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BESLUITENLIJST VAN HET SCHEPENCOLLEGE VAN  
1 JULI 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 24 juni  2020 

  
De notulen van de vergadering van 24 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 vorderingen wordt door het college aangenomen. 
 

 
Afdeling Interne zaken – Secretariaat en personeel – Aanstellen van een technisch 
assistent (niv. D) voor de afdeling Omgeving en Wonen – Gemeentewerken 
(vervangingscontract) 

 

 
Er wordt een voltijds technisch assistent (niveau D) voor de afdeling Omgeving en Wonen - 
Gemeentewerken aangesteld in een vervangingscontract en dit voor de duur van de 
arbeidsongeschiktheid van een technisch assistent, afwezig wegens ziekte. 
 

 
Afdeling Interne zaken – secretariaat en personeel – Aanstellen van een deskundige 
communicatie en Vrije Tijd (B1-B3) in contractueel verband bij aanwerving en aanleggen van  
een wervingsreserve 

 

 
Er wordt een deskundige communicatie en vrije tijd (Bv) in contractueel dienstverband aangesteld.  
 
Er wordt een wervingsreserve aangelegd met een looptijd van twee jaar voor de functie van  
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voltijds contractueel deskundige communicatie en vrije tijd met ingang van 1 juli 2020: 
 

Afdeling Interne Zaken – Secretariaat en Personeel – Goedkeuren kandidaturen voor de  
aanwerving van een hoofddeskundige milieu en duurzaamheid (B4-B5)  

 
De kandidaten voor de sollicitatieprocedure van hoofddeskundige milieu en duurzaamheid (B4-B5) 
worden toegelaten. 
 

 
 Interne Zaken – Secretariaat & Personeel – Bijkomende aanstelling van hoofdmonitoren 
 (E-niv.) voor de speel- en sportvakantie tijdens de zomervakantie maand juli 2020 
 

 
Er worden bijkomend aangesteld als hoofdmonitor tijdens de 1ste week en de 2e week van de 
zomervakantie  

 

 
 Afdeling Burgerzaken – Ambtshalve schrappen uit het bevolkingsregister 
 

De bewoner ingeschreven in het bevolkingsregister Stationsstraat 125 te Kluisbergen, wordt met 
ingang van heden ambtshalve geschrapt uit het bevolkingsregister onzer gemeente. 

 

 
 Afdeling Burgerzaken – Toestaan van een 30-jarige concessie voor het begraven van twee 
 asurnen  
 

 
Er wordt voor een termijn van 30 jaar, op een door de burgemeester of zijn afgevaardigde aan te 
duiden plaats,  een concessie voor het begraven van twee asurnen op de gemeentelijke 
begraafplaats van Berchem toegestaan. 

Afdeling Burgerzaken – Toestaan van een 30-jarige concessie voor het begraven van een 
asurne   

 
Er wordt voor een termijn van 30 jaar, op een door de burgemeester of zijn afgevaardigde aan te 
duiden plaats,  een concessie voor het begraven van een asurne op de gemeentelijke begraafplaats 
van Ruien toegestaan. 

Afdeling Burgerzaken – Toestaan van een 30-jarige concessie voor het begraven van twee 
asurnen  

 
Er wordt voor een termijn van 30 jaar, op een door de burgemeester of zijn afgevaardigde aan te 
duiden plaats, een concessie voor het begraven van twee asurnen op de gemeentelijke begraafplaats 
van Ruien toegestaan. 
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Afdeling Burgerzaken – Toestaan van een 30-jarige concessie voor het begraven van een 
asurne  

 
Er wordt voor een termijn van 30 jaar, op een door de burgemeester of zijn afgevaardigde aan te 
duiden plaats, een concessie voor het begraven van een asurne op de gemeentelijke begraafplaats 
van Ruien toegestaan. 

