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BESLUITENLIJST VAN HET SCHEPENCOLLEGE VAN  
27 MEI 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 20 mei 2020 

  
 
De notulen van de vergadering van 20 mei 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 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 (23,5/38) technisch beambte – toezichtster (niveau E)  
in de gemeentelijke basisschool De Start aangesteld, met ingang van 1 juni 2020 tot en met 30 juni 
2020. 
 

Afdeling Interne Zaken – Secretariaat en Personeel – Verlengen inschrijvingsperiode voor de  
aanwerving van een directeur basisonderwijs 
 

 

De inschrijvingstermijn voor de procedure m.b.t. het aanwerven van directeur basisonderwijs wordt 
verlengd en dit tot en met 19.06.2020. 
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Afdeling Omgeving en Wonen – Gemeentewerken – Toestaan aanvraag tot het leggen van 
buizen in openbare grachten – Ter Boekerstraat  

 

 
De aanvraag voor het inbuizen van een openbare gracht over een lengte van 6 meter aan een 
eigendom in de Ter Boekerstraat te Kluisbergen, wordt goedgekeurd. 
 

 Afdeling Leven en Vrije Tijd – Vrije Tijd – Sport - Gunning – Aanleggen van een 
 kunstgrasterrein, ter vervanging van het huidige oefenterrein te Kluisbergen  

 
De opdracht ‘aanleg van een kunstgrasterrein, ter vervanging van het huidige oefenterrein te 
Kluisbergen’ wordt gegund aan Stadsbader nv, Kanaalstraat 1 te 8530 Harelbeke. 
 
3. BEPALEN  VAN STANDPUNT 
 

➢ Het college beslist dat aan de Kortrijkse Toren dient gevraagd te worden om de toegang via de 
Sofinal-site opnieuw open te stellen zodat er via deze weg een doorgang is naar en van 
Paddenbroek.  
 

➢ Het college beslist het advies van de informatieveiligheidsconsulent prov. Oost-Vl., i.v.m. 
‘medewerking en aanleveren data voor enquête Vervoerregio VL. Ardennen’ te volgen.  De 
gevraagde gegevens kunnen worden overgemaakt op voorwaarde dat er een 
verwerkingsovereenkomst wordt afgesloten met de firma die de gegevens opvraagt.  
 

➢ Het college neemt kennis van het advies van de informatieveiligheidsconsulent prov. Oost-Vl., 
i.v.m. het intekenen op het aanbod van de Vlaamse Overheid voor het organiseren van een ICT-
veiligheidsaudit en beslist het advies te volgen en in te tekenen op de basisaudit via de 
raamovereenkomsten van Audit Vlaanderen (kostprijs: ± 2.000 EUR), in combinatie met het 
gratis aanbod ethisch hacken van de VVSG en Howest.   

 
➢ Het college neemt kennis van het project anti-voedselverspilling (uitgewerkt door OCMW en 

dienst Vrije Tijd) en beslist dat de verschillende voorstellen verder mogen uitgewerkt worden en 
gefaseerd mogen opgestart worden met uitzondering van de sociale moestuin.  Het organiseren 
en coördineren van een sociale moestuin is immers niet eenvoudig en het college stelt dan ook 
voor om deze actie (voorlopig) niet uit te voeren.  Voor de actie ‘lokale markt’ beslist het college 
dat er zeker een overleg dient georganiseerd te worden met de Middenstand Kluisbergen.   

 
➢ Het college keurt de aanvraag van Monument Vandekerckhove voor parkeerverbod van 

02.06.2020 tot en met 31.10.2020 t.h.v. GOC Berchem voor de opstart fase 2 gevelrenovatie 
goed, doch onder de voorwaarde dat de parkeerplaatsen aan de kant van de Molenstraat tijdens 
het weekend vrij worden gemaakt en kunnen gebruikt worden.   
 

➢ Het college beslist dat verenigingen gratis kopies mogen nemen in het gemeentehuis, doch dat 
dit enkel zwart-wit kopies betreft en geen kleurenkopies.   

