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BESLUITENLIJST VAN HET SCHEPENCOLLEGE VAN  
19 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. GOEDKEUREN NOTULEN VORIGE ZITTING 
 

 Goedkeuren notulen van de zitting van 5 februari 2020 en van 12 februari 2020 

  
De notulen van de vergadering van 5 februari 2020 en van 12 februari 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 Interne Zaken – Financiën en Informatica – Gunning – Migratie van de IT-infrastructuur  
naar een extern datacenter 

 

 
De opdracht ‘Migratie van de IT-infrastructuur naar een extern datacenter’ wordt gegund aan CIPAL 
dv, Bell-Telelphonelaan 2D te 2440 Geel.  
 

 
Afdeling Grondgebiedzaken – Gemeentewerken – Gunning – Pesticidevrij onkruidbeheer 
2020 

 

 
De opdracht voor het uitvoeren van het pesticidenvrij onkruidbeheer (perceel 1 tot en met 7) 
gedurende het dienstjaar 2020, wordt gegund aan Grijkoort – werkplaats, Peperstraat 8 te 9600 
Ronse. 
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Afdeling Grondgebiedzaken – Gemeentewerken – Gunning – Scheren en/of snoeien van hagen  
en beplanting op het grondgebied Kluisbergen voor het dienstjaar 2020 

 

 
De opdracht voor het scheren en/of snoeien van hagen en beplanting voor dienstjaar 2020, zoals 
beschreven in het bestek goedgekeurd door de gemeenteraad op 28.11.2019, wordt gegund aan 
Dumont Valentin, Beukendreef 12 te 9690 Kluisbergen voor de percelen 1, 2, 4  tot en met 10, 12 en 15, 
en aan Grijkoort-Werkplaats vzw, Peperstraat 8 te 9600 Ronse, voor de percelen 3, 11 en 13. 
 
 

 
Afdeling Interne Zaken – Secretariaat & personeel – Aanstelling hoofdmonitor  (E-niv.) voor 
de speelvakantie tijdens de krokusvakantie 2020 (vanaf 24.2.2020 tot en met 28.2.2020) 

 
 

De hoofdmonitoren voor de speel-en sportvakantie voor de krokusvakantie 2020 worden aangesteld. 
 

 
Afdeling Leven en Vrije Tijd – Jeugd en BKO – Aanstellen van monitoren (vrijwilligers)  
krokusvakantie 2020 (vanaf 24.2.2020 tot en met 28.2.2020) 

 

 
De monitoren ( onder het vrijwilligersstatuut) voor de speel-en sportvakantie tijdens de krokusvakantie 
2020 worden aangesteld. 
 

 
 Afdeling Leven en Vrije Tijd– Vaststellen retributie culturele uitstap naar Van 
 Eycktentoonstelling 
  

 
De retributie voor de georganiseerde uitstap naar de Van Eycktentoonstelling te Gent op 16.03.2020 
wordt vastgesteld. 
 

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

wielerwedstrijd Grote Prijs Alfred Gadenne voor eliterenners dames op 13.4.2020 
 
 

 
Het tijdelijk politiereglement ter gelegenheid van de doortocht van de wielerwedstrijd  Grote Prijs Alfred 
Gadenne voor eliterenners dames” die doorgaat op woensdag 1304.2020 wordt goedgekeurd. 
 

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

wielerwedstrijd Grote Prijs Marcel Kint op 24.05.2020 
 
 

 
Het tijdelijk politiereglement ter gelegenheid van de doortocht van de wielerwedstrijd  Grote Prijs 
Marcel Kint die doorgaat op 24.05.2020, wordt goedgekeurd. 
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              Afdeling Grondgebiedzaken – Gemeentewerken – Afleveren wegvergunning voor het 

signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg, werken van 3e 
categorie –  JAM GROUP (in opdracht van Proximus) 

 

 
Aan JAM GROUP, Voshol 4 te 9160 Lokeren wordt, voor de periode vanaf 01.01.2020  tot en met 
31.12.2020 een wegvergunning verleend voor het uitvoeren van wegmarkeringen. 
 

Afdeling Burgerzaken – Toestaan van een 30-jarige concessie 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 voor het begraven van twee asurnen op de gemeentelijke begraafplaats van 
Berchem toegestaan. 

 
 

Afdeling Burgerzaken – Toestaan van een bijzetting bij een bestaande grafconcessie in volle 
grond  
 

 

 
Er wordt een bijzetting toegestaan bij een bestaande 30-jarige grafconcessie in volle grond voor twee 
personen op de gemeentelijke  begraafplaats van Zulzeke. 
 