 

Afdeling Burgerzaken – Toestaan van een 30-jarige concessie voor het begraven van twee 
asurnen 

 
Er wordt voor een termijn van 30 jaar, op een door de burgemeester of zijn afgevaardigde aan te 
duiden plaats,  een concessie voor het begraven van twee asurnen op de gemeentelijke 
begraafplaats van Zulzeke toegestaan. 

 

3. BEPALEN  VAN STANDPUNT 
 
 
➢ Het college neemt kennis van het feit dat de provincie akkoord gaat met de beslissing om geen 

bromfietsen klasse A toe te laten op de fietssnelweg. De  gemeente dient zelf in te staan voor 
het vervangen van de reeds aangebrachte onderborden waar ‘bromfietsen klasse A’ op 
aangeduid staat (het bebordingsplan werd immers goedgekeurd door het college). Het college 
gaat hiermee akkoord.   
 

➢ Het college neemt kennis van het emailbericht 25.06.2020 van de provincie Oost-Vlaanderen, 
i.v.m. de goedkeuring  toekennen van subsidies voor het plaatsen van OV langs de fietssnelweg 
F45.  Verder neemt het college kennis van de mondelinge mededeling (telefonisch) van de 
provincie dat in september een aanpassing van het subsidiereglement ter goedkeuring zal 
voorgelegd worden aan de provincieraad teneinde het subsidiebedrag op te trekken waardoor 
de verlichting uiteindelijk toch voor 100% zal gesubsidieerd worden.   

 
➢ Het college bepaalt dat n.a.v. het verzoek van het ontwerpbureau LIPS, i.v.m. de 

terugkoppeling naar de sportgerelateerde stakeholders m.b.t. dossier Sofinalsite, dat er eerst 
dient teruggekoppeld worden naar de sportfunctionaris en dat pas in een latere fase eventueel 
een terugkoppeling naar de sportverenigingen zal gebeuren.    

 
➢ Het college bepaalt i.v.m. dossier Poletsestraat het volgden mee te delen aan Farys: 

 

• De riolering mag opgemeten/herontworpen worden tot aan het zwembad (put 
12604) 

• Een rooilijnenplan mag opgemaakt worden.  Er bestaat reeds een rooilijnplan van 
een gedeelte van de Poletsestraat.  Dit kan als basis gebruikt worden. 

• De parking dient niet mee opgemeten te worden.  Deze valt buiten de opdracht. 
 
 
➢ Het college bepaalt dat ter hoogte van café Stijn Streuvels een terras mag geplaatst worden op 

het voetpad doch dat steeds een breedte van 1,5m dient vrijgelaten te worden voor 
voetgangers. Er mag geen terras geplaatst worden aan de overzijde van de straat.  
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➢ Het college bepaalt dat de apothekers die op vraag van de gemeente instaan voor de verdeling 
van de filters voor mondmaskers hiervoor een vergoeding van 150 EUR zullen ontvangen.  

 
➢ Het college bepaalt dat een nieuwe ketel dient geplaatst te worden in de kantine van KFC 

Kluisbergen, aangezien de ketel reeds 24 jaar oud is en het niet zeker is wat juist de oorzaak is 
van het lek (mogelijks de gasblok).  De nieuwe ketel is ten laste van de gemeente.    

 
➢ Het college neemt kennis van het sectoraal akkoord waarbij de verplichting bestaat om vanaf 

01.01.2020 recurrente koopkrachtverhoging van €200 per VTE te voorzien.  Het college beslist  
deze verhoging te voorzien door middel van ecocheques ter waarde van 200 EUR (eventueel 
verspreid toegekend, in juni en in december). Dit dient voorgelegd te worden aan de 
vakorganisaties.   

 
➢ Het college verleent toelating voor het plaatsen van een container op de parkeerstrook 

Nieuwstraat van 04.07.2020 tot en met 25.07.2020.  
 
