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BESLUITENLIJST DER ZITTING VAN HET SCHEPENCOLLEGE VAN  
8 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  
  _______________________________________________________ 
 
 
Het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Kluisbergen, bijeen in zitting op datum 
als hoger vermeld, heeft beslist wat volgt: 
 
 
1. GOEDKEUREN NOTULEN VORIGE  ZITTING 
 
 

 Goedkeuren notulen van de zitting van 1 juli  2020 

  
De notulen van de vergadering van 1 juli 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 de college aangenomen 

•     De lijst met bestelaanvragen wordt door de college aangenomen 
 

 

 
Afdeling Veiligheidszaken – Lokale politie – Goedkeuren tijdelijk politiereglement veiligheid 
t.g.v. de Ronde van Vlaanderen editie 2020  op 18 oktober 

 

 
Het tijdelijk politiereglement i.k.v. de veiligheid t.g.v. de Ronde van Vlaanderen  op 18.10.2020 wordt 
goedgekeurd. 
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 Afdeling Vrije Tijd & Onderwijs – Onderwijs – Goedkeuren bestek en raming en bepalen van 
de wijze van gunnen – Bereiding en levering van schoolmaaltijden aan de gemeentelijke 
basisschool De Start voor het schooljaar 2020-2021 

 

 

Het bestek en de raming (76.777,50 EUR incl. BTW) voor het bereiden en leveren van 
schoolmaaltijden voor het schooljaar 2020-2021 voor de gemeentelijke basisschool de Start te 
Kluisbergen (2 vestigingen) worden goedgekeurd. 
 

  
Afdeling Interne zaken – Secretariaat & personeel – Vacant verklaren bij aanwerving van de 
functie van een technische assistent (D1-D3) voor de afdeling Omgeving en Wonen –  
gemeentewerken  in contractueel verband voor bepaalde duur 

 

 

De voltijdse contractuele betrekking van technisch assistent (rang Dv) (bepaalde duur) in de afdeling 
Omgeving en Wonen - gemeentewerken, wordt vacant verklaard bij aanwerving. 

 
3. BEPALEN  VAN STANDPUNT 
 
➢ De vorderingsstaat nr. 2 en nr. 3 van Wannijn nv, Buissestraat 36 te 9690 Kluisbergen voor de 

werken in de Kapellestraat worden goedgekeurd; 
 
➢ Het college gaat akkoord met het voorstel  van het plan van bewegwijzering ROK -zones 

(Ronse-Oudenaarde-Kluisbergen), die de bedrijvenzones aanduidt.   
 
➢ Het college gaat akkoord met het verzoek van Farys, i.v.m. de basisprincipes onderhoud riolen 

langs gewestwegen zoals deze werden afgesproken tussen VVSG/Aquaflanders en AWV.   
 
➢ Het college bepaalt dat het opvangbekken in de verkaveling Kettingweg dient afgesloten te 

worden d.m.v. een afsluiting in kastanjepaaltjes.  Deze afsluiting dient voorzien te worden aan 
de kant van de straat en aan de kanten van de woningen maar niet aan de achterkant (kant 
appartementsgebouw). Aan deze kant volstaat een draadafsluiting.    

 
➢ Het college bepaalt akkoord te gaan met de organisatie van een straatconcert op 28.08.2020 in 

de Zulzekestraat (doorgang naar boerderij Raevens), op voorwaarde dat uit het COVID Event 
Scan-formulier blijkt dat het event een groen label krijgt en aldus COVID-veilig kan 
georganiseerd worden.  Indien dit het geval is, dan zal een parkeerverbod voorzien worden in 
de straat langs de kerk en mag de organisatie gebruik maken van de gemeentelijke 
elektriciteitsvoorziening.   

