
- 1 - 
Besluitenlijst Schepencollege dd. 3 juni 2020 

BESLUITENLIJST VAN HET SCHEPENCOLLEGE VAN  
3 JUNI 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 
 
 

 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 vorderingen wordt door het college aangenomen 
 

 
            Afdeling Grondgebiedzaken - Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en milieu - 

Omgevingsvergunning  
 

 

•  Aanvraag voor het oprichten van een elektriciteitscabine, Pontstraat: Er wordt een 
voorwaardelijke omgevingsvergunning afgeleverd aan de aanvrager 

 

 
Afdeling Omgeving en Wonen - Ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu – Toekennen 
huisnummers Buissestraat 5,5a,7,7a en 9 

 

 
In de Buissestraat worden nieuwe huisnummers toegekend (5, 5A, 7, 7A en 9). 
 
 

 
Afdeling Veiligheidszaken – Goedkeuren tijdelijk politiereglement n.a.v. de geannuleerde 
Fiertelommegang op 07.06.2020  

 

 
Het tijdelijk politiereglement ter gelegenheid van geannuleerde Fiertelommegang op zondag 07 juni 
2020 wordt goedgekeurd 
 
 
 
 
µ 
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           Afdeling Interne zaken – Secretariaat & personeel – Toekennen van een 

erkentelijkheidspremie aan gewezen gemeentelijke brandweerlieden en hun rechthebbende 
dienstjaar 2020 

 

 
 

Aan de gewezen leden van de gemeentelijke brandweerdienst en hun rechthebbende wordt voor het 
dienstjaar 2020 een erkentelijkheidspremie toegekend. 
 

 
Afdeling Interne zaken – secretariaat & personeel – Kennisname gedeeltelijke (4/24) 

            loopbaanonderbreking van een kleuteronderwijzeres i.k.v. medische bijstand 
 

 
Het college neemt kennis van de gedeeltelijke (4/24) loopbaanonderbreking i.k.v. medische bijstand 
van een kleuteronderwijzeres in de gemeentelijke basisschool, met ingang van 01.09.2020 tot en met 
30.06.2021 (met behoud van een opdracht van 20/24sten). 
 

 
 Afdeling Interne zaken - Secretariaat & personeel – Vaststellen wijziging selectiecommissie  

voor de aanwervingsprocedure van een statutair directeur basisonderwijs 
 

 
De selectiecommissie voor de selectieprocedure voor het aanwerven van directeur basisonderwijs 
wordt aangepast  
 

 
Afdeling Interne zaken – Secretariaat & 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 26.06.2020. 

 

 
 Afdeling Leven en Vrije Tijd – Aanstellen hoofdmonitoren (E-niv.) voor het 
 woensdagnamiddagtoezicht op 10.06, 17.06 en 24.06.2020 
 

 

De hoofdmonitoren voor het woensdagnamiddagtoezicht op 10, 17 en 24.06.2020 worden 
aangesteld 
 

3. BEPALEN  VAN STANDPUNT 
 

 
➢ Het college beslist dat de gemeente niet bereid is om het stuk grond Brugzavel (bouwzone – 

waar voorheen een speelpleintje stond) van de Sociale Huisvestingsmaatschappij De Nieuwe 
Haard, aan te kopen voor de geschatte waarde. 
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➢ Het college beslist informatie op te vragen bij het stad Oudenaarde, i.v.m. het toelaten van 
brommers en speedpadelacs op het LAF; 

 
➢ Het college keurt de technische bepalingen, de raming en het voorstel aan te schrijven 

leveranciers voor de opdracht ‘Ontwikkelen, hosten en onderhouden van een website’ goed. 
 

➢ Het college beslist dat er een spiegel mag geplaatst worden aan kruispunt Brugzavel/fietspad 
voor zicht op aankomende fietsers. 

 
➢ Het college gaat akkoord met de bijkomende forfaitaire offerte voor het dossier voetweg 

Zulzeke, voor het herwerken van het dossier voetweg Zulzeke 
 

➢ Het college beslist dat, i.v.m. de bevraging van stad Oudenaarde in het kader van de opmaak 
van het nieuw mobiliteitsplan Oudenaarde, onderstaande aandachtspunten dienen 
meegedeeld te worden: 

 
- Doortrekking van het LAF op de oude spoorwegbedding Oudenaarde-Kluisbergen 
- Doorstroming N60 t.h.v. rondpunt in Leupegem 
- Goede afstemming van het openbaar vervoer tussen Oudenaarde en Kluisbergen (eventueel 

gekoppeld aan goede afstemming van het Vervoer op Maat zoals fiets- en autodeelsystemen 
en andere vormen van Vervoer op Maat) 

 
➢ Het college neemt kennis van het arrest van de RvSt. Dossier Kluisbergen/Bucomat e.a. (UDN-

schorsingsprocedure). 
 

➢ Het college neemt kennis van de resultaten geluidsmetingen: 

• Chiro Fuif Melden op 15.02.2020 

• winterfuif K’RDJU 29.02.2020 
Het college neemt kennis van het feit dat de grafiek van de metingen van de Chirofuif van 
Melden niet beschikbaar is, waardoor niet kan bepaald worden of de opgelegde 
geluidsnormen werden nageleefd. Aan de Chiro Melden dient meegedeeld te worden dat dit 
niet de eerste keer is dat dit gebeurt en dat het dan ook de laatste keer is dat het college 
dergelijke uitleg aanvaardt.  In de toekomst zullen er aan het niet-aanleveren van de 
gevraagde gegevens gevolgen gekoppeld worden.   

 
➢ Het college neemt kennis van het overzicht werkplanning van de technische dienst week 23  en 

uitgevoerde werken week 22. 
 

➢ Het college neemt kennis van het aangetekend schrijven 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.  
 

➢ Het college  beslist een vrijwilligersvergoeding toe te kennen (max. dagvergoeding) aan een 
vrijwilliger voor de hulp op 29.05.2020 bij het samenstellen van de enveloppen met 
mondmaskers.   
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4. VARIA EN MEDEDELINGEN 
 
➢ Het college beslist dat de bushalte in de Avelgemstraat en omgeving dringend dient opgeruimd 

te worden.   
 

➢ Het college beslist dat het  meettoestel in de Rozenlaan dient opgehangen te worden teneinde 
over objectieve cijfers te beschikken.  

 
➢ Het college blijft bij het eerder ingenomen standpunt te blijven i.v.m. het voorzien van 

Ledverlichting voor KFC Kluisbergen nl. er worden geen investeringen meer gedaan in dit 
terrein en dus  ook niet in de openbare verlichting;  

 
De zitting wordt geheven te 18u00  

 
Aldus gedaan in zitting van 3 juni 2020 en goedgekeurd in zitting van 10 juni 2020 

 
Algemeen directeur      De Burgemeester en Schepenen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