 
➢ Het college neemt kennis van het overzicht artikels GIB juni 2020 en beslist dat een kort artikel 

over de evolutie van corona dient opgenomen te worden in het maandblad alsook een artikel 
ivm de verschillende academies in Kluisbergen (muziek-, teken-, techniekacademie).  
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➢ Het college neemt kennis van het overzicht werkplanning van de technische dienst week 22 en 
uitgevoerde werken week 21;  

 
➢ Het college neemt kennis van het aangetekend schrijven dd. 25.05.2020 van de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen i.v.m. de mogelijkheid tot tussenkomst in het dossier Bart Van 
Wambeke (verzoekschrift tot vernietiging ingediend van de beslissing van de deputatie dd. 
05.12.2019 tot toekenning van een omgevingsvergunning aan de heer Van Wambeke) en beslist 
niet tussen te komen.   
 

➢ VARIA EN MEDEDELINGEN 
 

➢ Het college beslist dat er dient getracht te worden om de belijning van de wegen nog voor het 
bouwverlof te laten uitvoeren.  
 

➢ Het college beslist  i.v.m. het zwaar verkeer in de Hazestraat, dat er een duidelijker bord dient 
geplaatst te worden door de aannemer van de werken in de Kapellestraat dat de Hazestraat 
verboden is voor zwaar verkeer +7,5T.   

 

➢ Het college beslist dat het meettoestel dient opgesteld te worden in de Avelgemstraat, tussen 
de Hazestraat en de Kapellestraat, en vervolgens in de Hazestraat.   

 
➢ Het college beslist om volgende post-coronamaatregelen verder uit te werken en ter 

goedkeuring  voor te leggen aan de gemeenteraad.  Het betreft maatregelen die zullen gelden 
voor 1 jaar: 

 
- Ter beschikking stellen van een 1e hulp coronakoffer voor de jeugdverenigingen die op kamp 

gaan in 2020 
- Speelpleinwerking tijdens zomer 2020 wordt gratis aangeboden. 
- De subsidies voor de culturele en socio-culturele verenigingen zullen in 2021 worden 

toegekend op basis van het gemiddelde van de afgelopen 3 jaar.  Het subsidiebedrag zal met 
50% verhoogd worden als de verenigingen hun lidgeld niet verhogen. 

- De tussenkomst voor buurtfeesten wordt verhoogd in 2021 naar 200 EUR.  De voorwaarden 
worden soepeler. 

- De voorstellingen van het cultureel programma 2020-2021 zullen gratis zijn voor de inwoners 
van Kluisbergen  

- De tussenkomst in het lidgeld van sportclubs wordt verhoogd van 25 EUR naar 50 EUR. 
- De subsidies voor de sportverenigingen worden toegekend op basis van het gemiddelde van 

de afgelopen drie jaar. Het subsidiebedrag zal met 50% verhoogd worden als de verenigingen 
hun lidgeld niet verhogen. 

- De subsidies voor de jeugdverenigingen zullen worden toegekend op basis van het 
gemiddelde van de afgelopen drie jaar.  Het subsidiebedrag zal met 50% verhoogd worden 
als de verenigingen hun lidgeld niet verhogen. 

- De premie voor de verzorging van gehandicapte kinderen wordt verhoogd van 125 naar 250 
EUR. 

- Er wordt om de 14dagen een voedselbank georganiseerd. 
- Er wordt een toelage toegekend aan de Middenstand Kluisbergen van 2.000 EUR voor de 

opmaak van de website shoppeninkluisbergen.be 
- Voor de horeca zal een keuze-aanbod worden uitgewerkt van lokale artiesten. Een 

horecazaak kan éénmalig gratis een lokale artiest laten optreden in zijn etablissement. De 
gemeente maakt een overeenkomst op met de artiest en betaalt de vergoeding. 

- Voor grotere feesten zal er vanuit de gemeente een sponsorpakket uitgewerkt worden. 
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Deze voorgestelde maatregelen moeten nog verder verfijnd en uitgewerkt worden maar 
weerspiegelen in grote lijnen welke steun het bestuur wenst te voorzien post corona.   
 
 
 

De zitting wordt geheven te 18.30u  
 
 

Aldus gedaan in zitting van 27 mei 2020 en goedgekeurd in zitting van 10 juni 2020 
 

 

Algemeen directeur      De Burgemeester en Schepenen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


