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BESLUITENLIJST VAN HET SCHEPENCOLLEGE VAN  
29 JANUARI 2020 

 
Aanwezig:   De heer Philippe Willequet, Burgemeester-Voorzitter 
   

Heren en mevrouw, Lode Dekimpe, José Lacres, Frank De Backer en                 
Linda Van den Abeele, schepenen 

    
  en de mevrouw Lotje Demedts, algemeen directeur  
  _______________________________________________________ 
 
 

1. GOEDKEUREN NOTULEN VORIGE ZITTING 
 

 Goedkeuren notulen van de zitting van 22 januari 2020 

  
De notulen van de vergadering van 22 januari 2020 worden goedgekeurd. 
 
2. BESLISSINGEN 
 

 Afdeling Interne Zaken –  Financiën  - Goedkeuren bevelschriften tot betaling, bestelbons, 
betaalaanvragen en vastgestelde rechten 

 

• Het college keurt de collectieve betalingsbevelen goed. 

• De lijst met bestelbons wordt door het college aangenomen. 

• De lijst met betaalaanvragen wordt door het college aangenomen. 
 

            
           Afdeling Grondgebiedzaken - Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en milieu – Splitsen van 

percelen 
 

 
De splitsing van percelen wordt toegestaan  betreffende de percelen gelegen te KLUISBERGEN/Ruien – 
kadastraal gekend als afdeling 1, sectie A en nr. 0477S002P0000. 
 

 Afdeling Interne Zaken –  Financiën  - Goedkeuring om beroep te doen op de dienstverlenende 
vereniging Cipal (verder genoemd “Cipal dv”) als opdrachtencentrale voor afname van de 
raamovereenkomst “Aankoop van ICT Infrastructuur” – Bestek nr. CSMRTINFRA19 

 
De gemeente doet een beroep op de opdrachtencentrale van Cipal dv voor de aankoop van ICT- 
infrastructuur aangeboden via de raamovereenkomst “Aankoop van ICT Infrastructuur” (Bestek nr. 
CSMRTINFRA19). 
 
 



 
2 

  Besluitenlijst schepencollege 29 januari 2019 

 Afdeling Interne Zaken –  Financiën  - Goedkeuring om beroep te doen op de dienstverlenende 
vereniging Cipal (verder genoemd “Cipal dv”) als opdrachtencentrale voor afname van de 
raamovereenkomst “Aankoop van licenties, gebruiksrechten, onderhouds- en 
ondersteuningsprogramma’s m.b.t. standaardsoftware” – Bestek nr. CSMNRTSOFT19 

 
De gemeente doet een beroep op de opdrachtencentrale van Cipal dv voor de aankoop licenties, 
gebruiksrechten, onderhouds- en ondersteuningsprogramma’s m.b.t. standaardsoftware aangeboden 
via de raamovereenkomst “Aankoop van licenties, gebruiksrechten, onderhouds- en 
ondersteuningsprogramma’s m.b.t. standaardsoftware” (Bestek CSMRTSOFT19). 
 
 
3. BEPALEN  VAN STANDPUNT 
 
➢ De vorderingsstaat nr. 8 dd. 24.1.2020 van Maes & Coucke bvba, Tieltstraat 22 te 8772 Markegem, 

i.v.m. bouwen klaslokaal Stationsstraat te Kluisbergen, voor de periode december 2019 wordt 
goedgekeurd. 

 
➢ Het college neemt kennis van de prijsofferte van Fluvius voor de verlichting van de fietsostrade tussen 

grens Melden tot in Ruien. Deze offerte dient ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de 
gemeenteraad.  

 
➢ Het college verleent toelating tot gebruik van de elektriciteitskast naast de kerk te Ruien n.a.v. een 

pannenkoekenbak t.v.v. minderbedeelden op 28.3.2020.  
 
➢ Het college bepaalt dat het  GOC Kwaremont op 21.2.2020 voor een actie voor het goede doel ‘Ontbijt 

voor Arya’ gratis ter beschikking gesteld wordt voor deze activiteit.   
 
➢ Het college bepaalt dat uitzonderlijk gebruik kan gemaakt worden van het vroegere klaslokaal in GOC 

Ruien t.g.v. de Folderwandeling op 15.2.2020 georganiseerd door Omloop Kluisbergen.  
 
➢ Het college bepaalt dat door de technische dienst een kast dient gemaakt te worden in de bergruimte 

in het GOC Kwaremont die dan door de verschillende verenigingen kan gebruikt worden als 
stockageruimte voor kleine materialen.   

 
➢ Het college bepaalt dat  i.v.m. het project ‘De Bouwdoos’ (Solva)  de gemeente Kluisbergen voor de 

eerste indienronde een subsidieaanvraag zal indienen (deadline 28.02) en dit voor de tijdelijke 
inrichting van het Ruienplein.  Deze subsidieaanvraag en deze tijdelijke inrichting kan kaderen binnen 
het groter project omtrent de inrichting van de kern van Ruien.   

