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BESLUITENLIJST VAN HET SCHEPENCOLLEGE VAN  

1 APRIL 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 24 maart 2020 

  
De notulen van de vergadering van 24 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 

• De lijst met betaalaanvragen wordt door het college aangenomen 
 

 
            Afdeling Grondgebiedzaken - Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en milieu - 

Omgevingsvergunning  
 

 

•    Aanvraag tot het slopen van een bestaande veranda en bouwen van een nieuwe aanbouw, 
Nieuwstraat 4: Een omgevingsvergunning wordt afgeleverd aan de aanvrager (met de 
algemene voorwaarden). 

•    Aanvraag tot het bouwen van een koppelwoning, Pontstraat 4 en 4A: Een voorwaardelijke 
omgevingsvergunning wordt afgeleverd aan de aanvrager. 

•    Aanvraag  tot verbouwen/uitbreiden/herbouwen van een woning en bijgebouwen, Ter 
Boekerstraat 6: een voorwaardelijke omgevingsvergunning wordt afgeleverd aan de 
aanvrager. 

•    Aanvraag bouwen van een vrijstaande eengezinswoning, Neerstad kadastraal bekend: 
afdeling 2 sectie A nrs. 396C en 397M: een voorwaardelijke omgevingsvergunning wordt 
afgeleverd aan de aanvrager. 
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 Afdeling Vrije Tijd & Onderwijs – Cultuur en Toerisme – Toekennen van toelagen aan 
 culturele en socio-culturele verenigingen voor het werkjaar 2019 
 

 
De toelagen worden toegekend aan de erkende culturele en socio-culturele verenigingen voor het 
werkjaar 2019.  
 

 
 Afdeling Interne zaken – Financiën – Uitbetalen toelage  Buurtfeest Nieuwjaarsreceptie  
 Zeelstraat op 18.01.2020 
 

 
Er wordt een toelage uitbetaald voor het buurtinitiatief ‘Nieuwjaarsreceptie Zeelstraat’ op 
18.01.2020. 

 

 
 Afdeling Grondgebiedzaken – Gemeentewerken – Definitieve oplevering – Renovatiewerken
 toiletblok kelderverdieping en schilderwerken traphal gemeentehuis   

 

 
Het proces-verbaal van definitieve oplevering dd. 01.04.2020 voor de renovatiewerken toiletblok 
kelderverdieping en schilderwerken traphal gemeentehuis, uitgevoerd door Decabouw, Pontstraat 
10 te 9690 Kluisbergen, wordt goedgekeurd.   

 

 
 Afdeling Burgerzaken –  Aanvaarden aanvraag om inschrijving op de kiezerslijst 
 Gemeenteraad en Europese Verkiezingen  
 

 
De aanvraag om inschrijving op de kiezerslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen en voor de 
verkiezingen van het Europese Parlement wordt erkend. 
 

 
 Afdeling Burgerzaken – Aanwijzing van een ambtenaar (ambtenaren) gemachtigd om de 
 aangiften van verschillen vastgesteld tussen het Rijksregister en de registers bedoeld in 
 artikel 2 van de wet van 08.08.1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke 
 personen, te raadplegen en te verwerken 
 

 
De personeelsleden, beiden tewerkgesteld op de afdeling burgerzaken, worden aangewezen als  
ambtenaren gemachtigd om de aangiften van verschillen vastgesteld tussen het Rijksregister en de 
registers bedoeld in artikel 2 van de wet van 08.08.1983 tot regeling van een Rijksregister van de 
natuurlijke personen, te raadplegen en te verwerken. 
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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 30-jarige grafconcessie voor een grafkelder voor 2 
personen  

 

 
 
Er wordt voor een termijn van 30 jaar, op een door de burgemeester of zijn afgevaardigde aan te 
duiden plaats, een  grafconcessie voor een grafkelder voor twee personen op de gemeentelijke 
begraafplaats van Berchem toegestaan. 
 
 

3. BEPALEN  VAN STANDPUNT 
 

➢ Het college neemt kennis van het verzoek van de directeur Kunstacademie VL Ardennen, i.v.m. 
de uitbreiding uren dansacademie voor volgend schooljaar en het gebrek aan infrastructuur 
(verzoek om de kleine zaal in de sporthal op woensdag tot 19.00u te mogen gebruiken 
(momenteel van 15.00u tot 18.00u)).   Het college neemt tevens kennis van het feit dat de 
kleine zaal op woensdag vanaf 18.30u gereserveerd is voor de kleuterturnkring.  Het college 
bepaalt dat een overzicht dient opgemaakt te worden van de momenten waarop de kleine zaal 
in de sporthal nog vrij is en dat dit overzicht dient overgemaakt te worden aan de directeur 
van de Academie.   
 

➢ Het college beslist dat de klascontainer die werd gebruikt voor de tekenacademie mag 
verwijderd worden.  De klascontainer die in GBS De Start Berchem staat, dient tijdens de 
zomervakantie verhuisd te worden naar GBS De Start Ruien.   

