Ninove) antwoorden op dit
voorstel en interpellatie.

