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BESLUITENLIJST VAN HET SCHEPENCOLLEGE VAN  
12 FEBRUARI 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. BESLISSINGEN 
 
 

 Afdeling Interne Zaken – Secretariaat & Personeel – Vaststellen dagorde gemeenteraad van 
27 februari 2020 

 

 

De dagorde van de Gemeenteraad van 27 februari 2020 wordt vastgesteld. 
 

 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 Interne Zaken – Financiën – Goedkeuring overdracht investeringen 2019 

 

 
Het college keurt de overdracht investeringen 2019 goed.  
 

  
           Afdeling Interne Zaken – Secretariaat & personeel – Vaststellen datum indiensttreding van 

een voltijds statutair diensthoofd gemeentewerken, onbepaalde duur (niveau A1a-A3a) 
 

 
Met ingang van 17 februari 2020 en met een proefperiode van 12 maanden wordt een voltijds 
statutair diensthoofd Gemeentewerken (A1a-A3a) aangesteld. 
 

 
 Afdeling Grondgebiedzaken – Gemeentewerken – Gunning – Restauratie Oud Gemeentehuis 

Berchem – Fase 2: Gevelrenovatiewerken 
 

 
De opdracht voor de renovatie van het Oud Gemeentehuis Berchem, fase 2 – gevelrenovatiewerken, 
wordt gegund aan Monument Vandekerckhove nv (bedrijf van Group Monument), 
Oostrozebekestraat 54 te 8770 Ingelmunster. 
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 Afdeling Grondgebiedzaken – Gemeentewerken – Gunning – Aanstelling van een ontwerper 
voor de aanleg van een kunstgrasveld 

 

 
De opdracht voor de opmaak van een ontwerp voor de aanleg van een kunstgrasveld, zoals 
beschreven in het bestek, goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen in zitting 
van 22.01.2020, wordt gegund aan Studie- en Adviesbureau A. Van Humbeeck - Muntweide 3 - 1785 
Brussegem. 
 

 
           Afdeling Grondgebiedzaken – Gemeentewerken – Inwilligen aanvraag aanpassen van een 

bestaand voetpad  
 

 
De vraag trekkende tot het aanpassen van het bestaand voetpad, over een lengte van 18 meter, voor 
zijn woning, gelegen te Kluisbergen, Weyns 22 wordt ingewilligd.  
 

 
           Afdeling Grondgebiedzaken – Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Milieu – Toestaan 

afwijking geluidsnormen e.a. bepalingen n.a.v. de K’RDJU winterfuif van de jeugdgroep 
K’RDJU op 29 februari 2020 

 

 
- Volgende afwijking op de geluidsnormen wordt toegestaan: 

 
- Er dient een verantwoordelijke te worden aangeduid. Deze verantwoordelijke dient bij het 

gebeuren bestendig aanwezig te zijn. 
 

- De voorwaarden opgenomen in paragraaf 3 van artikel 6.7.3 van het Besluit van de Vlaamse 
Regering van 1 juni 1995 houdende de algemene en sectorale bepalingen inzake 
milieuhygiëne (VLAREM II), en wijzigingen (o.a. verplichting tot visuele indicatie van het 
geluidsniveau of gebruik van een geluidsbegrenzer en het gratis ter beschikking stellen van 
oordopjes). 
 

- Na afloop van de festiviteiten dient een kopie van de geluidsmetingen in LAeq, 15 min 
bezorgd te worden aan het gemeentebestuur. De daling moet aantoonbaar zijn 
bijvoorbeeld d.m.v. een leesbare grafiek.  
 

- Om overlast te vermijden , dient ter hoogte van de groene poort aan de zijde van de parking 
Brugzavel een sas georganiseerd te worden waarbij aan de bezoekers duidelijk wordt 
meegedeeld dat eens zij zich opnieuw buiten de poort begeven, zij opnieuw zullen moeten 
betalen (in=in, out=out principe). 
 

- Er geldt een verbod op het schenken van sterke dranken. 
 

