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BESLUITENLIJST VAN HET SCHEPENCOLLEGE VAN  
11 MAART 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 –  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 –  Aktename  
van een melding – Uitvoeren van bronbemaling nav rioleringswerken Kapellestraat  

 

 
Het college neemt akte van de melding ingediend door Wannijn NV voor het uitvoeren van een 
bronbemaling naar aanleiding van rioleringswerken in de gemeenteweg Kapellestraat te Kluisbergen. 
 
 

 
            Afdeling Interne Zaken – Secretariaat & Personeel – Individuele weddevaststelling wegens 
 aanwerving in D-niveau van een contractueel voltijds technisch assistent in de 
           afdeling Omgeving en Wonen - Gemeentewerken  
 

 
Met ingang van 4 november 2019 wordt de individuele weddevaststelling wegens aanwerving in D-
niveau, van een contractueel technisch assistent in de afdeling omgeving en wonen, 
gemeentewerken, vastgesteld. 
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Afdeling Interne zaken – Financiën – Toekennen van een investeringstoelage aan Stad Ronse 
voor de Protestantse kerkfabriek  

 

 
 
Aan het stadsbestuur Ronse wordt een investeringstoelage toegekend als tussenkomst voor de 
terrasaanlegwerken voor de Protestantse Kerk Ronse. 
 
 

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

wielerwedstrijd te Zulzeke voor juniores op 26.04.2020  
 
 

 
Het tijdelijk politiereglement ter gelegenheid van de wielerwedstrijd voor juniores te Zulzeke op 
26.04.2020 wordt goedgekeurd. 
 

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

wielerwedstrijd Binckbank E3 prijs voor juniores op 25.04.2020  
 
 

 
Het tijdelijk politiereglement ter gelegenheid van de wielerwedstrijd Binckbank E3 op 25.04.2020 
wordt goedgekeurd. 
 

            Afdeling burgerzaken - Ambtshalve inschrijven in de bevolkingsregisters  

 
De bewoner ingeschreven in de bevolkingsregisters onzer gemeente op het adres Pelikaanwijk 52, 
wordt met ingang van heden ambtshalve geschrapt uit het bevolkingsregister van de gemeente 
Kluisbergen. 
 

Afdeling Burgerzaken –Toestaan van een 30-jarige concessie in volle grond 

 
Er wordt voor een termijn van 30 jaar op een door de burgemeester of zijn afgevaardigde aan te 
duiden plaats, een grafconcessie in volle grond voor één persoon op de gemeentelijke begraafplaats 
van Kwaremont toegestaan. 
 

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. 
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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 – Toestaan van een bijzetting/30-jarige grafconcessie bij Familiekelder  
 

 
Er wordt voor een termijn van 30 jaar, op een door de burgemeester of zijn afgevaardigde aan te 
duiden plaats, een  bijzetting/30 jarige grafconcessie voor een grafkelder voor één persoon op de 
gemeentelijke begraafplaats van Berchem toegestaan. 
 

3. BEPALEN  VAN STANDPUNT 
 
 

➢ Het college beslist dat het nodige dient gedaan te worden om woning Grote Herreweg 157 te 
ontruimen en desinfecteren (eventueel ambsthalve op basis van besluit burgemeester en met 
doorrekening kosten aan de eigenaars).   
 
➢ Het college beslist de ontwerpbeslissingen voor de aanstellingsprocedure directeur 
basisonderwijs goed te keuren 

 
Het betreft:  
- Ontwerpbeslissing vaststellen algemeen kader selectieprocedure directeur basisonderwijs  
- Ontwerpbeslissing vaststellen schoolspecifiek profiel directeur basisonderwijs 
- Ontwerpbeslissing vaststellen selectieprocedure directeur basisonderwijs 
- Ontwerpbeslissing vacantverklaring betrekking directeur basisonderwijs 
 
Na samenkomst van ABOC en schoolraad, dient de vaststelling van het algemeen kader voor de 
selectieprocedure directeur basisonderwijs ter goedkeuring worden voorgelegd aan de 
gemeenteraad. 
 
