Ninove, 23 juni 2020

Overzichtslijst van de beslissingen van de raad voor maatschappelijk
welzijn van 17 juni 2020

Openbare vergadering
1.
Stafdienst - akteneming van de verhindering van een raadslid wegens
ouderschapsverlof
De raad neemt akte van de verhindering van een raadslid om haar mandaat uit te oefenen
wegens ouderschapsverlof.
2.
Stafdienst - vervanging van een raadslid dat verhinderd is wegens
ouderschapsverlof
Er wordt kennisgenomen van de vervanging van een raadslid die verhinderd is omwille van
ouderschapsverlof.
3.
Logistiek/overheidsopdrachten - intrekking openbare verkoop van percelen
landbouwgrond te Denderwindeke
De openbare verkoop van volgende loten te Denderwindeke, wordt ingetrokken:
- lot 1: 7de afdeling sectie C 220a (deel van perceel) 52 are 18 ca groot, geschat op € 16.000
nieuw kadasternummer 7 C 1845a
- lot 2: 7de afdeling sectie C 220a (deel perceel) 1 ha 24 are 87ca, geschat op € 23.725 nieuw
kadasternummer 7 C 1845b
- lot 3: 7de afdeling sectie C 220a (deel van perceel) 82 are 36 ca groot, geschat op € 20.000
nieuw kadasternummer 7 C 1845c
- lot 4: 7de afdeling sectie C 220a (deel van perceel) 38 are 55 ca groot, geschat op € 12.500
nieuw kadasternummer 7 C 1845c
- lot 5: 7de afdeling sectie C 219b (deel van perceel) 16 are 39 ca groot, geschat op € 5.000 nieuw
kadasternummer 7 C 1845e
- lot 6: 7de afdeling sectie C 219b (deel van perceel) 16 are 39 ca groot, geschat op € 3.000 nieuw
kadasternummer 7 C 1845f
- lot 7: 7de afdeling sectie C 190, 65 are 45 ca groot, geschat op € 20.000
De loten 3 en 6 zullen in bruikleen worden gegeven na een oproep in Ninove-Info en loting onder
de ingediende kandidaturen.
4.
Logistiek/overheidsopdrachten - onteigening door Solva in opdracht van de stad
Ninove van delen van percelen grond te Denderwindeke voor de uitvoering van
erosiebestrijdingswerken langs Kerkveld - goedkeuring principe
De onteigening van delen van drie percelen van het ocmw door Solva in opdracht van de stad
Ninove, voor de uitvoering van erosiebestrijdingswerken langs Kerkveld te Denderwindeke, aan de
vermelde vergoedingen wordt principieel goedgekeurd.

De pachtgelden voor het jaar 2021 zullen a rato van de nieuwe oppervlakte worden aangepast.
5.
Logistiek/overheidsopdrachten - sociaal huis - goedkeuring huishoudelijk
reglement en ontwerp-huurovereenkomsten
De verhuur van ruimtes in het De Coomangebouw, Burchtstraat 46 te Ninove wordt goedgekeurd
Het huishoudelijk reglement en de ontwerp-huurovereenkomsten worden goedgekeurd.
6.
Sociale zaken - overzicht maatregelen n.a.v. corona door sector Welzijn en Sociale
Zaken
Goedkeuring wordt gegeven om bijkomende sociale maatregelen uit te werken voor het
ondersteunen van de geestelijke gezondheidszorg, dit als gevolg van de coronacrisis.
7.
Sociale dienst - samenwerkingsovereenkomst Kringwinkel Zuid-Oost-Vlaanderen periode 2020-2025
De ontwerp samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW Ninove en Kringwinkel Zuid-OostVlaanderen voor de periode van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2025 wordt goedgkeurd.
8.

Financiën - vaststelling jaarrekening 2019

Het ontwerp van de jaarrekening 2019 bestaande uit de beleidsnota en de financiële nota, volgens
algemeen journaal 2019/49200 en budgettair journaal 2019/77958 wordt vastgesteld.
De liquiditeitenrekening wordt vastgesteld.
De balans wordt vastgesteld.
AP1.

Interpellatie van raadslid Renaat Raes over de werking van de voedingscommissie

