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BESLUITENLIJST VAN HET SCHEPENCOLLEGE VAN  
28 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 21 oktober 2020 

  
De notulen van de vergadering van 21 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. 
 
 

 
            Afdeling Grondgebiedzaken - Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en milieu - 

Omgevingsvergunning  
 

 
 

• Aanvraag  tot het bouwen van een bijgebouw, Wuipelstraat 35: Een omgevingsvergunning 
wordt afgeleverd aan de aanvrager. 

• Aanvraag tot het verbouwen van een bestaande zonevreemde woning, Lamontstraat 18: Een 
omgevingsvergunning wordt afgeleverd aan de aanvrager. 

• Aanvraag tot aanvraag tot verbouwen van een hoevewoning en bijgebouw + gedeeltelijk 
verbouwen van een bijgebouw 2, Dalstraat 4: Een voorwaardelijke omgevingsvergunning 
wordt afgeleverd aan de aanvrager. 

• Aanvraag tot verbouwen van een voormalig landbouwbedrijf tot woning met 
woningbijgebouwen en kantoorruimte, Watermolenstraat 3: Een voorwaardelijke 
omgevingsvergunning wordt afgeleverd aan de aanvrager. 
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 Afdeling Interne Zaken – Secretariaat &  Personeel – Verlenen ontslag wegens 

oppensioenstelling van een contractueel voltijdse technische assistent gemeentewerken  
 

 
Aan een  contractueel voltijds technisch assistent (D1-D3) in de afdeling gemeentewerken, wordt op 
zijn verzoek, eervol ontslag verleend bij ons bestuur wegens oppensioenstelling en dit met ingang 
van 1 december 2020. 

 

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

voor de speelvakantie tijdens de herfstvakantie  2020 ( van 2 tot 6 nov.2020) 
 

 
 
De monitoren worden aangesteld gedurende de speelvakantie tijdens de herfstvakantie 2020, onder 
vrijwilligersstatuut: 
 
 
3. BEPALEN  VAN STANDPUNT 
 
➢ Het college beslist het volgende i.v.m. het omgevingsproject referentie gemeente:  202000080 

- referentie omgevingsloket: OMV_2020104363: 
 

Het college heeft een aantal bedenkingen bij voorliggend omgevingsproject: 
Het college vindt in het aanvraagdossier weinig verduidelijking terug omtrent de motivatie van 
de vroegtijdige hernieuwingsaanvraag. In het dossier wordt enkel vermeld dat dit kadert in een 
nakende overname van het bedrijf en dat de toekomstige overname van het bedrijf een 
belangrijke financiële inspanning vergt, zodoende de nieuwe exploitant zekerheid kan hebben 
over de eindtermijn van zijn vergunning. Voor het overige wordt niets vermeld over deze 
nakend overname: geen timing van de overname, geen verduidelijking over wie het bedrijf zal 
overnemen. 
Bovendien wordt de hernieuwing aangevraagd voor een bepaalde termijn tot 12.11.2029. Dit 
is een termijnverlenging van +/- 4 jaar. Biedt dergelijke termijnverlenging zoveel meer 
zekerheid naar de overnemer voor zijn belangrijke financiële inspanning? In het dossier staat 
ook nergens aangegeven waar de specifieke datum 12.11.2029 juist vandaan komt. Is hier een 
specifiek reden voor?    
Naast deze bedenkingen wenst het college er ook de aandacht op te vestigen dat het 
groenscherm van de inrichting nog steeds niet volledig uitgevoerd is en dat de gemeente 
hiertoe de opdracht heeft gegeven aan de intergemeentelijke toezichthouder om hierin de 
nodige stappen te zetten. 

 
➢ Het college neemt kennis van de aanpassingen aan het algemeen politiereglement Politiezone 

Vlaamse Ardennen. Het college bepaalt niet akkoord te kunnen gaan met het invoeren van een 
sluitingsuur voor de horecazaken.  Verder heeft het college bedenkingen bij het verlagen van 
de leeftijd van 16 jaar naar 14 jaar.  Voor wat betreft het verlagen van de leeftijd, dient het 
advies van de jeugdraad gevraagd te worden.   
 

➢ De vorderingsstaat nr. 4 van Monument Vankerckhove nv, Oostrozebekestraat 54 te 8770 
Ingelmuster, voor de gevelrenovatie GOC Berchem, voor de periode september 2020 wordt 
goedgekeurd. 
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➢ De vorderingsstaat nr. 4 (tevens eindstaat) van Stadsbader nv, Kanaalstraat 1 te 8530 

Harelbeke, voor de aanleg van kunstgrasveld Parklaan, voor de periode september 2020 wordt 
goedgekeurd. 
 

➢ Het college gaat akkoord met het verzoek van de aanvrager om een recenter naamplaatje van 
oud-strijder 40-45 te verkrijgen voor zijn grootvader en een familielid (twee Oudstrijders) op 
de begraafplaats te Ruien.  

 
➢ Het college bepaalt i.v.m. de aanvraag van Familiehulp voor het gebruik van het GOC Ruien op 

26 en 27.04.2021 voor een bijscholing, dat, indien de omstandigheden i.k.v. Covid 19 
genormaliseerd zijn tegen april 2021, het tarief voor gebruiker categorie D dient aangerekend 
te worden. 

 
➢ Het college gaat akkoord met het voorstel van de aangepaste beplanting en bijhorend 

verrekeningsvoorstel dossier Kapellestraat. 
 

➢ Het college gaat akkoord met het verzoek van de firma Van Maercke om 4 stemhokjes te 
voorzien op 27.11.2020. 

 
➢ Het college bepaalt dat de gemeente zich zal registreren als ‘Rode Neuzen Dag Gemeente’ en 

de scholen zal oproepen om zich in te schrijven voor de rode Neuzen (k)uur.   
 
➢ Het college neemt kennis van het doktersattest van een werknemer. 
 
4. VARIA EN MEDEDELINGEN 
 
➢ Het college beslist dat de buxusstruiken die geplant zijn thv de verkeersheuvel in de Grote 

Herreweg, mogen verwijderd worden en dat een andere groensoort mag voorzien worden 
 

➢ Het college beslist i.v.m. de nieuwe AED-toestellen dat hieromtrent een artikel dient 
opgenomen te worden in het infoblad.   

 
➢ Het college beslist ii.v.m. de verhuis van een bewoner van de Groendreef naar de Nieuwstraat, 

dat betrokkene de sleutel van de woning in de Nieuwstraat nu reeds mag ontvangen zodat hij 
stelselmatig zijn persoonlijke bezittingen kan verhuizen naar de Nieuwstraat 

 
De zitting wordt geheven te 18u30 

 
Aldus gedaan in zitting van 28 oktober 2020 en goedgekeurd in zitting van 4 november 202 

 
Voor de algemeen directeur, afwezig    De Burgemeester en Schepenen 
 