- De maximum capaciteit van de zaal (940 personen) dient ten allen tijde gerespecteerd te 
worden. 
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- K’RDJU is verplicht zich te houden aan de nieuwe VLAREMA wetgeving betr. 
cateringmaterialen en wegwerpmaterialen (vanaf 01/01/2020): 
 
Art. 5.3.12.1 Vanaf 1 januari 2020 is het serveren van drank in recipiënten voor eenmalig 
gebruik bij evenementen verboden, tenzij de eventorganisator een systeem voorziet dat 
garandeert dat minstens 90% van de eenmalige verpakkingen gescheiden wordt ingezameld 
voor recyclage. Vanaf 1 januari 2022 is het serveren van drank in recipiënten voor eenmalig 
gebruik bij evenementen verboden, tenzij de eventorganisator een systeem voorziet dat 
garandeert dat minstens 95% van de eenmalige verpakkingen gescheiden wordt ingezameld 
voor recyclage. 
 

- Er dienen minimum 4 private bewakingsagenten voorzien te worden voor het evenement. 
Deze blijven aanwezig tot het einde van de ontruiming van de zaal. 

- Er dient een uitdoofscenario gehanteerd te worden inzake de verkoop van drankkaarten en 
het schenken van drank:  

- stop verkoop drankkaarten om 4u30 
- stop schenken van drank om 5u00 

 

          
   Afdeling Veiligheidszaken  – Lokale Politie – Goedkeuren tijdelijk politiereglement t.g.v. de 

wielerwedstrijd Dwars door Vlaanderen voor eliterenners heren en vrouwen op 1.4.2020 
 
 

 
Het tijdelijk politiereglement ter gelegenheid van de doortocht van de wielerwedstrijd  ’Dwars door 
Vlaanderen Elite Heren/Dames” die doorgaat op woensdag 01 april 2020 met doorgang op het 
grondgebied van de gemeente Kluisbergen wordt goedgekeurd. 
 
 

Afdeling Burgerzaken – Toestaan van een 30-jarige concessie met grafkelder voor het  
begraven van twee asurnen 

 
 

Er wordt voor een termijn van 30 jaar, op een door de burgemeester of zijn afgevaardigde aan te 
duiden plaats,  een concessie met grafkelder voor het begraven van twee asurnen op de 
gemeentelijke begraafplaats van Kwaremont toegestaan. 
 

Afdeling Interne Zaken – Financiën – Goedkeuring Financiering Aquario 

 

 
Het college geeft toelating aan Farys om het bestaande leningpakket ten belope van 2.404.062 euro 
te herfinancieren volgens de aangegeven indicatieve simulatie met een looptijd over 20 jaar. 
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3. BEPALEN  VAN STANDPUNT 
 
➢ Het college gaat akkoord met het voorstel van de HINP antenne Kluisbergen van de  PZ Vlaamse 

Ardennen, betreffende de behandeling van aanvragen voor innames openbaar domein.  Voor de 
parkeerverbodsborden betekent dit dat inwoners rechtstreeks naar de TD kunnen gaan om 
parkeerverbodsborden aan te vragen. Indien de gevraagde periode voor de 
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parkeerverbodsborden langer is dan een week, dient de aanvraag eerst ter goedkeuring 
voorgelegd te worden aan het college.   

 
➢ Het college gaat akkoord met het voorstel voor financiering van de extra treinen op de lijn Gent-

Oudenaarde-Ronse op de dag van de Ronde van Vlaanderen.  Concreet betekent dit dat 
Kluisbergen 13,33% van de kostprijs ten laste zal nemen, zijnde een bedrag van 1.187,20 EUR.  

 
➢ Het college bepaalt dat in de Dwarsstraat tweerichtingsverkeer behouden zal blijven en de 

Bloemenlaan éénrichtingsverkeer (cfr. Circulatieplan opgemaakt door SOLVA).    
 
➢ Het college bepaalt dat de verdeling van de kosten van de scholengemeenschap dient te 

gebeuren op basis van het leerlingenaantal en niet op basis van het aantal scholen.  Dit 
standpunt dient meegedeeld te worden aan het beheerscomité van de Scholengemeenschap op 
14.02.2020.    

 
➢ Het college keurt de offerte van Securitas voor de camerabewaking in de publiekzones van 

Kwaremont tijdens de RVV 2020 goed.  De kostprijs voor de camerabewaking, 2.780 EUR (excl. 
BTW) wordt gedeeld tussen de gemeente Kluisbergen en VZW Ria.  

 
➢ Het college neemt kennis van het schrijven i.v.m. het onderhoud van het pand Stationsstraat 24.  
 
➢ Het college keurt het contract  van Johnny Clarysse (The Johnny’s Band) voor het optreden op 

12.11.2020 (feest 3e leeftijd) goed voor een bedrag van 900 EUR.   
 
