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BESLUITENLIJST VAN HET SCHEPENCOLLEGE VAN  
17 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. GOEDKEUREN NOTULEN VORIGE  ZITTING 
 
 

 Goedkeuren notulen van de zitting van 10 juni  2020 

  
De notulen van de vergadering van 10 juni 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 de invorderingen wordt door het college aangenomen 

 

 
  Afdeling Interne zaken – secretariaat & personeel – Toestaan verlof wegens bijzondere 
 opdracht in het belang van het onderwijs als vastbenoemd voltijds lager onderwijzer 
 

 
Er wordt aan een vastbenoemd voltijds lager onderwijzer verlof toegestaan wegens bijzondere 
opdracht in het belang van het onderwijs voor de periode van 1 september 2020 tot en met 31 
augustus 2021 voor het uitoefenen van de functie van algemeen schoolsportmedewerker als 
gedetacheerde leerkracht bij MOEV. 

 

 
Afdeling Vrije Tijd en Onderwijs - Onderwijs – Goedkeuren ten laste name van 28 lestijden per 
week in het gemeentelijk onderwijs ten laste van de gemeente voor het schooljaar 2020-2021 

 

 
In de gemeentelijke basisschool De Start worden, voor het schooljaar 2020-2021, 28 bijkomende 
lestijden per week ingesteld ten laste van de gemeente (1 voor het kleuteronderwijs, 27 voor het 
lager onderwijs). 
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 Interne Zaken – Secretariaat & Personeel – Aanstellen van hoofdmonitoren (E-niv.) voor de 
 speel- en sportvakantie tijdens de zomervakantie maand juli 2020 
 

 
De hoofdmonitoren voor de speel- en sportvakantie tijdens de zomervakantie maand juli 2020 
worden aangesteld. 
 

  
 Afdeling Interne Zaken – Secretariaat & personeel – Aanstellen van monitoren (vrijwilligers) 

voor de speel-en sportvakantie tijdens de zomervakantie maand juli 2020 
 

 
De monitoren voor de speel- en sportvakantie tijdens de zomervakantie maand juli 2020 worden 
aangesteld. 
 

 
 Afdeling Burgerzaken – Ambtshalve schrappen uit het bevolkingsregister 
 

 
De bewoner ingeschreven in het bevolkingsregister Grote Herreweg 160, wordt met ingang van 
heden ambtshalve geschrapt uit het bevolkingsregister onzer gemeente. 
 

3. BEPALEN  VAN STANDPUNT 
 

 
➢ Het college bepaalt dat ikv  het voorstel intergemeentelijke samenwerkingsovereenkomst met 

stad Ronse voor het schoolzwemmen 2020-2021, er dient nagevraagd te worden aan stad 
Ronse hoeveel zwembeurten werden verbruikt in schooljaar 2019-2020.   

 
➢ De vorderingsstaat nr. 1 van Wannijn nv, Buissestraat 36 te 9690 Kluisbergen voor de werken 

Kapellestraat, voor de periode maart 2020 wordt goedgekeurd. 
 

➢ Het college beslist akkoord te gaan met het voorstel van de firma Automated Product Services 
(APS), Drukpersstraat 4 te 1000 Brussel voor het plaatsen van een fotocabine voor pasfoto’s en 
dit op de kelderverdieping van het gemeentehuis.   

 
➢ Het college beslist het bodemsaneringsproject opgemaakt door Geolab voor het 

Recreatiedomein Kluisbos goed te keuren.  Dit mag overgemaakt worden aan OVAM.   
 
➢ Het college beslist dat, i.v.m. het gebruik van de sporthal  door een professionele sporter 

(basket), nu de sporthal opnieuw geopend is, de geldende vergoeding dient aangerekend te 
worden aan deze sporter.   

 
➢ Het college beslist dat, n.a.v. het verzoek tot het plaatsen van nadars in de Zulzekestraat n.a.v. 

de meezingzondagen in de Zulzekestraat, hieromtrent het advies dient gevraagd te worden 
aan de lokale politie.   

 
➢ Het college verleent toelating voor het verlengen van een parkeerverbod in de Stationsstraat 

thv Opperij tot en met 27.06.2020.  
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➢ Het college bepaalt, nu de regels voor het organiseren van een proclamatie versoepeld zijn, 
akkoord te gaan met het organiseren van een plechtigheid in de scholen met de ouders.  Het 
college bepaalt dat de opgelegde regels (o.a. max. 100 personen, geen eten en/of drinken,…) 
moeten nageleefd worden.   

 
➢ Het college neemt kennis van het ziekteattest van een werknemer 15.06.2020 tot en met 

12.07.2020 (verlenging); 
 
4. VARIA EN MEDEDELINGEN 
 
➢ Het college beslist dat de parkings in het Kluisbos moeten gemaaid worden.   
 
➢ Het college beslist aan de provincie en de aannemer dient gevraagd te worden om een feller 

rood te gebruiken voor de slemlaag op het langeafstandsfietspad.    
 
➢ Het college gaat akkoord met het plaatsen van gastellers in het recreatieoord, teneinde een 

betere opsplitsing te kunnen maken van het gasverbruik.   
 

➢ Het college beslist i.v.m. het versturen van dwangbevelen in het kader van onbetaalde 
facturen, dat de invorderingsprocedure geschorst wordt tot en met 31 augustus 2020 (en dit 
omwille van Covid-19).  Debiteuren moeten echter wel een aangetekend schrijven ontvangen, 
los van de invorderingsprocedure, waarin wordt gemeld dat zij nog een openstaande schuld 
hebben t.o.v. de gemeente (bedrag vermelden ) en waarin wordt meegedeeld dat de normale 
invorderingsprocedure wordt geschorst tot en met eind augustus 2020 doch dat vanaf dan de 
normale procedure zal verdergezet worden (o.a. tweede aanmaningen met bijkomende kost 
van 20€, dwangbevel,…).  In het schrijven dient ook doorverwezen te worden naar het OCMW 
indien men moeilijkheden heeft om de facturen te betalen.   

 
➢ Het college beslist i.v.m. ‘rookvrije gemeente’ , dat de afdeling Vrije Tijd dient na te gaan welke 

acties de gemeente kan ondernemen in het kader van ‘rookvrije gemeente’.    
 

➢ Het college bepaalt dat er aan de zitbanken ter hoogte van kasteel ter Donckt een vuilnisbak 
dient voorzien te worden.    

 
➢ Het college bepaalt dat het niet aangewezen is om de borduren af te schuinen in de Weyns, 

zodanig dat men iets meer ruimte heeft om te parkeren. Om echt meer ruimte te creëren 
zouden de borduren moeten opgeschoven worden, doch gelet op de talud naar het fietspad is 
dit niet evident.  Het college beslist dan ook dat de borduren blijven staan en dat ze niet zullen 
afgeschuind worden.    

 
➢ Het college bepaalt dat dient nagevraagd te worden bij Fluvius in welke mate de verlichting op 

het langeafstandsfietspad ter hoogte van de Weyns noodzakelijk is.  Het fietspad wordt in het 
eerste gedeelte van de Weyns immers deels mee verlicht door de straatverlichting.    

 
 

De zitting wordt geheven te 18u30  
 

Aldus gedaan in zitting van 17 juni 2020 en goedgekeurd in zitting van 24 juni 2020 
 
Algemeen directeur      De Burgemeester en Schepenen 
 
 