➢ Het college beslist dat een degelijke afsluiting dient geplaatst te worden langs de wandelweg 
t.h.v. Feelbosstraat 3 (afsluiten voor MTB en Fietsers thv het begin en einde van de voetweg). Dit 
gezien de huidige constructie de fietsers niet tegen houdt. Een degelijke houten constructie met 
houten poortstructuur dient voorzien te worden. 
 
➢ Het college beslist dat de organisatoren van de VIP-evenementen in de Ronde van 
Vlaanderenstraat nadars of herashekken moeten voorzien t.h.v. de aanpalende woningen van het 
VIP-event teneinde overlast door wildplassen te vermijden.    
 
➢ Het college gaat akkoord met het bestek aanstelling veiligheidscoördinator i.k.v. dossier 
kunstgrasvelden, alsook met de opgegeven lijst van aan te schrijven veiligheidscoördinatoren. 
 
➢ Het college verleent een standplaatsvergunning aan Yves Neckebroeck, Rapidelaan 45 te 9500 
Ophasselt, voor 05.04.2020 voor de verkoop van snacks en dranken t.h.v. Ronse Baan – Schilderstraat:  
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Deze standplaatsvergunning wordt enkel toegestaan, mits naleving van de opgelegde voorwaarden. 
 

➢ Het college bepaalt dat de verhuis tekenacademie kan plaatsvinden op 2 en 3 april (na de 
laatste les van 01.04), zodanig dat de Academie na de paasvakantie op de nieuwe locatie kan 
doorgaan.   
 
➢ Het college neemt kennis van de uitnodiging van ABB i.v.m. een informatie- en 
ontmoetingsavond met minister Somers op 08.06.2020 te Gent.  

 
➢ In verband met het dossier Grotweg (grondinnames, afkoppeling woningen Grotweg 3-
Rijerstraat 22) beslist  het college het volgende: 
 

- Voor de verwerving van de nodige gronden zal de gemeente de verschillende eigenaars 
vergoeden 

- Het college neemt kennis van de afkoppelingsstudies Grotweg 3-Rijerstraat 22 en keurt deze 
goed. Voor de afkoppeling van de woning Grotweg 3 kan geen aanspraak gemaakt worden op de 
subsidies aangezien de voorwaarden uit de bouwvergunning niet werden nageleefd.  Voor de 
afkoppeling van de woning Rijerstraat 22 kan wel aanspraak gemaakt worden op de subsidies. 
Farys dient in te staan voor de communicatie naar beide eigenaars. 

 
➢ Het college beslist de verbintenissen aan te gaan zoals opgenomen in art. 8 van het geldende 
subsidiereglement van de provincie  i.v.m. de aanvraag subsidies verlichting fietssnelweg F45,  

 
➢ Het college beslist om toe te treden tot het raamcontract ICT van de stad Brugge.  Dit dient 
ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de gemeenteraad.  
 
➢ Het college neemt kennis met het prijsvoorstel voor Proximus Analytics tijdens de RVV 2020 
en beslist dat de gemeente Kluisbergen niet zal instappen in dit voorstel voor 2020.   

 
➢ Het college beslist i.v.m. de verlichting in de sporthal Kluisbos het volgende: 

 
- Er dient advies gevraagd te worden bij een externe firma over het gebruik van de huidige 

armaturen.  
- Er dient een offerte gevraagd te worden voor het verwijderen van de 84 ballasten en het 

voorzien van nieuwe ledlampen (met behoud van huidige armaturen, indien dit mogelijk is) 
alsook een offerte voor het vervangen van de huidige armaturen door nieuwe armaturen met 
ledlampen. 

 
➢ Het college verleent toelating voor de doortocht van een recreatieve motortoertocht op 
21.03.2020.  
 
➢ Het college verleent toelating voor de doortocht van een recreatieve fietstocht op 18 en 
19.04.2020. 
 
➢ Het college neemt kennis van de werkplanning technische dienst week 11 en uitgevoerde 
werken week. 
 
➢ Het college neemt kennis van het doktersattest van een personeelslid.  
 
 

De zitting wordt geheven te 18u00  
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Aldus gedaan in zitting van 11 maart 2020 en goedgekeurd in zitting van 18 maart 2020 
 
 
 
Algemeen directeur      De Burgemeester en Schepenen 
 
 


