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BESLUITENLIJST VAN HET SCHEPENCOLLEGE VAN  
4 AUGUSTUS 2020 

 
Aanwezig:   De heer Lode Dekimpe, waarnemend burgemeester-Voorzitter 
   

Heren en mevrouw, José Lacres, Frank De Backer en Linda Van den Abeele, 
schepenen 

    
  en de mevrouw Lotje Demedts, algemeen directeur  
  _______________________________________________________ 
 
 
Verontschuldigd: burgemeester Philippe Willequet 
 
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 29 juli  2020 

  
De notulen van de vergadering van 29 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 Burgerzaken – Toestaan van een bijzetting bij een bestaande grafconcessie in volle 
grond  

 
Er wordt een bijzetting toegestaan bij een bestaande 50-jarige grafconcessie in volle grond voor twee 
personen op de gemeentelijke  begraafplaats van Kwaremont. 
 

Afdeling Burgerzaken – Toestaan van een laatste rustplaats in niet-geconcedeerde grond  
(asverstrooiing)  

 
Er wordt, op een door de Burgemeester of zijn afgevaardigde aan te duiden plaats, een laatste 
rustplaats in niet-geconcedeerde grond (asverstrooiing) op de gemeentelijke begraafplaats van 
Kwaremont toegestaan. 
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Afdeling Burgerzaken –Toestaan van een 30-jarige concessie voor twee nissen in een 
columbarium  

 
Er wordt voor een termijn van 30 jaar op  een door de burgemeester of zijn afgevaardigde aan te 
duiden plaats,  een concessie voor een nis in een columbarium voor twee personen op de 
gemeentelijke begraafplaats van Ruien toegestaan. 
 

Afdeling Interne Zaken – Secretariaat en Personeel – Aanstellen van een tijdelijke voltijdse
 administratief medewerker (C1-C3) voor de afdeling burgerzaken  

 
Er wordt een tijdelijk voltijds administratief medewerker (C1-C3) (19/38), voor de dienst burgerzaken 
aangesteld en dit met ingang van 01.09.2020 en tot en met 05.05.2021 
 

  
           Afdeling Interne Zaken – Secretariaat & personeel – Aanstelling voor bepaalde duur van een 

deeltijds contractueel technisch beambte (E1-E3) – schoonmaakster voor de GBS De Start 
(19/38) 

 

 
Er wordt een  tijdelijke contractuele deeltijdse (19/38) technisch beambte - schoonmaakster  (niveau 
E) in de gemeentelijke basisschool De Start aangesteld, met ingang van 26.08.2020 tot en met 
17.03.2021. 
  
3. BEPALEN  VAN STANDPUNT 
 
➢ Het college neemt kennis van de prijsofferte verlichting voetbalveld Kluisbergen Sportief.  

Aangezien verlichting van sportterreinen als semi-openbare verlichting wordt beschouwd, zal 
dit, net als de openbare verlichting, mee opgenomen worden in het aanbod ‘licht als dienst’ 
van Fluvius.   
 

➢ Het college beslist dat de nivelleringswerken aan de GBS De Start i.k.v. het voorzien van een 
nieuwe fietsstalling in de GBS te Berchem gelijktijdig en in overleg dienen uitgevoerd te 
worden met de nivelleringswerken van het aanpalende perceel.   

 
➢ Het college beslist dat 2 snelheidsovertredingen op de Ronse Baan van 24.06.2020 niet kunnen 

doorgerekend worden, gezien het feit dat niet kon achterhaald worden door welk 
personeelslid de overtredingen werden begaan.  Het college bepaalt dat het gebruiksregister 
voor de elektrische wagen steeds dient ingevuld te worden zodanig dat steeds kan nagegaan 
worden wie de wagen heeft gebruikt.    

 
➢ Het college gaat akkoord met een verlenging (1 week) van een parkeerverbod t.h.v. 

Molenstraat 33-35.  
 

➢ Het college beslist dat de infosessie autodelen op 08.09.2020 dient uitgesteld te worde (Covid 
19).  Aan SOLVA dient gevraagd te worden of de mogelijkheid bestaat om een digitale 
infosessie te organiseren.   
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➢ Het college bepaalt, n.a.v. het verzoek tot het plaatsen van bewegwijzering naar de horecazaak 
‘Etappe 33’, dat dient nagegaan te worden hoe de andere horecazaken op de Kluis 
bewegwijzerd zijn (locaties/aantal).  

 
➢ Het college beslist een bloemenkrans te voorzien aan de vzw Bedevaart naar de Graven aan de 

IJzer, voor de bloemenhulde op 06.09.2020. 
 
4. VARIA EN MEDEDELINGEN 
 
➢ Het college keurt de opgestelde reactie vanuit de gemeente op de scopingnota Rond Ronse 

goed en beslist dat deze mag overgemaakt worden. 
 
➢ Het college beslist om ANB te verzoeken om de  overwas in de Hoogbergstraat te verwijderen.   
 
➢ Het college beslist om op het voetpad rechtover Giftshop Palace, waar vroeger de paaltjes 

stonden, de groenperken door te trekken, zodanig dat men op deze plaats de parking niet 
meer op en af kan rijden.  

 
 

De zitting wordt geheven te 19u00  
 
 
 

Aldus gedaan in zitting van 4 augustus 2020 en goedgekeurd in zitting van 12 augustus 2020 
 
 
 
De algemeen directeur      De Burgemeester en Schepenen
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


