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BESLUITENLIJST VAN HET SCHEPENCOLLEGE VAN  

29 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 
 
De notulen van de vergadering van 23 april 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 Leven en Vrije Tijd – Onderwijs – Vaststellen schoolspecifiek profiel directeur  
basisonderwijs  

 
Het schoolspecifiek profiel voor het ambt van directeur wordt vastgesteld. 

Afdeling Leven en Vrije Tijd – Onderwijs – Vaststellen selectieprocedure directeur 

 basisonderwijs  

 
De selectieprocedure voor directeur basisonderwijs wordt vastgelegd. 
 

Afdeling Leven en Vrije Tijd – Onderwijs – Vacantverklaring betrekking directeur  

 basisonderwijs  

 
Het ambt van directeur aan de gemeentelijke basisschool wordt voltijds vacant verklaard in statutair 
verband.  
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Afdeling Interne Zaken – Secretariaat en Personeel – Goedkeuren kandidaturen voor de  
aanwerving van een deskundige communicatie en vrije tijd  

 
Het college keurt de kandidaturen voor de sollicitatieprocedure van deskundige communicatie en 
vrije tijd (B1-B3) goed. 
 
 

Afdeling Interne Zaken – Secretariaat en Personeel – Verlengen inschrijvingsperiode voor de  
aanwerving van een hoofddeskundige milieu en duurzaamheid 
 

 

De inschrijvingstermijn voor de procedure m.b.t. het aanwerven van een voltijdse hoofddeskundige 
milieu en duurzaamheid (rang Bx) wordt verlengd en dit tot en met 29.05.2020. 

 

Afdeling Interne Zaken – Secretariaat en Personeel – Goedkeuren kandidaturen voor de  
aanwerving van een technisch assistent D1-D3 (vervangingscontract) 

 
Het college keurt de kandidaturen voor de sollicitatieprocedure voor de aanwerving van een 
technisch assistent (D1-D3) goed. 
 

Afdeling Burgerzaken – Toestaan van een laatste rustplaats in niet-geconcedeerde grond 
(asverstrooiing) 

 
Er wordt, op een door de Burgemeester of zijn afgevaardigde aan te duiden plaats, een laatste 
rustplaats in niet-geconcedeerde grond (asverstrooiing) op de gemeentelijke begraafplaats van Ruien 
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 Berchem. 
 
 

 Afdeling Burgerzaken – Ambtshalve schrappen uit het bevolkingsregister 
 

 
De bewoner ingeschreven in het bevolkingsregister Avelgemstraat 7 te 9690 Kluisbergen, wordt met 
ingang van heden ambtshalve geschrapt uit het bevolkingsregister van onze gemeente. 
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 Afdeling Interne Zaken – Secretariaat & personeel – Aanstelling van een deeltijds 

contractueel technisch beambte (E1-E3) – Toezichtster voor de GBS De Start (23,5/38)  
   

 
 

Er wordt een tijdelijke contractuele deeltijdse (17,7/38) technisch beambte – toezichtster (niveau E)  
in de gemeentelijke basisschool De Start aangesteld, en dit met ingang van 1 mei 2020 tot en met 31 
mei 2020. 
 

 

  
 Afdeling Interne Zaken – Secretariaat & personeel – Aanstellen van een tijdelijke voltijdse 
 administratief medewerker dienst burgerzaken (C1-C3) 

 

 
 

Er wordt een tijdelijke voltijdse administratief medewerker (C1-C3) voor de dienst burgerzaken 
aangesteld,  en dit met ingang van 08.07.2020 en tot en met 07.07.2021. 

 
3. BEPALEN  VAN STANDPUNT 
 
➢ Het college keurt het addendum aan het brownfieldconvenant 22 Sofinalsite goed. Dit 

addendum dient ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de gemeenteraad.  
 

➢ De vorderingsstaat nr.5bis voor de renovatie van de kleedkamers sporthal Kluisbergen van 
P.I.C. bvba, Leeweg 24 te 9270 Laarne, voor de periode januari 2020, wordt goedgekeurd. 
 

➢ Het college neemt kennis van het voorstel van Solva tot mogelijkheid om beroep te doen op 
een intergemeentelijke medewerker klimaat.  Het college  beslist dat de procedure voor de 
aanwerving van een hoofddeskundige milieu en duurzaamheid dient verder gezet te worden. 
Mocht blijken dat geen kandidaat gevonden wordt voor deze functie, dan is het aangewezen 
beroep te kunnen doen om de intergemeentelijke medewerker klimaat van Solva. 

 
➢ Het college verleent geen toelating voor de uitpijling van een fietstocht Scouts Kluisbergen en 

Het is niet de bedoeling dat er in deze fase van de coronamaatregelen uitgepijlde fietstochten 
worden toegelaten, zelfs niet als dit over individuele fietstochten gaat. 
 

➢ Het college keurt het kampvervoer,, aangevraagd door de Scouts Kluisbergen, goed, onder 
voorbehoud van eventuele verlengingen van de coronamaatregelen (waarbij bijv. de kampen nog 
niet toegelaten zouden worden).  De aanvrager dient een voldoende aantal helpers ter 
beschikking te stellen voor het laden en het lossen van het materiaal.  
 

➢ Het college keurt de aanvraag plaatsen van parkeerverbod n.a.v. het plaatsen van garageboxen 
in Kloosterstraat goed.  

 
➢ Het college neemt kennis van de werkplanning technische dienst week 18 en uitgevoerde 

werken week 17. 
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4. VARIA EN MEDEDELINGEN 
 
 
➢ Het college beslist akkoord te gaan met het voorstel om aan de fracties te vragen of zij 

wensen mee te werken bij de verdeling van de mondmaskers aan de bevolking. Verder 
neemt het college kennis van het overleg dat plaatsvond met de directies van de 
verschillende scholen en kennis te nemen van het volgende: 
 

- Momenteel kampen de scholen nog niet met een plaatsgebrek.  Mocht dit, omwille van de 
strenge maatregelen, toch nog het geval zijn, dan werd meegedeeld dat de scholen altijd 
beroep kunnen doen op verschillende gemeentelijke gebouwen (GOC, kerk, feestzaal,…); 

- Per klas van elke school zal 2l handgel aangeleverd worden door de gemeente (via de zone) 
- De gemeente zal logistieke steun verlenen aan de scholen indien nodig (bijv. nadars 

leveren,…) 
- De gemeentelijke noodplanambtenaar, wordt aangeduid als coördinator voor de scholen.  Bij 

vragen kan men steeds bij haar terecht. De contactgegevens van de noodplanambtenaar zal 
worden meegedeeld aan de directies. 
 

➢ Het college beslist dat er dient nagegaan te worden of er in de sporthal een mogelijkheid 
voorzien is voor het vullen van drinkflessen met leidingwater.  
 

➢ Het college neemt kennis van het feit dat maandag zal gestart worden met het maaien van 
de voetwegen. 
 

➢ Het college bepaalt dat de ontwerpovereenkomst die werd opgesteld door KFC Kluisbergen 
m.b.t. het gebruik van de terreinen aan de Misseweg intern zal besproken worden;  
 

➢ Het college beslist om geen financiële tussenkomst te voorzien aan Kluisbergen Sportief in 
het kader van de naamsverandering en nieuwe kleuren van de ploeg.  Deze kosten dienen 
door Kluisberen Sportief gedragen te worden.   

 
 

De zitting wordt geheven te 17u40  
 

 
Aldus gedaan in zitting van 29 april 2020 en goedgekeurd in zitting van 6 mei 2020 

 
 
 
Algemeen directeur      De Burgemeester en Schepenen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