 

 Afdeling Burgerzaken – Ambtshalve schrappen uit het bevolkingsregister 
 
 

 

De bewoner  ingeschreven in het bevolkingsregister Grote Herreweg 128 te 9690 Kluisbergen, wordt 
met ingang van heden ambtshalve geschrapt uit het bevolkingsregister onzer gemeente. 
 

 

 

 Afdeling Burgerzaken – Ambtshalve schrappen uit het bevolkingsregister  
 

 
De bewoner ingeschreven in het bevolkingsregister Zandstraat 39 te 9690 Kluisbergen, wordt met 
ingang van heden ambtshalve geschrapt uit het bevolkingsregister onzer gemeente. 
 

 
3. BEPALEN  VAN STANDPUNT 
 
➢ Het college beslist i.v.m. de asverstrooiing te Ruien (vervallen concessies) dat, in overleg met de 

technische dienst en de burgemeester, een datum dient afgesproken te worden voor de 
asverstrooiing (vrijdagnamiddag).   
 

➢ Het college keurt de voorwaarden en raming voor de opdracht ‘Ontwikkelen van een nieuwe huisstijl 
en logo’ (20.000 EUR incl. BTW) goed.  Verder bepaalt het college dat volgende leveranciers dienen 
aangeschreven te worden: 
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- Artex uit Izegem 
- Mink nv uit Kruishoutem 
- Grafoman grafisch ontwerp uit Ronse 
- Creative Brainwave uit Zele 
- 4-Graphics uit Oudenaarde 
- Concept 2 uit Zwevegem 
- Quadrifinisch uit Oudenaarde 
- Grafica uit Oudenaarde 
- Well-communication uit Roeselare 

 
 

➢ Het college verleent toelating van de Textieltrekkers Vichte voor het plaatsen van tijdelijke 
bewegwijzering voor de wandeltocht op 23.2.2020 op het grondgebied van de gemeente Kluisbergen. 
 

➢ Het college verleent toelating aan Enclusa Trail om hun activiteit te laten doorgaan op 23.2.2020 
i.p.v. op 16.2.2020 (reeds toestaan in S.C. dd. 16.10.2020) wegens de aangekondigde storm;  
 

➢ De vorderingsstaat nr. 4 van PIC algemene bouwonderneming, Leeweg 24 te 9270 Laarne, voor de 
renovatie van de kleedkamers sporthal Kluisbergen voor de periode december 2019 wordt 
goedgekeurd. 
 

➢ Het college bepaalt voor de gordijnen in het GOC Ruien te opteren voor Florence, kleur nr. 2008, 
met voorgesteld ophangingssysteem.  

 
➢ Het college keurt de aanvraag namens het  studiebureau BVBP betreffende de signalisatie voor de  

Pelikaanwijk goed. 
 
➢ Het college keurt het aangepast voorstel  voor integratie van de projecten: ‘De Bouwdoos’ en 

‘Participatie kerk/kern Ruien’ en de vooropgestelde timing opgemaakt door Solva goed.   
 

➢ Het college neemt kennis van het  overzicht van de kavels in verkavelingen die tot openbaar 
domein behoren met het oog op het inzetten voor de subsidieoproep ‘Buurten op den Buiten’ . 
Het college beslist  om, gelet op de korte tijdspanne, geen subsidiedossier in te dienen voor ‘Buurten 
op den Buiten’ doch dat de invulling van deze kavels wel verder dient bekeken te worden om 
eventueel te realiseren zonder subsidies.   

 
➢ Het college neemt kennis van het verzoek om financiële steun voor het Open Kamp voor 

maatschappelijk kwetsbare kinderen van 6 tot 18 jaar.  Het college juicht dergelijke initiatieven toe, 
doch het is niet mogelijk om voor elk project financiering te voorzien.  Het college bepaalt dan ook 
om geen toelage toe te kennen aan dit project.   

 
➢ Het college neemt kennis van het verzoek om financiële steun of naturaprijzen t.g.v. de 7de Alle 

Beetjes Helpen Quiz op 03.10.2020 t.v.v. het Kinderkankerfonds van het UZ Gent.  Het college 
juicht dergelijke initiatieven toe, doch het is niet mogelijk om voor elk project financiering te 
voorzien.  Het college bepaalt dan ook om geen toelage toe te kennen aan dit project.   

 
➢ Het college neemt kennis van de evaluatie van het gebruik van de verkaveling Rosalinde als 

parkeerplaats voor de Folderwandeling van 15.2.2020. 
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➢ Het college neemt kennis van het negeren van het éénrichtingsverkeer in De Pacht en het verzoek  
tot een eventueel overleg met de bevoegde personen.  Het college beslist dat aan de lokale politie 
dient gevraagd te worden om hier actief op te controleren en verbaliseren.   

