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BESLUITENLIJST VAN HET SCHEPENCOLLEGE VAN  
7 OKTOBER 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 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 30 september  2020 

 
De notulen van de vergadering van 30 september 2020 worden goedgekeurd. 
 
2. BESLISSINGEN 
 
 
 

 Afdeling Interne Zaken – Secretariaat & Personeel – Vaststellen dagorde gemeenteraad en 
OCMW raad van 22.10.2020 

 

 

   Het college stelt de dagorde van de gemeenteraad en OCMW raad vast 
 

 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 betaalaanvragen wordt door het college aangenomen 
 

 

 

 Afdeling Interne Zaken – Secretariaat en Personeel – Aanstellen advocaat i.k.v. beroepschrift 
ingediend door Proximus nv bij de rechtbank van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen, Gent,  
inzake belasting op masten en pylonen – DJ 2019- AJ 2019 
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Er wordt een advocaat aangesteld ter behartiging van de belangen van de gemeente Kluisbergen, 
vertegenwoordigd door haar college van burgemeester en schepenen, voor de behandeling van het 
beroep ingediend door Proximus nv. 
 
 

 
 Afdeling Interne zaken – Secretariaat en personeel – Toekennen vergoeding aan leden van 
 examencommissies – Selectieprocedure hoofddeskundige milieu en duurzaamheid 
 

 
 
Aan de leden van de examencommissie, aangesteld voor de aanwervingsprocedure van een voltijds 
hoofddeskundige milieu en duurzaamheid, wordt een vergoeding en verplaatsingskosten toegekend, 
overeenkomstig de opgavestaten. 

 

 

           Afdeling Veiligheidszaken – Lokale Politie – Goedkeuren tijdelijk politiereglement ter 
gelegenheid van de doortocht van de wielerwedstrijd Ronde van Vlaanderen voor dames en 
Elite op 18 oktober 2020 

 
Het tijdelijk politiereglement voor de doortocht van de wielerwedstrijd Ronde van Vlaanderen voor elite 
dames en heren op 18.10.2020, wordt goedgekeurd. 

 

 
Afdeling Veiligheidszaken – lokale politie – Kennisname besluit burgemeester dd. 07.10.2020 
met betrekking tot de Ronde van Vlaanderen, in uitvoering van het besluit van het college 
van burgemeester en schepenen van 8 juli 2020 tot goedkeuring van de tijdelijke 
politieverordening veiligheid Ronde van Vlaanderen 

 

 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van het college van 
burgemeester en schepenen van 8 juli 2020 tot goedkeuring van de tijdelijke politieverordening 
veiligheid Ronde van Vlaanderen. 
 

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. 
 

 

 
Afdeling Burgerzaken- Toestaan van een 30-jarige concessie voor 2 urnes in een columbarium 
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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.  
 
2 BEPALEN  VAN STANDPUNT 
 
 
➢ De vorderingsstaat nr. 3 van Stadsbader voor de aanleg van een kunstgrasveld Kluisbergen 

Sportief voor de periode augustus 2020 wordt goedgekeurd. 
 
➢ Het college neemt kennis van het emailbericht 02.10.2020 van stad Ronse, i.v.m. project Rond 

Ronse en gaat akkoord met het voorstel om het intergemeentelijk overleg te organiseren na 
de bilaterale overleggen. 
 

➢ Het college gaat akkoord met het intercommunaal voorstel van Farys i.v.m. de gemeentelijke 
tarieven sanering voor 2021,  

 
➢ Het college bepaalt het advies op te vragen van de lokale politie omtrent de opstelling van een 

tent op de parking voor Body Gym voor hun sportactiviteiten en de bijhorende 
parkeerproblemen in de Kettingweg.  

 
➢ Het college bepaalt dat er geen verdere stappen ondernomen moeten worden i.v.m. de 

wandelpaden in het Kluisbos. Uit nazicht is gebleken dat er geen extra paden werden verhard.  
De plaatsen waar porfier werd aangebracht, werden in het verleden ook reeds verhard.   

 
➢ Het college keurt het voorstel van de afdeling Cultuur goed voor het boeken van 2 grote 

artiesten in 2021.  De budgetten mogen voorzien worden voor 2021. 
  
➢ Het college beslist ikv Covid 19 dat de gemeentelijke zalen moeten geblokkeerd worden tot 

het einde van het jaar.   
 
➢ Het college beslist toelating te verlenen aan de Scouts Kluisbergen voor de organisatie van hun 

quiz op 07.11.2020 in feestzaal Brugzavel, mits het naleven van alle coronamaatregelen.   
 
➢ Het college bepaalt, i.v.m. het verzoek tot toelating tot het plaatsen van de promowagen van 

de ‘Katmobiel’ van Gaia, (i.k.v. sensibiliseren verplichte sterilisatie bij katten), dat de 
promowagen een halve dag op het Ruienplein en een halve dag op het Stationsplein 
(Bloemenlaan) mag staan.   

 
➢ Het college neemt kennis van de melding van KFC Kluisbergen, i.v.m. de plaatsing van 

zonnepanelen op de site ‘Misseweg’  
 
➢ Het college gaat akkoord met de bevestiging aan de kerk van Ruien van het bord ‘Ruien 2.0’  
 
➢ Het college bepaalt dat het fietspad in de Molenstraat mag heraangelegd worden in rode 

klinkers.  
 

➢ Het college beslist te zullen deelnemen aan de Jerusalemchallenge met het personeel en 
bestuur. 

 
➢ Het college neemt kennis van de werkplanning technische dienst week 41 en uitgevoerde 

werken week 39 en 40. 
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➢ Het college beslist om voorlopig geen nieuwe maatregelen te nemen m.b.t. het gebruik van de 

douches.   
 

 
4. VARIA EN MEDEDELINGEN 
 
 

➢ Het college beslist dat een artikel dient opgenomen te worden in het GIB omtrent de 11-
novemberviering.  
 

➢ Het college beslist om een schrijven te richten aan de uitbater van café Edelweiss met de vraag 
om de tent en het terras op het openbaar domein te verwijderen.  

 
➢ Het college beslist i.v.m. het nazicht van het parcours van de Ronde van Vlaanderen, dat de 

putten op het parcours dringend moeten gevuld worden, vóór de doortocht van de Ronde van 
Vlaanderen.   

 
➢ Het college beslist om de nieuwjaarsrecepties voor de bevolking, voor het personeel en voor 

de raden af te lasten, gelet op de onzekere situatie omwille van corona.   
 

➢ Het college beslist dat de afgereden verkeerskegel op het verkeersplateau in de Grote 
Herreweg dient hersteld te worden.  

 
 

 
 

De zitting wordt geheven te 19u00  
 
 
 

 
Aldus gedaan in zitting van 7 oktober 2020 en goedgekeurd in zitting van 14 oktober 2020 

 
 
 
 
 

 
Algemeen directeur      De Burgemeester en Schepenen 
 


