Ninove, 17 april 2019

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 25 april 2019 aansluitend op de OCMW-raad in de
gemeenteraadszaal van het stadhuis, Centrumlaan 100 te Ninove.
Agenda

Openbare vergadering
Politie
1.

Politie - personeel - mobiliteit - openverklaring van een vacante betrekking in het
operationeel kader - inspecteur van politie - gerechtelijke dienst - lokale recherche

2.

Politie - kasmiddelen over het eerste kwartaal 2019

Interne zaken communicatie & burgerzaken
Secretariaat
3.

Secretariaat - OVSG- aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger algemene
vergadering en kandidaat-lid Raad van Bestuur.

4.

Secretariaat - Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender vzw - aanduiding vertegenwoordiger
en plaatsvervanger algemene vergadering + kandidaat lid RvB

5.

Secretariaat - PWWA - aanduiding leden raad van bestuur met raadgevende stem intrekking beslissing GR 28 maart 2019 en aanduiding nieuwe leden

6.

Secretariaat - interlokale vereniging Handel samen & sociaal - aanduiding van
vertegenwoordiger en plaatsvervanger beheerscomité

7.

Secretariaat - CEVI - Aanduiding van vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de
algemene vergadering.

8.

Secretariaat - Toerisme Scheldeland - aanduiding van vertegenwoordiger en plaatsvervanger
voor de algemene vergadering.
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9.

Secretariaat - Westlede - algemene vergadering - vervanging vertegenwoordiger

10.

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

11.

Secretariaat - Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender vzw- algemene vergadering zaterdag 11 mei 2019 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger

12.

Secretariaat - TMVS - algemene jaarvergadering - dinsdag 11 juni 2019 - akteneming
agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger

13.

Secretariaat - Zefier - jaarvergadering - donderdag 13 juni 2019 - akteneming agenda bepalen stemgedrag vertegenwoordiger

Personeelsdienst
14.

Personeel - reglement jobstudenten en monitoren stad/OCMW - wijziging

Integratie
15.

Integratie - samenwerkingsovereenkomst Vokans vzw

Patrimonium
16.

Patrimonium - DBFM - SBS De Lettertuin - gunningswijze en selectieleidraad - goedkeuring

17.

Patrimonium - Brandweerkazerne - vernieuwing elektriciteit - raming, gunningswijze en
bestek - goedkeuring

Welzijn en Sociale Zaken
Sociale zaken - Projecten
18.

Sociale zaken - aanstelling van de leden van de algemene vergadering van het lokaal overleg
kinderopvang Ninove

Financiën
19.

Gemeentebelastingen - retributiereglement voor het parkeren in zekere straten van de stad aanpassing

20.

Gemeentebelastingen - belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met
handelskarakter en van gelijkgestelde producten - hernieuwing

21.

Financiële dienst - meerjarenplanwijziging 2014-2019 protestantse kerk Denderleeuw kennisname

22.

Financiële dienst - budgetwijziging 2019/1 protestantse kerk Denderleeuw - kennisname

23.

Financiële dienst - kerkfabrieken jaarrekening 2018 - advies

Grondgebiedzaken
Ruimtelijke ordening en stedenbouw
24.

Ruimtelijke ordening - RUP Burchtdam deelgebied 1 - definitieve vaststelling

25.

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

Openbare werken
26.

Openbare werken - erosiebestrijdingswerken in Windschof te Lieferinge - goedkeuring
eenzijdige verkoopbelofte-sterkmaking - verlenen machtiging aan het college van
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burgemeester en schepenen voor het aanstellen van een notaris voor het opmaken en het
verlijden van de authentieke akten
Mobiliteit
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

28.

Meerbeke - Hemelrijk - Brielstraat - parkeervakken - opheffing artikel 5 en 6
gemeenteraadsbesluit 1 maart 2018 - stadswegen

Leefmilieu
29.

Leefmilieu - klimaat - vernieuwde 'burgemeestersconvenant voor klimaat en energie' en
project 'Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen' - toetreding - goedkeuring

30.

Leefmilieu - stopzetting samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Ninove en vzw Tuinhier
voor de oprichting van een volkstuinpark - goedkeuring

Vrije Tijd en Onderwijs
Onderwijs
31.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - wervingsambten - (uitbreiding) benoeming in vast
verband en tijdelijke aanstelling van doorlopende duur - vaststelling aanvullende criteria

32.

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - wervingsambten (uitbreiding) benoeming in vast verband en tijdelijke aanstelling van doorlopende duur vaststelling aanvullende criteria

Cultuur en evenementen
33.

Cultuur - Erfgoed Denderland - jaarverslag 2018 - goedkeuring

34.

Evenementen - Stedelijke Feestcommissie Ninove - statuten - goedkeuring

AGB De kleine Dender
35.

Sport - autonoom gemeentebedrijf Ninove De Kleine Dender - Voordracht leden
directiecomité

Besloten vergadering
Politie
36.

Politie - personeel - vervroegd rustpensioen

37.

Politie - personeel - mobiliteit - benoeming van een inspecteur van politie - gerechtelijke
dienst - sociale cel

Hoogachtend,
De algemeen directeur
Bart Baele

De voorzitter gemeente- en OCMW-raad,
Dirk Vanderpoorten
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