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BESLUITENLIJST VAN HET SCHEPENCOLLEGE VAN  
29 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 15 juli  2020 

  
De notulen van de vergadering van 15 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 het college aangenomen 
 
 

 
            Afdeling Grondgebiedzaken - Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en milieu - 

Omgevingsvergunning  
 

 

• Aanvraag verbouwen en uitbreiden woning gelegen Zandstraat 14: Er wordt een 
voorwaardelijke omgevingsvergunning afgeleverd aan de aanvrager.  

• Aanvraag tot het vervangen van een bestaande distributiecabine en het exploiteren ervan, 
Meersestraat , afdeling 2, sectie B nr. 261E: Er wordt een omgevingsvergunning afgeleverd 
aan de aanvrager.  

• Aanvraag tot het herbouwen van een woning, Pensemont 1:  Er wordt een voorwaardelijke 
omgevingsvergunning afgeleverd aan de aanvrager.  
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            Afdeling Interne Zaken – Secretariaat & Personeel – Uitbreiden uren van een contractueel 

halftijds deskundige HRM (B1-B3)  
 

 
 

De prestaties van een halftijdse deskundige HRM in de afdeling interne zaken – secretariaat en 
personeel, worden met ingang van 1 september 2020 uitgebreid met 08u. Vanaf 01.09.2020 
bedragen de totale prestaties 27u. 
 

 
 

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

 

- De hoofdmonitoren tijdens de zomervakantie maand augustus 2020 worden aangesteld 
 
 

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

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

 
De monitoren tijdens de zomervakantie maand augustus 2020 worden aangesteld, onder het 
vrijwilligersstatuut. 
 

3. BEPALEN  VAN STANDPUNT 
 
➢ Het college neemt kennis van het feit dat er op de intergemeentelijke veiligheidscel werd 

beslist om, op het grondgebied van de politiezone, alle publieke en private evenementen, 
manifestaties, sportwedstrijden op openbaar domein alsook de kermissen, te verbieden en dit 
voor de maanden augustus en september.  Hiertoe wordt een burgemeesterbesluit 
opgemaakt.  Dit betekent dat verschillende evenementen niet zullen kunnen doorgaan.  De 
aanvragers dienen hier dan ook van in kennis gesteld te worden.  Ook de gemeentelijke zalen 
blijven gesloten (eventueel kunnen de zalen gebruikt worden voor vergaderingen, doch 
hierover zal niet expliciet gecommuniceerd worden). Verder bepaalt het college dat de 
gemeente een registratieapp ter beschikking zal stellen van o.a. horeca, sporthal, sportclubs,… 
zodanig dat deze op een gemakkelijke manier aan de registratieplicht kunnen voldoen.  
 

➢ De vorderingsstaat nr. 4 van Wannijn nv, voor de werken in de Kapellestraat voor de periode 
juni 2020, wordt goedgekeurd. 

 
➢ De vorderingsstaat nr. 1 van Stadsbader nv, voor de aanleg van kunstgrasveld voor de periode 

juni 2020, wordt goedgekeurd. 
 

➢  Het college neemt kennis van het schrijven van de prov. Oost-Vlaanderen i.v.m. het project 
‘Lokaal genieten van het Oost-Vlaamse platteland’, waarbij de gemeente een subsidie wordt 
toegekend van 5.750,00 EUR. De subsidie zal echter enkel worden uitbetaald als de aankoop 
van het materiaal gekaderd wordt in een activiteit/initiatief (bijv. stimuleren van fietsen en 
wandelen, waarbij dan wordt aangegeven dat men in de Fruitige Speelweide op een veilige 
manier kan pauzeren).  Het college bepaalt dat het dossier op deze manier verder dient 
uitgewerkt te worden.   
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➢ Het college neemt kennis van het verzoek van Bpost i.v.m. de gevaarlijke verkeersituatie thv 

Hoogweg – verzoek plaatsen van een verkeersspiegel om het tegenliggende verkeer beter op 
te merken.  Het college bepaalt echter niet in te gaan op de vraag om op deze locatie een 
spiegel te plaatsen.   

 

➢ Het college beslist om, in het kader van de Boomplantactie 2020, de drukkosten van de 
bestelbonnen bestemd voor eigen bevolking ten laste te nemen van ons bestuur, de gevraagde 
logistieke steun te verlenen (verdeelpunt zijn waar de bestellingen kunnen afgehaald worden) 
en in staan voor het afhalen en sorteren van het bestelde plantgoed alsook het verzorgen van 
de thuisleveringen op 27.11.2020.   
 

➢ Het college beslist dat de gemeente dit jaar niets zal organiseren n.a.v. ‘Nacht van de 
Duisternis’, gelet op de onduidelijkheid rond de evolutie van (de maatregelen i.kv.) Covid-19.   

 
➢ Het college neemt kennis van het advies van de preventieadviseur, i.v.m. het werken op 

hoogte site Brugzavel. Het college bepaalt dat prijs dient gevraagd te worden voor een 
schaarlift/hoogtewerken zodat op een veilige manier op hoogte kan gewerkt worden op de 
site Brugzavel.    

 
➢ Het college bepaalt dat n.a.v. de voorstelling aankoopcentrale Creat, dat meer informatie mag 

ingewonnen worden over de werking van Creat, op basis waarvan het college dan een 
beslissing zal nemen om al dan niet toe te treden.   

 
➢ Het college neemt kennis van het feit dat de gemeente 8.262 EUR subsidies ikv Covid-19 crisis 

ontvangt voor bestaande of nieuwe lokale waardebonnensystemen die kwetsbare 
doelgroepen helpen.  Het college bepaalt dat voor de besteding van deze subsidie een 
afzonderlijk waardebonnensysteem dient uitgewerkt te worden (en dus niet geïntegreerd in 
een eventueel algemeen systeem van lokale cadeaubonnen) en ter bespreking dient 
voorgelegd te worden aan het college.  

 
➢ Het college neemt kennis van een spontane sollicitatie voor een vakantiejob.  

 
➢ Het college neemt kennis van het besluit van de deputatie dd. 16.07.2020 m.b.t. het dossier 

NV Mimmo/nv Vergalle en het besluit van de deputatie dd. 16.07.2020 m.b.t. het dossier bvba 
O.H.E. Belgian Seed. 

 
➢ Het college neemt kennis van de werkplanning technische dienst week 31 en uitgevoerde 

werken week 30. 
 

 
4. VARIA EN MEDEDELINGEN 
 
➢ Het college beslist dat de snoeiwerken langs de Paddestraat en de Oude Kwaremont dienen 

ingepland te worden van zodra dit kan/mag.   
 

➢ Het college beslist om bij de werken aan het kunstgrasveld een klein gedeelte, tussen de 
kantine en het veld, aan te leggen in asfalt i.p.v. in (kunst)gras. Hiertoe dient een offerte 
opgevraagd te worden bij de aannemer.   
 

➢ Het college beslist dat er voor het door de gemeente aangekochte stuk grond in de 
Molenstraat een plan dient opgemaakt te worden voor de aanleg van een parking.   
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De zitting wordt geheven te 18.30u  
 

Aldus gedaan in zitting van 29 juli 2020 en goedgekeurd in zitting van 5  augustus 2020 
 
 
 
Algemeen directeur      De Burgemeester en Schepenen 
 
 