 
➢ Het college bepaalt dat er i.k.v. de subsidieoproep ‘ Buurten op den Buiten’ er een overzicht dient 

opgemaakt te worden van alle losliggende kavels in verkavelingen, die tot het openbaar domein horen 
of zullen horen, teneinde te kunnen nagaan of (één van) deze kavels in aanmerking (komt) komen voor 
deze subsidieoproep.   

 
➢ Het college bepaalt dat bij de organisatie van activiteiten en evenementen de organisatoren zelf de 

nodige maatregelen dienen te nemen op vlak van parkeerbeleid en dat zij aldus een 
parkeerplan/mobiliteitsplan moeten uitwerken (bijv. waarbij door deelnemers niet mag geparkeerd 
worden in het centrum).   
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➢ Het college neemt kennis van het feit dat het Agentschap van Natuur en Bos heeft meegedeeld dat 
ANB met de exploitant reeds de nodige afspraken heeft gemaakt met betrekking tot het opruimen 
van de parking Boswachtershuisje en omgeving na de werken en m.b.t. het herstellen van de 
aangerichte schade.  Het college bepaalt wel dat de situatie dient opgevolgd te worden en dat het 
college dient ingelicht te worden als de herstellingswerken/opruimwerken aan de parking niet 
worden uitgevoerd.   

 
➢ Het college neemt kennis van  de slechte staat van de voetweg 61 (voetweg tussen Kapoenstraat en 

Cabernhol) en gaat akkoord met het voorstel van de afdeling gemeentewerken m.b.t. het herstel 
van deze voetweg (verstevigen talud met palen en vlechtwerk, aanvoeren boomschors, plaatsen 
van draaimolens).   

 
➢ Het college neemt kennis van de opmerkingen betreffende Kapellestraat-Hazestraat. 
 
➢ Het college neemt kennis van het advies van de korpschef PZ Vlaamse Ardennen, i.v.m. het Europees 

Kampioenschap Voetbal 2020.   
 
➢ Het college neemt kennis van de evaluatie n.a.v. de plaatsing van het vrachtwagensluis en bepaalt dat 

aan de korpschef dient meegedeeld te worden dat de gemeente wel positief staat t.o.v. het invoeren 
van een vrachtwagensluis en wel de intentie heeft om hiermee verder te gaan, doch dat er nog 
verfijningen noodzakelijk zijn en dat er ook een degelijk vervolgbeleid moet zijn.   

 
➢ Het college neemt kennis van de voorrangsregeling Grote Herreweg en Buissestraat en bepaalt dat aan 

de lokale politie dient gevraagd te worden om voor de volledige kern van Ruien een plan op te maken 
omtrent de toe te passen voorrangsregeling.   

 
➢ Het college verleent  toelating voor de doortocht van een recreatieve fietstocht op 15.5.2020. 
 
➢ Het college verleent toelating voor de doortocht van een begeleide fietstocht op 9.5.2020. 
 
➢ Het college verleent toelating voor de passage van de veldtoertocht ‘Midzomer Avond 

Krieretocht’ op 19.6.2020. 
 
➢ Het college keurt het gewijzigde parcours voor de doortocht van het fietsevenement ‘Kwaremont-

Belisol Classic’ op 25 en 26 april goed. 
 
➢ Het college neemt kennis van  de werkplanning technische dienst voor week 5 en uitgevoerde 

werken week 4. 
 
➢ Het college bepaalt akkoord te gaan dat de werken in de Molenstraat (affrezen en overlage) 

getrokken worden door Farys . Hiertoe dient een overleg georganiseerd te worden met Farys.   
 

➢ VARIA EN MEDEDELINGEN 
 
➢ Het college beslist  i.v.m. het gebruik van de sporthal en de toegang tot de sporthal dat er een 

overzicht van het gebruik van de sporthal in 2019 dient opgemaakt te worden en voorgelegd te 
worden aan het college.   
 

➢ Het college beslist i.v.m. de doortocht van de wagens van de firma 2CV & Co Bvba door het 
Kluisbos, dat aan deze firma dient gevraagd te worden om, wanneer zij activiteiten plannen op de 
openbare weg in het Kluisbos, dit te melden aan de gemeente.   
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➢ Het college beslist om een prijsofferte aan te vragen bij een schrijnwerker voor het vervangen van 
de ramen in de muziekacademie (Stationsstraat 8), teneinde de kostprijs van deze vervanging te 
kunnen inschatten.   
 

 
De zitting wordt geheven te 19.45u 

 
 

Aldus gedaan in zitting van 29 januari 2020 en goedgekeurd in zitting van 5 februari 2020 
 
 
Algemeen directeur       De Burgemeester en Schepenen 
 
 
 