➢ Het college bepaalt in te gaan op het aanbod om het gemeentepersoneel en het onderwijzend 

personeel de mogelijkheid te bieden zich in te enten tegen de griep, en dit ten laste van het 
gemeentebestuur (20,25 EUR per vaccinatie en 40 EUR verplaatsingforfait).  

 
➢ Het college bepaalt  akkoord te gaan om de glijtijd en stamtijd op woensdagnamiddag, tijdens 

de maanden juli en augustus, als volgt aan te passen (en dit omwille van het feit dat het 
gemeentehuis in deze maanden gesloten is op woensdagnamiddag): 
- Stamtijd: van 14.00u tot 16.00u 
- Glijtijd: van 16.00u tot 19.30u 
 

➢ Het college bepaalt toelating te verlenen voor een doortocht met oldtimers tractoren op 
21.07.2020 tussen 10u00 en 10u30. 

 
➢ Het college neemt kennis van de werkplanning technische dienst week 27 en uitgevoerde 

werken week 26. 
 

4. VARIA EN MEDEDELINGEN 
 

➢ Het college beslist i.v.m. het groenonderhoud in verkaveling Rosalinde, dat aan SOLVA dient 
gevraagd te worden om de nodige maaiwerkzaamheden te laten uitvoeren.   
 

➢ Het college beslist om het meettoestel gedurende 14 dagen in de Hoogbergstraat dient 
geplaatst te worden.   

 
➢ Het college beslist dat  een dossier dient opgestart te worden voor een degelijk herstel van het 

dak van de cafetaria van het recreatieoord Kluisbos.   
 
➢ Het college neemt kennis van het feit dat een overleg is gepland over het complex project op 

07.07, waarbij het ontwerp MER en het ontwerp rapport kosten, baten en financiering zal 
besproken worden.  
 

➢ Het college beslist dat bovenaan het wandelpad dat evenwijdig loopt aan de Paterberg een  
gelijkaardige poortconstructie voorzien te worden als aan het wandelpad aan het Feelbos (om 
doorgang van fietsers te vermijden). 
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➢   Het college beslist dat de aanpassing van de kruispunten Keuzelingsstraat/Driesstraat 
(aanpassingen i.k.v. draaicirkel grote landbouwvoertuigen), zo snel mogelijk dient uitgevoerd 
te worden.   

 
➢ Het college beslist dat de voetpaden op het Kwaremontplein dienen uitgeblazen en 

toegevoegd te worden (op die plaatsen waar dit nog niet is gebeurd).   
 
➢ Het college beslist dat de strook openbaar domein langs de woning op de hoek 

Hazestraat/Saertkouter vanaf nu dient onderhouden te worden door de gemeente (voorheen 
werd dit gedaan door de bewoner doch deze ziet hiervan af).   

 
➢ Het college beslist dat de klascontainer die momenteel in GBS Berchem staat zeker tegen de 

start van het nieuwe schooljaar in GBS Ruien dient geïnstalleerd te worden (in overleg met de 
schepen en de directeur).   

 
➢ Het college beslist dat er in de doorgang van de Fruitige Speelweide naar de verkaveling 

Rosalinde een extra gedeelte dient verhard te worden dat nu gebruikt wordt door 
fietsers/voetgangers.   

 
➢ Het college bepaalt wegens Covid-19 niet in te gaan op het verzoek van de Folky Towers om te 

mogen repeteren  in een gemeentelijke zaal.  
 
➢ Het college beslist om meer controles te laten uitvoeren in de Fruitige Speelweide ’s avonds/’s 

nachts door de politie en bepaalt tevens dat een dossier dient opgestart te worden voor het 
plaatsen van een camera op de Fruitige Speelweide.   

 
De zitting wordt geheven te 18u45  

 
Aldus gedaan in zitting van 1 juli 2020 en goedgekeurd in zitting van 8 juli 2020 

 
Algemeen directeur      De Burgemeester en Schepenen 
 
 
 
 


