Ninove, 11 september 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 12 september 2019 om 19 u 30 in de gemeenteraadszaal van het
stadhuis, Centrumlaan 100 te Ninove.
Agenda

Openbare vergadering
Interne zaken communicatie & burgerzaken
Secretariaat
1.

Secretariaat - onderzoek geloofsbrieven Levi Verberckmoes - goedkeuring

2.

Secretariaat - eedaflegging Levi Verberckmoes

Politie
3.

Politie - begrotingswijziging 2019 gewone en buitengewone dienst - vaststelling

4.

Politie - kasmiddelen over het tweede kwartaal 2019 - kennisname

5.

Politie - personeel - verlenen van delegatie, voor de periode van 01/10/2019 tot en met
31/12/2024 aan de burgemeester om over te gaan tot aanwerving en benoeming van
operationeel personeel en burgerpersoneel in de politiezone voor de lopende legislatuur van
de gemeenteraad naar de burgemeester

6.

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

Interne zaken communicatie & burgerzaken
Stafdienst
7.

Stafdienst - kennisname besluit van de waarnemend gouverneur houdende vernietiging van
de besluitvorming van de gemeenteraad van 28 maart 2019 inzake moties met betrekking
tot agendapunt AP5

8.

Stafdienst - huishoudelijk reglement gemeente- en OCMW-raad - aanpassing
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Logistiek/overheidsopdrachten
9.

Logistiek/overheidsopdrachten - onderhoud grachten - goedkeuring - goedkeuring
voorwaarden - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht

10.

Logistiek/overheidsopdrachten - aankoop van een vrachtwagen voor de technische dienst goedkeuring - goedkeuring voorwaarden - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht

11.

Logistiek/overheidsopdrachten - herstel overwelving Molenbeek langs Carrefour te Ninove goedkeuring - goedkeuring voorwaarden - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht

Personeelsdienst
12.

Personeel - bijlage aan het arbeidsreglement "geolokalisatie van dienstvoertuigen" intrekking

Financiën
13.

Financiële dienst - KFB - budgetwijziging 2019/1 - kennisname

14.

Financiële dienst - Protestantse kerk Denderleeuw jaarrekening 2018 - advies

15.

Financiële dienst - garantieverklaring strategische participaties - goedkeuring

16.

Gemeentebelastingen - concessioneren van het beheer voor het parkeren in zekere straten
van de stad - goedkeuring exploitatierekening, jaarverslag en activiteitenverslag

17.

Gemeentebelastingen - retributie op het gebruik van de bibliotheek - aanpassing

Grondgebiedzaken
Ruimtelijke ordening en stedenbouw
18.

Ruimtelijke ordening - haalbaarheidsonderzoek Moeremanssite - goedkeuring
samenwerkingsovereenkomst Solva

19.

Ruimtelijke ordening - RUP Bovenhoekstraat - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst
Solva

20.

Ruimtelijke ordening - Burchtdam deelgebied 2 en deelgebied 3 - goedkeuring opdracht
opmaak masterplan en RUP en wijze van gunnen

Huisvesting
21.

Huisvesting - opstart IGS-woonbeleid door Solva

Mobiliteit
22.

Mobiliteit - Ninove - Tulpenlaan - verkeersbord F45 - stadswegen

23.

Mobiliteit - Ninove - Mallaardstraat - zonaal stilstaan en parkeerverbod E3 - stadswegen

24.

Mobiliteit - Ninove - Preulegem 17 - aanbrengen gele markeringen ter hoogte van het
appartementsgebouw residentie Belleman - stadswegen

25.

Mobiliteit - Appelterre - Hellestraat - aanbrengen gele markeringen - stadswegen

Leefmilieu
26.

Leefmilieu - klimaat - project windenergie Ninove-Zuid - principe en aanbesteding goedkeuring
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Lokale economie
27.

Lokale economie - EFRO-oproep - project Provincie Oost-Vlaanderen - delen ambtenaar
lokale economie + optimaliseren digitale dienstverlening ondernemers - ondertekening
intentieverklaring - goedkeuring

Vrije Tijd en Onderwijs
Cultuur en evenementen
28.

Cultuur - projectvereniging Erfgoed Denderland - lidmaatschap gemeente Haaltert goedkeuring

29.

Cultuur - convenant 'vrijetijdsparticipatie mensen in armoede (2020-2025) - goedkeuring

30.

Cultuur - aanvaarding schenking schilderij Luc De Decker - goedkeuring

Bibliotheek
31.

Bibliotheek - goedkeuring BIBART-jaarverslag en -jaarrekening 2018

32.

Bibliotheek - goedkeuring van jaarlijkse werkingsmiddelen voor het BibArtsamenwerkingsverband

33.

Bibliotheek - goedkeuring nieuw gebruiksreglement

34.

Bibliotheek - aanstelling van de leden van de bib- en cc-adviesraden

AGB De kleine Dender
35.

Sport - AGB De Kleine Dender - advies jaarrekening AGB Ninove 2018 BBC

36.

Sport - goedkeuring jaarrekening vennootschappen (NBB) 2018 met resultaat en
balanstotalen

Besloten vergadering
Politie
37.

Politie - personeel - toekenning blijvende invaliditeit

38.

Politie - personeel - mobiliteit - benoeming van een commissaris van politie - lokaal
informatiekruispunt gerechtelijke & bestuurlijke politie - interne & externe communicatie

39.

Politie - personeel - mobiliteit - benoeming van een hoofdinspecteur van politie - dienst
verkeer

40.

Politie - personeel - mobiliteit - benoeming van een inspecteur van politie - gerechtelijke
dienst - lokale recherche

41.

Politie - personeel - benoeming van een inspecteur van politie voor de dienst operaties wijziging mobiliteitsdatum

42.

Politie - personeel - benoeming van een inspecteur van politie voor de dienst operaties wijziging mobiliteitsdatum
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Interne zaken communicatie & burgerzaken
Personeelsdienst
43.

Personeel - algemeen directeur - kennisname eindevaluatie

44.

Personeel - algemeen directeur - vaste aanstelling

Hoogachtend,

De algemeen directeur

Bart Baele

De voorzitter gemeente- en OCMW-raad,

Dirk Vanderpoorten
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