➢ Het college gaat akkoord met het nemen van een abonnement voor het internetprogramma 

Canva (opmaak affiches, flyers, programmaboekjes…) aan 11,99 Eur/maand en het nemen van 
een abonnement (10 afb./maand) bij Shutterstock (29,00 Eur/maand) voor de afdeling Vrije tijd.  

 
➢ Het college gaat akkoord met het verzoek van de Basisschool Decrolyschool Ronse tot gebruik 

van het podium t.g.v. het jaarlijks schoolfeest op 14.3.2020 van (podiumdelen stad Ronse niet 
meer beschikbaar). Men dient wel zelf in te staan voor het vervoer van de podiumdelen.  

 
➢ Het college geeft geen toelating aan  Team Fuego, tot het gebruik van de kerk te Ruien met het 

oog op het organiseren van een feest voor de dancehall/urban scene op 20.5.2020. De kerk van 
Ruien kan voor dergelijke festiviteiten niet gebruikt worden.  

 
➢ Het college verleent toelating aan de Landelijke Gilde, voor de organisatie voor de 14e Heksentocht 

op 13.3.2020. 
 

 

➢ Het college bepaalt dat de voetpaden in de Moleysekouter dienen aangelegd te worden zoals op 
het plan aangeduid (1,8m breed) en dat de boordstenen tot tegen de grens met het aanpalend 
perceel dienen geplaatst te worden.  Hiertoe dient contact opgenomen te worden met de 
aannemer.   

 
➢ Het college verleent toelating voor de doortocht van de recreatieve toertocht ‘Dwars door 

Vlaanderen Cyclo’ op 21.3.2020. 
 
➢ Het college verleent toelating voor de doortocht van de toertocht Mandelclassic op 29 en 30 

augustus 2020. 
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➢ Het college verleent toelating voor de doortocht van de fietsrally ‘Coureur Café’ op 11 en 12 
april 2020. 

 
➢ Het college verleent  toelating voor de passage van de veldtoertocht ‘Omloop der 3 Provincies’ 

op 21 & 22.3.2020. 
 
➢ Het college gaat akkoord i.v.m. de ‘Propere Ronde’ om een aantal beachvlaggen en herasdoeken 

te bestellen van Mooimakers.  Voor vrijwilligers uit de gemeente die deel wensen uit te maken 
van een ecoteam, mag een T-shirt en fluohesje besteld worden.  
 

➢ Het college neemt kennis van  het resultaat van de geluidsmetingen t.g.v. de Hotondcross op 
14.12.2019.  

 
➢ Het college neemt kennis van de werkplanning technische dienst voor week 7 en uitgevoerde 

werken week 6. 
 
➢ Het college zal een sociaal woonbeleidsconvenant indienen voor de woningen van het OCMW 

in de Groendreef en de Nieuwstraat.  
 
 
4. VARIA EN MEDEDELINGEN 
 
 
➢ Het college neemt kennis van de staat van het wegdek in de Kloosterstraat (losliggende 

klinkers) en beslist dat hieromtrent met de ontwerper contact dient opgenomen te worden 
teneinde na te gaan hoe dit kan hersteld worden en of dit nog kan verhaald worden op de 
aannemer.    
 

➢ Het college beslist dat een oproep voor monitoren dient opgenomen te worden in het 
volgende infoblad.    

 
➢ Het college beslist i.v.m. de zichtbaarheid van de zebrapaden t.h.v. het gemeentehuis dat deze 

zebrapaden dringend dienen herschilderd te worden.   
 
➢ Het college verleent toelating aan KFC Kluisbergen om af en toe gebruik te maken van de 

sporthal op zondag tegen de geldende tarieven. 
 

➢ Het college bepaalt dat dient nagegaan te worden hoe het podium van zaal De Brug kan 
hersteld worden (afbreken van voorste (overhellende) deel van het podium, stutten van het 
overhellende deel, herstel van de plankenvloer,…).  

 
De zitting wordt geheven te 19.30u 

 
 

 
Aldus gedaan in zitting van 12 februari 2020 en goedgekeurd in zitting van 19 februari 2020 

 
 
 
Algemeen directeur      De Burgemeester en Schepenen 

  
 



 

- 7 - 
Besluitenlijsten  dd. 12 februari 2020 

 
 
 


