Ninove, 13 november 2020
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 maandag 23 november 2020 om 19 u 30 en zal volledig
digitaal verlopen.
Agenda

Openbare vergadering
Interne zaken communicatie & burgerzaken
Stafdienst
1.

Stafdienst - einde verhindering raadslid wegens ouderschapsverlof - aktename

Politie
2.

Politie - jaarverslag 2019 - kennisname

3.

Politie - kasmiddelen over het derde kwartaal 2020 - kennisname

4.

Politie - politiebegroting 2021 - gewone en buitengewone dienst - vaststelling

5.

Politie - personeel - mobiliteit - openverklaring van een vacante betrekking in het
administratief en logistiek kader - Niveau A - adviseur - PLIF - logistiek

6.

Politie - personeel - mobiliteit - openverklaring van een vacante betrekking in het
operationeel kader - hoofdinspecteur van politie - functionaliteit LIK - ..

7.

Politie - personeel - mobiliteit - openverklaring van een vacante betrekking in het
operationeel kader - inspecteur van politie - sociale cel

8.

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

9.

Politie - personeel - mobiliteit - openverklaring van drie vacante betrekkingen in het
operationeel kader - inspecteur van politie - interventie

10.

Politie - principiële toestemming voor gebruik bodycam

11.

Politie - protocol cellencomplex PZ Aalst

Interne zaken communicatie & burgerzaken
Stafdienst
12.

Stafdienst - voordracht kandidaat ereburgerschap - goedkeuring
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13.

Stafdienst - voordracht kandidaat ereburgerschap - goedkeuring

Secretariaat
14.

Secretariaat - Ontbinding vzw ERSV Oost-Vlaanderen - goedkeuring

15.

Secretariaat - Ilva - buitengewone algemene vergadering - dinsdag 8 december 2020 akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger

16.

Secretariaat - TMVS - buitengewone algemene vergadering - dinsdag 8 december 2020 akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger

17.

Secretariaat - SOLVA - algemene vergadering - woensdag 16 december 2020 - akteneming
agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger

18.

Secretariaat - Intergem - buitengewone algemene vergadering - donderdag 17 december
2020 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger

19.

Secretariaat - brief ABB inzake jaarrekening 2019 - kennisname

Logistiek/overheidsopdrachten
20.

Logistiek/overheidsopdrachten - ontwerp-akte kosteloze grondafstand Kloosterstraat Outer goedkeuring

21.

Logistiek/overheidsopdrachten - vernieuwen van het buitenschrijnwerk van de school
Windekind te Denderwindeke - gewijzigd bestek en vaststelling wijze van gunnen van de
opdracht - goedkeuring

22.

Logistiek/overheidsopdrachten - ontwerp restauratie van het interieur van de Hospitaalkapel
te Ninove - goedkeuring

Personeelsdienst
23.

Personeel - wijziging reglement jobstudenten en monitoren stad/OCMW - goedkeuring

Integrale veiligheid
24.

Integrale veiligheid - plaatsing en gebruik tijdelijke vaste bewakingscamera's - advies en
goedkeuring

25.

Integrale Veiligheid - besluit burgemeester 04-09-2020 - coronamaatregelen - bekrachtiging

26.

Integrale Veiligheid - besluit burgemeester 29-10-2020 coronamaatregelen - bekrachtiging

Financiën
27.

Financiële dienst - beslissingen van het college van burgemeester en schepenen van 20 juli
2020 betreffende de afwijking tav retributiegelden ambulante handel en markt bekrachtiging

28.

Financiële dienst - beslissingen van het college van burgemeester en schepenen van 21
september 2020 betreffende de kwijtschelding van de vergoeding concessies gedurende 3
maanden ten gevolge van de COVID-19 crisis - bekrachtiging

29.

Financiële dienst - Kerkfabrieken - budgetwijziging 2020/1 - OLV Hemelvaart Ninove kennisname

30.

Financiële dienst - Kerkfabrieken - budgetwijziging 2020/1 - OLV Presentatie Okegem kennisname

31.

Financiële dienst - Kerkfabrieken - budget 2021 - kennisname
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Grondgebiedzaken
Huisvesting
32.

Huisvesting - conformiteitsonderzoeken SVK - afsprakenkader tussen SVK - gemeenten - IGS
- Minister over conformiteitsattesten voor nieuwe inhuurnames SVK Zuid-Oost-Vlaanderen goedkeuring

Openbare werken
33.

Openbare werken - afschaffing subsidie op rioolaansluiting boven de € 1.750,00 vanaf 1
januari 2021 - goedkeuring en akteneming van vaste aansluitingskost van € 1.760,00

34.

Openbare werken - erosiebestrijding - aangepaste samenwerkingsovereenkomst en
afsprakennota erosiecoördinator - goedkeuring

35.

Openbare werken - erosiebestrijdingsproject Windschof te Lieferinge - akte en
grondinnemingsplan - goedkeuring

36.

Openbare werken - fietspad Cyriel Prieelsstraat Aspelare - akte voor verwerving in der minne
van onroerend goed voor openbaar nut ter hoogte van Cyriel Prieelsstraat 257 te Aspelare goedkeuring

Mobiliteit
37.

Mobiliteit - derdebetalersysteem - addendum overeenkomst De Lijn - goedkeuring

38.

Mobiliteit - vervoerregioraad Aalst - openbaar vervoersplan - kennisname

39.

Mobiliteit - Ninove - Preulegem - blauwe zone - parkeerschijf maximum 30 minuten stadswegen - goedkeuring

Leefmilieu
40.

Leefmilieu - klimaat - de stad ondertekent het bomencharter Vlaanderen voor de periode
2019-2024 - goedkeuring

Lokale economie
41.

Lokale economie - Coronacrisis - horeca - tijdelijk kader uitbreiden bestaande en creëren
bijkomende terrasruimte - goedkeuring - besluit CBS 28/09/2020 - verlenging t.e.m.
1/11/2020 - bekrachtiging

Besloten vergadering
Politie
42.

Politie - personeel - administratief en logistiek kader - contractuele aanwerving - van een
Niveau A - adviseur - goedkeuring

43.

Politie - personeel - benoemingsbesluit genomen in het raam van de bevoegdheidsdelegatie kennisname

Hoogachtend,
De algemeen directeur
Bart Baele

De voorzitter gemeente- en OCMW-raad,
Dirk Vanderpoorten
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