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BESLUITENLIJST VAN HET SCHEPENCOLLEGE VAN  
21 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 
  _______________________________________________________ 
 
 
 
1. GOEDKEUREN NOTULEN VORIGE  ZITTING 
 
 

 Goedkeuren notulen van de zitting van 14 oktober 2020 

 
De notulen van de vergadering van 14 oktober 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 betaalaanvragen wordt door het college aangenomen. 
 
 

 
            Afdeling Grondgebiedzaken - Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en milieu - 

Omgevingsvergunning  
 

 
 

• Aanvraag  tot plaatsen en exploiteren van een distributiecabine met een transformator, 
Saertkouter: Een voorwaardelijke omgevingsvergunning wordt afgeleverd aan de aanvrager. 

• Aanvraag tot het bouwen van een bijgebouw, Weyns 23: Een omgevingsvergunning wordt 
afgeleverd aan de aanvrager. 

• Aanvraag tot het uitbreiden van een bestaande drukkerij: Meulesaevel 1: Een voorwaardelijke 
omgevingsvergunning wordt afgeleverd aan de aanvrager 
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Afdeling Omgeving en Wonen – Gemeentewerken -  PV van voorlopige oplevering – Aanleg 
kunstgrasveld Parklaan 

 

 
Het proces-verbaal van voorlopige oplevering dd. 14.10.2020 voor de aanleg van een kunstgrasveld 
Parklaan Kluisbergen, uitgevoerd door Stadsbader nv, Kanaalstraat 1 te 8530 Harelbeke wordt 
goedgekeurd.   
 

 
 Afdeling Omgeving en Wonen – Gemeentewerken – Afleveren wegvergunning voor het 

signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg, werken van 3e 
categorie – Proximus  nv  

 

 
Aan Proximus, Kortrijksesteenweg 542 te 9000 Gent wordt voor de periode vanaf 01.01.2021  tot en 
met 31.12.2021 een wegvergunning verleend. 
 

 
 Afdeling Grondgebiedzaken – Gemeentewerken – Afleveren wegvergunning voor het 

signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg, werken van 3e 
categorie –  JACOPS nv  

 

 
Aan Jacops nv, Nijverheidslaan 31 te 8540 Deerlijk wordt voor de periode vanaf 01.01.2021  tot en 
met 31.12.2021 een wegvergunning verleend voor het uitvoeren van dringende herstellingen i.k.v. de 
onderhoudscontracten 
 

 Afdeling Burgerzaken - Toestaan van een laatste rustplaats in een niet-geconcedeerde nis in 
een columbarium  

 
Er wordt, op een door de burgemeester of zijn afgevaardigde aan te duiden plaats, een laatste 
rustplaats in een niet-geconcedeerde nis voor 10 jaar (waarna de as verstrooid wordt) op de 
gemeentelijke begraafplaats van Zulzeke.  
 

 
 Afdeling Vrije Tijd – Onderwijs en Kunstonderwijs – Aanstellen van een tijdelijke voltijdse 

kleuteronderwijzeres in GBS De Start  
 
 

Er wordt met ingang van 15 oktober 2020 een tijdelijke voltijdse (24/24) kleuteronderwijzeres 
aangesteld aan de gemeentelijke basisschool De Start Ruien. 
 
3. BEPALEN  VAN STANDPUNT 
 
➢ De vorderingsstaat nr. 11 (tevens eindstaat) van Maes & Coucke BV, Tielstraat 22 te 8720 

Markegem, voor de bouw van een leslokaal Stationsstraat voor de periode maart 2020 wordt 
goedgekeurd. 
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➢ Het college verleent geen toelating voor de organisatie van de Diatrail in het Kluisbos op 

14.11.2020, gelet op de zeer slechte evolutie van de coronacijfers.  Het college acht het niet 
opportuun om nu een dergelijk evenement, waar men 300 deelnemers verwacht, te laten 
doorgaan.  

 
➢ Het college bepaalt toelating te verlenen aan KLJ Zulzeke voor het organiseren van een take-

away op 14 & 15.11.2020. Men dient wel alle nodige maatregelen te nemen om het 
afhaalmoment volledig corona-proof te laten verlopen (mondmaskers, handgel, afstand, 
afzonderlijke in- en uitgang,…) . 

 
➢ Het college bepaalt toelating te verlenen tot het plaatsen van een silo op de parkeerstrook 

(pleisterwerken fase 2) thv Stationsstraat 72 (vanaf heden tot eind december).  
 

