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Ninove, 12 mei 2022

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 23 mei 2022 om 19 u 30 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 - wijk - goedkeuring

2. Politie - personeel - mobiliteit - openverklaring van twee vacante betrekkingen in het 
operationeel kader - inspecteur van politie - wijk - goedkeuring

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

Interne zaken communicatie & burgerzaken

Secretariaat

4. Secretariaat - Ethias -  buitengewone algemene vergadering - donderdag 5 mei 2022 - 
akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger - bekrachtiging

5. Secretariaat - SHM Ninove Welzijn - algemene vergadering - donderdag 19 mei 2022 - 
akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger - bekrachtiging

6. Secretariaat - CEVI - algemene vergadering - vrijdag 20 mei 2022 - akteneming agenda - 
bepalen stemgedrag vertegenwoordiger - bekrachtiging

7. Secretariaat - Poolstok - algemene vergadering - vrijdag 20 mei 2022 - akteneming agenda - 
bepalen stemgedrag vertegenwoordiger - bekrachtiging

8. Secretariaat - Westlede -   algemene vergadering - dinsdag 14 juni 2022 -  akteneming 
agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger - bekrachtiging

9. Secretariaat - Solva - algemene vergadering - donderdag 16 juni 2022 - akteneming agenda 
- bepalen stemgedrag vertegenwoordiger

10. Secretariaat - ILVA - Algemene Vergadering - dinsdag 21 juni 2022 - akteneming agenda - 
bepalen stemgedrag vertegenwoordiger
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11. Secretariaat - TMVS -  algemene jaarvergadering - dinsdag 21 juni 2022 - akteneming 
agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger

12. Secretariaat - Toerisme Oost-Vlaanderen - Algemene Vergadering - donderdag 23 juni 2022 
- akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger

Overheidsopdrachten

13. Overheidsopdrachten - aankoop feestverlichting, plaatsen, verwijderen, onderhoud en 
stockage feestverlichting - bestek en indicatieve raming en vaststellen wijze van gunning - 
goedkeuring

14. Overheidsopdrachten - toekenning  van een recht van opstal aan voetbalclub KFC Voorde-
Appelterre - ontwerp van akte - goedkeuring

Burgerzaken

15. Burgerzaken - bijkomende locatie huwelijken - goedkeuring

Patrimonium

16. Patrimonium - buitenschilrenovatie SBS De Flapuit Voorde: goedkeuring bestek, 
lastvoorwaarden, procedure en raming

17. Patrimonium - vernieuwen buitenschrijnwerk buurthuis 't Kouterken te Okegem -  procedure, 
lastvoorwaarden, raming en uit te nodigen firma's - goedkeuring

Integrale veiligheid

18. Integrale veiligheid - aanbod OVAM handhavers zwerfvuil als GAS-vaststeller - goedkeuring 

Grondgebiedzaken

Ruimtelijke ordening en stedenbouw

19. Omgeving - OMV_2021184056 - omgevingsvergunningsaanvraag voor het herbestemmen 
van een garage/schuur van een woning tot kantoorruimte gelegen Neep 101 in Meerbeke - 
zaak van de wegen - O/2021/654  - kennisname en goedkeuring

Huisvesting

20. Huisvesting - afbakening werkingsgebied toekomstige woonmaatschappij - definitieve 
samenstelling werkingsgebied Dender-Zuid - kennisname

Mobiliteit

21. Mobiliteit - Ninove - Norbertijnenstraat - verkeersbord F45b - stadswegen - goedkeuring

Lokale economie

22. Lokale economie - centrummanagement - vzw Ninoverend - raad van bestuur 3 mei 2022 - 
kennisname verslag en goedkeuring onderling akkoord ontbinden 
samenwerkingsovereenkomst - stopzetting belasting op de voor het publiek toegankelijke 
ruimten van commerciële vestigingen, de solidariteitsbijdrage – goedkeuring

Vrije Tijd en Onderwijs

Cultuur en evenementen

23. Cultuur - toekenning straatnaam verkaveling Denderwindeke - principe - goedkeuring



3

Welzijn en Sociale Zaken

Sociale zaken - Projecten

24. Sociale dienst - tijdelijke verlenging aanstelling psycholoog kinderen en jongeren - 
goedkeuring

Vragen, voorstellen en interpellaties

AP1. Interpellatie van raadslid Guy D'haeseleer over de mogelijke PFAS-vervuiling in onze stad en 
de gevolgen voor de gezondheid van de Ninovieters

AP2. Interpellatie van raadslid Guy D'haeseleer ivm het voorstel tot het inrichten van een 
herdenkingszuil aan de strooiweide op het Ninoofse kerkhof.

AP3. Interpellatie van raadslid Guy D'haeseleer over het stopzetten van de financiering van de 
vzw Ninoverend en de regie van de activiteiten ten behoeve van de middenstand zelf in 
handen te nemen.

AP4. Interpellatie van raadslid Guy D'haeseleer over het voorstel tot afschaffing van de 
solidariteitsbijdrage

AP5. Interpellatie van raadslid Rudy Corijn over het voorstel tot plaatsen van "in memoriam"- 
gedenkplaten bij het ontruimen van begraafplaatsen

AP6. Interpellatie van raadslid Lieven  Meert over  het personeelstekort bij de stad en het OCMW

AP7. Interpellatie van raadslid Guy D'haeseleer over de malaise binnen de Ninoofse stadsdiensten

AP8. Voorstel van raadslid Dany Goessens om verkeersborden B22 te plaatsen aan de 
verkeerslichten op gemeentewegen waar dit geen gevaar oplevert voor de fietsers.

AP9. Interpellatie van raadslid Dany Goessens over de opvolging betreffende het rapport controle 
van de geplaatste verkeersborden op het grondgebied van Ninove

AP10. Interpellatie van raadslid Karolien De Roose over de kostprijs van externe consultants en de 
selectieprocedures voor personeel.

AP11. Interpellatie van raadslid Guy D'haeseleer over het misbruik van personeel om ruzies binnen 
het schepencollege uit te vechten.

Besloten vergadering

Interne zaken communicatie & burgerzaken

Personeelsdienst

25. Financiën - waarnemend financieel directeur - aanpassing - goedkeuring

Hoogachtend,

De algemeen directeur

Carine Coppens

voorzitter gemeente- en OCMW-raad

Dirk Vanderpoorten
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