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 Ninove, 15 november 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 22 november 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 - interventie - goedkeuring 
 

Interne zaken communicatie & burgerzaken 
 
Secretariaat 

2. Secretariaat - gemeenteraad, OCMW-raad en commissiezittingen dienstjaar 2023 - 
vaststellen data en uren - goedkeuring 

 
3. Secretariaat - Westlede -  buitengewone algemene vergadering - dinsdag 13 december 2022 

- akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger 
 
4. Secretariaat - ILVA - Bijzondere Algemene Vergadering - dinsdag 13 december 2022 - 

akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger 
 
Personeelsdienst 

5. Personeel - functiebeschrijving algemeen directeur - goedkeuring  
 
6. Personeel - Vacant verklaring en samenwerkingsvoorstel met Poolstok voor de volwaardige 

selectieprocedure van algemeen directeur in statutair dienstverband - goedkeuring 

 
Patrimonium 

7. Patrimonium - renovatie sporthal - bestek, lastvoorwaarden, procedure en raming -  
goedkeuring 
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Overheidsopdrachten 

8. Overheidsopdrachten - openbare verkoop voetbalveld Steenhout Denderwindeke -  
goedkeuring 

 

Grondgebiedzaken 
 
Ruimtelijke ordening en stedenbouw 

9. Omgeving - OMV_2021144593 - omgevingsvergunningsaanvraag voor het aanleggen  van de 
omgeving van de abdijsite in Ninove - openbaar onderzoek en zaak van de wegen - 
O/2022/348 - kennisname en goedkeuring 

 

Huisvesting 

10. Huisvesting - vorming nieuwe woonmaatschappij - aanduiding nieuwe kandidaat bestuurder - 
goedkeuring 

 

Mobiliteit 

11. Mobiliteit - Ninove - Fernand Taverenstraat - snelheidsremmende elementen - stadswegen -  
goedkeuring 

 
12. Mobiliteit - Meerbeke - Hofkwartier - aanbrengen signalisatie  - goedkeuring 
 
Leefmilieu 

13. Leefmilieu - Moerasbos - aanpassen gebruiksovereenkomst - goedkeuring 
 

14. Leefmilieu - Klimaat - Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0 - ondertekening - goedkeuring 
 
Lokale economie 

15. Lokale economie - centrummanagement - shoppinggerelateerde evenementen  - organisatie 
Maspoe - stationeervergunning - goedkeuring 

 

16. Lokale economie - ambulante handel - wekelijkse dinsdagmarkt - eindejaarsactie markt 2022 

- prijzenpot - wedstrijdreglement - goedkeuring 
 
17. Lokale economie - centrummanagement - vzw Ninoverend - samenwerkingsovereenkomst - 

terugvordering, intrekken besluit GR 13 dec. 2021 extra toelage, ontwerp minnelijke 
beëindiging samenwerkingsovereenkomst, uittreding stad als lid en ontwerp bijkomend 
schrijven houdende door te voeren statutenwijziging - goedkeuring  

 

18. Lokale economie - bedrijvigheid - vzw IZ 2 Ninove - samenwerkingsovereenkomst - 
goedkeuring 

 

Vrije Tijd en Onderwijs 
 

Onderwijs 

19. Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - schooljaar 2022/2023 -  vaststelling en aanwending 

omkadering - keuze ambten en opleidingsniveaus - goedkeuring 
 
20. Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - schooljaar 2022/2023 - 

vaststelling en aanwending lestijdenpakket en puntenenveloppe ICT-coördinatie - 

goedkeuring 
 
21. Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - beslissing van het college van burgemeester en 

schepenen van 7 november 2022 betreffende de instelling van een gezamenlijke digitale 
aanmeldingsprocedure voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2023-2024 - bekrachtiging 

 
Cultuur en evenementen 

22. Evenementen - Kerstmarkt Pollare 11 december 2022 - verlenen van een 
stationeervergunning aan Kerstmarkt Pollare - goedkeuring 
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23. Evenementen - Stedelijke Feestcommissie Ninove - statuten - goedkeuring  

 

24. Evenementen - carnaval 2022 - toelage carnavalsfestiviteiten +  toelage prinsenwagen - 
goedkeuring 

 
Sport 

25. Sport - aanpassing gebruiksovereenkomst atletiekclub VITA vzw wegens gedane 

investeringen - goedkeuring 
 
26. Sport - gebruiksovereenkomst kaatsclub Eendracht Ninove-Terjoden vzw - overdracht en  

goedkeuring aanpassing 
 
27. Sport - Overeenkomst Omloop het Nieuwsblad tussen stad Ninove en Flanders Classics NV - 

goedkeuring 

 

Vragen, voorstellen en interpellaties 

 
AP1. Interpellatie van raadslid Dany Goessens over de concessie "Beheer parkeren op de 

openbare weg in Ninove" gegund aan Optimal Parking Controle (OPC). 
 
AP2. Interpellatie van raadslid Michel Casteur over het aanstellen van een extern expert  

 

Besloten vergadering 

 

Vrije Tijd en Onderwijs 
 
Cultuur en evenementen 

28. Evenementen - Stedelijke Feestcommissie - een ontslag - goedkeuring 
 
 

 

Hoogachtend, 
 
 
De algemeen directeur      voorzitter gemeente- en OCMW-raad 
 
 
 

 
 
 
Carine Coppens        Dirk Vanderpoorten 
 