➢ Het college beslist dat het dossier m.b.t. de verbouwingswerken 2e verdieping gemeentehuis, 
mag stopgezet worden. Het reeds uitgevoerde werk (opmaak voorontwerp + raming) mag 
gefactureerd worden aan de gemeente.   

 
➢ Het college neemt kennis van de nota van de uitbater van Kluisbos Café i.k.v., en bepaalt 

akkoord te gaan om de huur voorlopig te schorsen voor de periode van 1  
maand.  Daarna zal de situatie opnieuw geëvalueerd worden.   
Voor wat betreft de verlenging van de concessie bepaalt het college dat er reeds in 2019 
toelating werd gegeven om de concessie verder te zetten tot en met 2022 (maximale duur van 
de concessie).   

 
➢ Het college bepaalt dat de gemeentelijke zalen geblokkeerd moeten worden tot en met eind 

2020 zodanig dat deze niet meer kunnen gereserveerd en gebruikt worden.   Er zullen geen 
activiteiten meer toegelaten worden in de gemeentelijke zalen.  
 

➢ Het college beslist om n.a.v. de opgelegde maatregelen i.k.v. Covid 19 dat de quiz 
georganiseerd door de Scouts Kluisbergen niet  kan doorgaan.  

 
➢ Het college beslist dat de participatieavond Ruien 2.0. op 29.10.2020 dient geannuleerd te 

worden en voorlopig dient uitgesteld te worden naar 14.01.2021.   
 
➢ Het college neemt kennis van het ontwerp GIB editie november 2020, en bepaalt dat, indien 

de aanpassing en uitbreiding van het derdebetalersysteem voor abonnementen van De Lijn 
wordt goedgekeurd door de gemeenteraad, dit eveneens dient opgenomen te worden in het 
infoblad.   

 
➢ Het college beslist dat de aanvraag voor een stageplaats groendienst moet besproken worden 

met het diensthoofd gemeentewerken.   
 
➢ Het college bepaalt deel te nemen aan het project ‘de Grote Grondvraag’.  

 
➢ Het college neemt kennis van de werkplanning technische dienst week 43 en uitgevoerde 

werken week 42. 
 

➢ Het college neemt kennis van:  

• Notulen vergadering kerkfabriek St. Jan in de Olie Zulzeke 07.09.2020 – budget 2021 

• Notulen vergadering kerkfabriek St Amandus Kwaremont 11.09.2020 – budget 2021, 
budgetwijziging 2020 en MJP 2020-2025 
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➢ Het college neemt kennis van het doktersattest van een werknemer 

 
➢ Het college bepaalt een vergoeding te voorzien voor thuiswerk.  

 
4. VARIA EN MEDEDELINGEN 
 
➢ Het college neemt kennis van het feit dat, gezien de grondschildering in de Middelloopstraat 

niet werd aangebracht volgens de gemaakte afspraken, de aanvrager zelf dient in te staan voor 
het verwijderen van de schildering.   

 
➢ Het college gaat akkoord met het voorstel van ILVA nl. dat de burgers hun overschot aan gele 

zakken en stickers kunnen omruilen bij de gemeente per stuk (tot en met 30.06.2021), tegen 
terugbetaling op de provisierekening van de betrokken persoon.   

 
➢ Het college neemt kennis van het feit dat ILVA een voorstel zal uitwerken voor het voorzien 

van een voordeeltarief voor gezinnen die pampers en incontinentiemateriaal gebruiken.    
 
➢ Het college neemt kennis van het feit dat de haag in de ruilverkavelingsweg in Heylbroeck te 

dicht bij de weg staat, en dat deze door de eigenaar zou verplaatst worden doch dat dit nog 
steeds niet is gebeurd.  Aan de eigenaar dient gevraagd te worden om de haag te verplaatsen.   
 

➢ Het college neemt kennis van de oproep van Kind en Gezin voor de omschakeling van 
bestaande opvangplaatsen naar subsidie inkomenstarief en bepaalt kennis te nemen dat er 
voor Kluisbergen 27 plaatsen kunnen omschakelen naar subsidie inkomenstarief.  Het college 
beslist  dat de gemeente geen bezwaren heeft tegen dergelijke omschakeling.  

 
 
 

 
De zitting wordt geheven te 18u30 

 
 

 
Aldus gedaan in zitting van 21 oktober 2020 en goedgekeurd in zitting van 28 oktober 2020 

 
 

 
 
Algemeen directeur      De Burgemeester en Schepenen 
 
 
 
 
 
 
 
 