 
➢ Het college neemt kennis van de resterende beurten schoolzwemmen voor het schooljaar 

2019-2020 en van het feit dat bij de vernieuwing van de samenwerkingsovereenkomst met de 
stad Ronse deze resterende zwembeurten zullen overgezet worden naar het schooljaar 20-21. 
De samenwerkingsovereenkomst kan dan ook onder deze voorwaarde verlengd worden voor 
het schooljaar 2020-2021.  
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➢ Het college beslist volgende leveranciers aan te schrijven voor het voorzien van nieuwe 
armaturen met led-lampen in de sporthal Kluisbos (raming: 33.000 EUR incl. BTW): 

 
- Elektriciteit Vansteenbrugghe NV, Berchemweg 95 te 9700 Oudenaarde  
- Electro Kristof Lateur, Kapellestraat 7B te 9690 Kluisbergen 
- Electro Niko Reynaert, Kruishoutemsesteenweg 141 te 9750 Kruisem  
- De Keyser Elektrotechniek nv, Zonnestraat 4 te 9690 Kluisbergen 

 
➢ Het college bepaalt dat de gemeente niet actief zal deelnemen aan de campagne 

‘Zomerstraat’. Verder verleent het college toelating, nav een vraag van een inwoner van de 
Parklaan, om een zomerstraat in te richten rechtover de woningen in de Parklaan (tweede 
gedeelte Parklaan, richting Rozenlaan).  De zomerstraat dient ingericht te worden op de strook 
langsheen het fietspad en niet op de parkeerstrook in de Parklaan (omwille van 
veiligheidsredenen).  De gebruikers van het fietspad mogen hierbij niet gehinderd worden.  De 
geldende coronamaatregelen moeten gerespecteerd worden en er mag geen overlast 
gecreëerd worden voor de buurt.   
 

➢ Het college neemt kennis van het verzoek van de directeur Kunstacademie Vlaamse Ardennen, 
i.v.m. de prijsoffertes voor het herstel van twee piano’s en de aankoop van een nieuwe 
buffetpiano en een nieuwe digitale piano en bepaalt hieromtrent het volgende: 

- Het college gaat akkoord met het herstel (groot onderhoud) van twee piano’s (buffet Kawai 
GS-40 en buffet Kawai CX-4) (kostprijs: 1.089 EUR incl. BTW per piano). 

- Het college gaat akkoord met de aankoop van een nieuwe buffetpiano (kostprijs: 9.600 EUR 
incl. BTW) en met de aankoop van een nieuwe digitale piano (kostprijs: 2.000 EUR incl. BTW).  
 

➢ Het college neemt kennis van het verzoek tot het uitvoeren van vrijwilligerswerk en bepaalt dat 
er beroep mag gedaan worden op deze vrijwilligers voor het uitvoeren van werken voor 
gemeente/ocmw.    

 
➢ Het college neemt kennis van de werkplanning technische dienst week 28 en uitgevoerde 

werken week 27; 
 
➢ Het college geeft toelating tot het plaatsen van een houten terras (ongeveer2 parkeerplaatsen) 

thv Café In De Zon voor de periode mei tot september. (afmetingen: 7m op 2,5m). In het 
verlengde van het terras zal (op het resterende gedeelte van de twee parkeerplaatsen) een 
motor- en fietsenstalling voorzien worden. Het voetpad dient steeds vrijgehouden te worden en 
het terras mag slechts gebruikt worden tot 22u00, dit om overlast voor de buurt te vermijden.   

 
4. VARIA EN MEDEDELINGEN 
 
➢ Het college beslist i.v.m. het aankopen van een bewakingscamera dat er dient gekeken te 

worden voor de aankoop van een vaste verplaatsbare camera die in de hoogte kan opgehangen 
worden.  
  

➢ Het college beslist dat aan de stad Oudenaarde dient gevraagd te worden om de nodige 
snoeiwerken uit te voeren langs het LAF op Oudenaards grondgebied.   

 
➢ Het college beslist dat het in het bestek vastgestelde procedé zal gevolgd worden voor de aanleg 

van het kunstgrasveld.  
 
➢ Het college beslist, dat het voetpad dringend dient afgewerkt te worden ter hoogte van de 

woningen in de Grote Herreweg 77-79.   
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➢ Het college beslist dat aan de monitoren van de speelpleinwerking dient meegedeeld te worden 

dat de muziekboxen steeds naar de parking moeten gericht worden en dat de muziek ’s 
morgens niet vóór 8.45u mag aangezet worden.  Verder dient erop toegezien te worden dat de 
muziek niet constant aanstaat, maar enkel in het kader van een spel of eventueel tijdens een 
pauze.   

 
 

De zitting wordt geheven te 19.00u  
 
 
 

Aldus gedaan in zitting van 8 juli 2020 en goedgekeurd in zitting van 15 juli 2020 
 
 
 
Voor de algemeen directeur, afw.    De Burgemeester en Schepenen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


