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 dinsdag 24 november 2020 aansluitend op de OCMW-raad en
zal volledig digitaal verlopen.
Agenda

Openbare vergadering
Vrije Tijd en Onderwijs
Onderwijs
1.

Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - schooljaar 2020/2021 - vaststelling en aanwending
omkadering - keuze ambten en opleidingsniveaus - keuze ambten en opleidingsniveaus

2.

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - schooljaar 2020/2021 aanwending lestijdenpakket en puntenenveloppe ICT-coördinatie

Bibliotheek
3.

Bibliotheek - vervanging afgevaardigde adviesraad - goedkeuring

Sport
4.

Sportdienst - gebruiksovereenkomst Osta Meerbeke - goedkeuring

5.

Sportdienst - gebruiksovereenkomst Denderhockey vzw - goedkeuring

Toerisme
6.

Toerisme - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Ninove en de VVVNinove vzw

Welzijn en Sociale Zaken
Sociale zaken - Projecten
7.

Sociale Zaken - COVID-19 - subsidie ter ondersteuning van het consumptiebudget voor
kwetsbare doelgroepen

8.

Sociale Zaken - goedkeuring aanvraag toelating gebruiker wijkwerken en gebruik van de
dienst wijkwerken voor alle stads- en OCMW diensten
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9.

Sociale zaken - IBO - organisatie van de vakanties tijdens de coronaperiode - bekrachtiging

10.

Sociale Zaken - aanpassing reglement gemeentelijke mantelzorgpremie - goedkeuring

Vragen, voorstellen en interpellaties
AP1. Interpellatie van raadslid Ilse Malfroot aan de burgemeester over het openen van een corona
testcentrum
AP2. Interpellatie van raadslid Dany Goessens over het inrichten van fietsstraten in Ninove en
over uitspraken in de pers hierover door de schepen van mobiliteit
AP3. Interpellatie en voorstellen van raadslid Rudy Corijn i.v.m. met door de stad uitgevoerde
snoeiwerken op privé domein en bezetting/gebruik van stadsgrond door derden
AP4. Interpellatie en motie van raadslid Rudy Corijn i.v.m met de bestemming en gebruik van de
BEDRIJFSHAL, gelegen Mallaardstraat 3-7 te 9400 Ninove.
AP5. Interpellatie van raadslid Caroline Vanbrabant over de verbindingsweg van de plaatselijke
woonwijk aan de Rufin Pennestraat

Hoogachtend,
De algemeen directeur

Bart Baele

De voorzitter gemeente- en OCMW-raad,

Dirk Vanderpoorten
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