 
➢ Het college  neemt kennis van de aanvraag tot  het organiseren van het ‘EK op de Kluis’ . Gelet op 

het advies van de korpschef, bepaalt het college om deze aanvraag voor het organiseren van het EK-
dorp op de Kluis niet goed te keuren.  De korpschef adviseert immers om per stad/gemeente slechts 
één locatie toe te laten.  Het college beslist om dit advies te volgen.  Aangezien reeds een EK-dorp 
werd goedgekeurd, kan deze tweede aanvraag, voor een andere locatie, niet goedgekeurd worden.   

 
➢ Het college neemt kennis van het schrijven van de provincie Oost-Vlaanderen i.v.m. het besluit 

van de Deputatie dd. 13.02.2020 i.k.v. het beroep dossier Kluisbergen-Ruien Energy Storage – 
Batterijenpark. 
 

➢ Het college neemt kennis  van de aanvraag van het ACOD i.v.m. de stakingsaanzegging van 
05.03.2020 in de zorgsector en voor sympathisanten uit andere sectoren. 
 

➢ Het college neemt kennis van het overzicht artikels GIB maart 2020. 
 

➢ Het college neemt kennis van de werkplanning voor  week 8 en uitgevoerde werken week 7 van 
de technische dienst. 

 
➢ Het college neemt kennis van een spontane sollicitatie als onderhoudstechnieker/klusjesman en 

bepaalt mee te delen dat er op korte termijn een oproep zal gelanceerd worden voor de vacature van 
een technisch assistent bij de afdeling gemeentewerken.  De heer kan zijn kandidatuur indienen 
n.a.v. deze oproep.   

 
 

4. VARIA EN MEDEDELINGEN 
 
➢ Het college beslist  i.v.m. het dossier omtrent de grondinnames voor de werken aan de Grotweg dat 

dit dient besproken te worden met Farys.   
 

➢ Het college beslist i.v.m. de woningen gelegen te Grote Herreweg 79a en 79b  het volgende: 
1) Het college neemt kennis van het feit dat voor beide woningen een offerte werd ontvangen 

van Farys, maar dat de ene offerte bijna dubbel zo hoog is als de andere.  Hieromtrent zal 
uitleg opgevraagd te worden aan Farys.   

2) Aangezien er geen rooilijnplan bestaat waarop de grens van het openbaar domein 
aangeduid staat, beslist het college dat de afwerking van het voetpad tot tegen de voorgevel 
van de woningen dient te gebeuren en dit door de technische dienst van de gemeente.  Het 
feit dat het voetpad zal worden afgewerkt tot aan de gevel van de woningen, impliceert dat 
het openbaar domein dan ook doorloopt tot aan de voorgevellijn.   
 

➢ Het college beslist dat er een deur mag voorzien worden aan het pomphuisje in Melden, zodanig 
dat materiaal kan opgeborgen worden in het pomphuisje.   
 

➢ Het college beslist niet tegemoet te komen aan de vraag van ANB om de toegang tot het 
Kluisbos naast de sporthal weg te werken.  Deze toegang dient behouden te blijven en derhalve 
mag er niks uitgebroken te worden.   

 
➢ Het college beslist  i.v.m. de site Brugzavel, dat het paaltje tussen de parking en het beklinkerde 

gedeelte steeds moet teruggeplaatst worden zodanig dat er bij activiteiten niet kan geparkeerd 
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worden op het beklinkerde gedeelte.  Verder beslist het college dat, als er geen feesten zijn, de 
groene poort moet gesloten worden en dat bezoekers via het kleine poortje de site moeten 
betreden.   

 
➢ Het college neemt kennis van het feit dat het verbruik gas, elektriciteit en water in het 

recreatieoord hoger ligt dan het verbruik dat momenteel doorgerekend wordt aan de uitbater.  
Het college beslist om een overleg te organiseren met de uitbater van het recreatieoord 
teneinde hieromtrent nieuwe afspraken te maken.  

 
➢ Het college beslist om het voetpad t.h.v. de woning Zonnestraat 61 (kleine verzakking waardoor 

water blijft staan) te herstellen;  
 
➢ Het college beslist dat het fout-parkeren t.h.v. de bushalte in de Berchemstraat alsook in de 

Kloosterstraat aan de lokale politie dient doorgegeven te worden.  
 
 
 
 

De zitting wordt geheven te 19.45u. 
 
 

 
 

Aldus gedaan in zitting van 19 februari 2020 en goedgekeurd in zitting van 26 februari 2020 
 
 

 
 
 
 
Algemeen directeur       De Burgemeester en Schepenen 
 
 
 


