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BESLUITENLIJST VAN HET SCHEPENCOLLEGE VAN  
8 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. BESLISSINGEN 
 

 Goedkeuren notulen van de zitting van 1 april 2020 

  
De notulen van de vergadering van 1 april 2020 worden goedgekeurd. 
 
 

 Afdeling Interne Zaken – Secretariaat & Personeel – Vaststellen dagorde gemeenteraad en 
OCMW raad van 23.04.2020 

 

 
De dagorde gemeenteraad en OCMW raad van 23.04.2020 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 
 

 
            Afdeling Grondgebiedzaken - Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en milieu - 

Omgevingsvergunning  
 

 

•    Aanvraag realisatie van drie nieuwe toegangspoorten, Kapellestraat 7 A: een 
omgevingsvergunning wordt afgeleverd aan de aanvrager 

 

 
Afdeling Grondgebiedzaken – Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Milieu –  Aktename  
van een melding – Plaatsen van een gastank te Schilderstraat 5 

 

 
Het college neemt akte van de aanvraag tot het plaatsen van een gastank, gelegen te Schilderstraat 5 
te 9690 Kluisbergen. 
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Afdeling Omgeving en wonen – Ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu – Toekennen 
van een huisnummer Hazestraat 34 

 

 
 
In de Hazestraat wordt met ingang van heden het huisnummer 34 toegekend. 
 

 
            Afdeling Interne Zaken – Secretariaat & Personeel – Individuele weddevaststelling wegens 
 aanwerving in A-niveau van een statutair voltijds diensthoofd gemeentewerken in de 
 afdeling Omgeving en Wonen - Gemeentewerken   
 

 
De individuele weddevaststelling wegens indiensttreding van een statutair voltijds diensthoofd 
gemeentewerken in de afdeling Omgeving en Wonen wordt goedgekeurd. 
 

 
            Afdeling Interne Zaken – Secretariaat & Personeel – Individuele weddevaststelling wegens 
 aanwerving in E-niveau van een tijdelijke halftijdse technisch beambte toezichtster in de 
           gemeentelijke basisschool De Start   
 

 
De individuele weddevaststelling wegens indiensttreding van een contractuele tijdelijke halftijdse 
technisch beambte in de gemeentelijke basisschool De Start wordt goedgekeurd. 
 

3. BEPALEN  VAN STANDPUNT 
 

➢ Het college beslist dat de uurregelingen en openingsuren van het OCMW moeten gelijkgesteld 
worden met deze van de gemeente.  Concreet betekent dit dat de burelen elke dag zullen 
geopend zijn van 8.00u tot 12.00u en elke woensdag van 14.00u tot 19.00u (uitgezonderd in 
juli en augustus).  De glijdende uurregeling van het OCMW-personeel dient hier eveneens aan 
aangepast te worden (cfr . gemeentepersoneel).  
 

➢ Het college gaat akkoord met het voorgestelde plan voor ontwikkeling van de terreinen langs 
de Bergstraat.  De aanvrager mag het plan verder op deze manier uitwerken.   

 
➢ Het college neemt kennis van het verzoek van de uitbater van het recreatieoord Kluisbos, 

i.v.m. de mogelijkheid om energiebesparende investeringen uit te voeren (ter compensatie van 
het hoge energieverbruik).  Het college bepaalt dat deze vraag zal meegenomen worden in het 
overleg dat nog zal georganiseerd worden over het energieverbruik; 

 
➢ Het college beslist geen annulatievergoeding aan te rekenen voor de annulatie GOC Ruien op 

29.08.2020 wegens familiale omstandigheden.  
 

➢ Het college beslist geen annulatievergoeding aan te rekenen voor de annulatie  van GOC 
Kwaremont op 11 en 12.07.2020 wegens niet op de hoogte dat zaal niet mag gebruikt worden 
voor feestjes met versterkte muziek. 

 
➢ Het college neemt kennis van een spontane sollicitatie als administratief bediende. 
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➢ Het college neemt kennis van het schijven van Infrabureau Demey bv i.v.m. de impact van 
Covid-19 op de opdracht Dwarsstraat/Bloemenlaan. 

 
➢ Het college keurt het jaarverslag 2019 interne preventiedienst gemeente en OCMW 

Kluisbergen goed.  
 

➢ Het college neemt kennis van een melding i.v.m. het zwaar verkeer in de Hazestraat, en beslist 
dat het inderdaad aangewezen is om geen zwaar verkeer door de Hazestraat te laten rijden 
(m.u.v. de bussen van De Lijn) en dat het zwaar verkeer dan ook dient omgeleid te worden via 
de rotonde aan Herpelgem/Molenstraat.  Aan de lokale politie dient advies gevraagd te 
worden m.b.t. het plaatsen van de nodige signalisatie.   

 
4. VARIA EN MEDEDELINGEN 
 
 
➢ Het college beslist dat de voetweg die start aan café Edelweiss (richting lokalen Chiro) dient 

hersteld te worden.   
 

➢ Het college beslist dat in de Pontstraat (tussen Rozenlaan en Berchemstraat) het meettoestel 
dient opgesteld te worden teneinde de snelheid van de voertuigen na te gaan.   

 
➢ Het college beslist afhaalmogelijkheid van boeken te voorzien in de bibliotheek.  De gemeente 

volgt hiermee het advies van de intergemeentelijke veiligheidscel. 
 

 
 

De zitting wordt geheven te 16u50  
 

 
Aldus gedaan in zitting van 8 april 2020 en goedgekeurd in zitting van 23 april 2020 

 
 
Algemeen directeur      De Burgemeester en Schepenen 
 
 