 
➢ Het college beslist dat de plannen, meetstaat en raming voor het bouwen van een leslokaal en 

fietsberging GBS Berchem dienen overgemaakt te worden aan de directeur.  
 
➢ Het college beslist n.a.v. de sluiting van het recreatieoord door de Covid-19 maatregelen en de 

impact op de bedrijfsvoering hieromtrent het volgende: 
 

- Voor de maanden maart, april en mei 2020 dient geen huur betaald te worden. Deze dient  
   later ook niet terugbetaald te worden. 
- De energiekosten worden niet geschrapt. Deze dienen verder betaald te worden.  Door de  

lagere bezetting zal de energiekost sowieso lager uitvallen. De uitbater dient ervoor te zorgen 
dat elektrische apparatuur zoveel mogelijk uitgeschakeld wordt.  

 
➢ Het college beslist dat de kostprijs voor de noodopvang die in de gemeenteschool wordt 

georganiseerd vanaf 16.03.2020 wegens Covid 19, niet zal aangerekend worden aan de ouders. 
Ook de noodopvang tijdens de paasvakantie zal niet worden aangerekend. 
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➢ Het college gaat akkoord  om de kast die werd gebruikt door de tekenacademie te gebruiken in 
GOC Kwaremont.  Deze kast dient wel degelijk opgeschuurd (en eventueel gevernist of 
geverfd) te worden.  De afzonderlijke compartimenten dienen afsluitbaar gemaakt te worden 
met een hangslot.  

 
➢ Het college beslist dat de weg Knoktstraat/Vierschaar (Bosbaar) voorlopig dient hersteld te 

worden door de technische dienst (putten vullen, aanstampen).  Er dient een dossier 
opgemaakt te worden voor een degelijk herstel, dat dan, in samenspraak en kostendelend met 
Mont de l’Enclus, dient uitgevoerd te worden.   

 
➢ Het college beslist dat het WZC Home Sint-Franciscus twee rolcontainers van de gemeente 

(feestzaal Brugzavel) voor restafval mag gebruiken. De kostprijs voor huur en ledigen van de 
containers zal doorgerekend worden aan het WZC.   

 
➢ Het college neemt kennis van de doktersattest van verschillende personeelsleden. 
 
➢ Het college neemt kennis van het schrijven van de Raad voor Vergunningsbetwistingen i.v.m. 

het arrest in de vordering tot vernietiging dossier Omer Wattez/prov. Oost-Vlaanderen  (nv 
Samsonite Europe) 
 

➢ De vorderingsstaat nr. 10 van Maes & Coucke bvba, Tieltstraat 22 te 8772 Markegem, i.v.m. 
bouwen klaslokaal Stationsstraat te Kluisbergen, voor de periode februari 2020 wordt 
goedgekeurd. 
 

4. VARIA EN MEDEDELINGEN 
 
➢ Het college beslist dat de wandelpaden in de het Kluisbos dienen gesnoeid te worden en dat 

de wandelpaden met porfier moeten verhard worden.   
 
➢ Het college beslist dat aan de aannemer voor de gevelrenovatie van GOC Berchem dient 

gevraagd te worden wanneer deze werken zouden kunnen aanvangen.  
 
➢ Het college beslist dat voor het eventueel voorzien van steunmaatregelen n.a.v. de 

Coronacrisis het aangewezen is om de noden eerst in kaart te brengen, de situatie te 
evalueren alvorens hieromtrent beslissingen te nemen.  Op dit moment is het nog te vroeg 
om weloverwogen beslissingen te nemen en om te bepalen welke steunmaatregelen het 
best worden genomen. Er zijn verschillende mogelijkheden (bijv. steun middenstand, steun 
horeca, computers school, cadeaucheques,…), maar het is nu nog te vroeg om hierin 
definitieve beslissingen te nemen;  
 

➢ Het college beslist een oplijsting te maken van alle zaken in Kluisbergen waar 
afhaaldiensten/onlinebestellingen/levering aan huis wordt aangeboden, zodanig dat de 
Kluisbergenaren op de hoogte zijn van welke service wordt geboden door de verschillende 
handelszaken.   

 
➢ Het college beslist dat er geen algemene oproep zal gebeuren naar de bejaarden doch dat 

bijv. contact dient opgenomen te worden met de cliënten van het OCMW bij wie normaal 
wordt gepoetst door een OCMW-poetsdame en dat verder dient nagegaan te worden of bijv. 
de frequentie van de bedeling van de voedselpakketten niet kan  opgetrokken worden (bijv. 
om de veertien dagen).   
 

De zitting wordt geheven te 17.00u  
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Aldus gedaan in zitting van 1 april 2020 en goedgekeurd in zitting van 8 april 202 
 
 
 
Algemeen directeur      De Burgemeester en Schepenen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


