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BESLUITENLIJST VAN HET SCHEPENCOLLEGE VAN  
24 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 mevrouw Anne-Marie Devos, voor de algemeen directeur, afwezig 

  _______________________________________________________ 
 
 
1. GOEDKEUREN NOTULEN VORIGE  ZITTING 
 

 Goedkeuren notulen van de zitting van 18 maart 2020 

  
De notulen van de vergadering van 18 maart 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 
 

 

 
            Afdeling Grondgebiedzaken - Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en milieu - 

Omgevingsvergunning  
 

 

•    Gewijzigde bouwaanvraag; wijziging inplanting, terreinprofiel, kelderruimte, Dorenstraat 3: 
een voorwaardelijk omgevingsvergunning wordt afgeleverd aan de aanvrager 

• Aanvraag plaatsen afsluiting en verharding, Buissestraat 40: een omgevingsvergunning 
wordt afgeleverd aan de aanvrager.  

• Aanvraag stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere 
ingedeelde inrichtingen of activiteiten, Avelgemstraat 17: voorwaardelijk gunstig advies 
voor deze omgevingsvergunningaanvraag wordt afgeleverd aan de aanvrager.  
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Afdeling Interne Zaken – Financiën – Aanstellen raadsman i.k.v. bezwaarschrift belasting op  
masten en pylonen – Aanslagjaar 2019  

 

 
 

Er wordt een raadsman aangesteld ter behartiging van de belangen van de gemeente Kluisbergen, 
vertegenwoordigd door haar college van burgemeester en schepenen, voor de behandeling van een 
bezwaarschrift met betrekking tot de belasting op masten en pylonen, dienstjaar 2019/aanslagjaar 
2019, bij beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 11.12.2019. 
 

 

           Afdeling Burgerzaken – Toestaan van een bijzetting bij een bestaande grafconcessie voor een 
grafkelder  

 

 
Er wordt een bijzetting toegestaan bij een bestaande 50-jarige grafconcessie voor een grafkelder 
voor twee personen op de gemeentelijke begraafplaats van Berchem. 
 
 

    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. 
 

 

3. BEPALEN  VAN STANDPUNT 
 

➢ De vorderingsstaat nr. 9 dd. 17.1.2020 van Maes & Coucke bvba, Tieltstraat 22 te 8772 
Markegem, i.v.m. bouwen klaslokaal Stationsstraat te Kluisbergen, voor de periode januari 
2020 wordt goedgekeurd. 

 
➢ De vorderingsstaat nr. 3 van nv Jozef Vanden Buverie & Co, Spildoornstraat 14-16 te 8792 

Waregem (Desselgem) voor de Heraanleg parking Fruitige Speelweide voor de periode 
februari 2018 - maart 2020 wordt goedgekeurd. 

 
➢ Het college neemt kennis van de impact van de besparingen op de werkingsmiddelen van 

vzw Cultuurconnect voor de gemeente (o.a. stijging van basistarief voor deelname aan de 
basisinfrastructuur digitale bibliotheek in 2021 en in 2023 (nu: 0,24 EUR per inwoner, in 
2021: 0,27152 EUR per inwoner, in 2023: 0,32670 EUR per inwoner).  

 
4. VARIA EN MEDEDELINGEN 
 
➢ Het college beslist dat de gemeente aan iedereen die een gemeentelijke zaal had gehuurd 

maar waarvan de activiteit werd geannuleerd omwille van de maatregelen tegen Corona, het 
reeds betaalde huurgeld integraal zal terugbetalen.   

 
 
 
 

De zitting wordt geheven te 12u00  
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Aldus gedaan in zitting van 24 maart 2020 en goedgekeurd in zitting van 1 april 2020 
 

 

Algemeen directeur                De Burgemeester en Schepenen 


