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BESLUITENLIJST VAN HET SCHEPENCOLLEGE VAN  
15 APRIL 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  
  _______________________________________________________ 
 
 
1. 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 bestelaanvragen wordt door het college aangenomen. 
 

 

 
Afdeling Omgeving en wonen – Ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu – Toekennen 
van een huisnummer Parklaan 3 

 

 
In de Parklaan 3 wordt met ingang van heden volgende huisnummers toegekend: 
 

 Unit nr. 1 (loods/magazijn): Parklaan 3 bus 0001 
 Unit nr. 2 (app. 1):  Parklaan 3 bus 0101 
 Unit nr. 3 (app. 2):  Parklaan 3 bus 0201 
 

 

  
 Afdeling Grondgebiedzaken – Gemeentewerken – Goedkeuren proces-verbaal van 

definitieve oplevering van de wegenis- en rioleringswerken Kettingweg 
 

 
Het proces-verbaal van definitieve oplevering dd. 10.03.2020 van de wegenis- en rioleringswerken in 
het verkavelingsproject Brugzavel (Kettingweg) te Berchem (Kluisbergen), uitgevoerd door NV J. 
Vanden Buverie & Co, Spildoornstraat 16-20 te 8792 Desselgem-Waregem, wordt goedgekeurd.   
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Afdeling Interne Zaken – Secretariaat en Personeel – Aanstellen raadsman i.k.v. ingediend 
beroep tegen de beslissing van het CBS dd. 20.11.2019 inhoudende het afleveren van een 
omgevingsvergunning aan Bucomat (O.H.E. NV – Bucomat NV – Belgian Seed Company 
BVBA) en i.k.v. ingediend beroep tegen de beslissing van het CBS dd. 05.12.2019 
inhoudende het afleveren van een omgevingsvergunning aan Vergalle nv  

 

 
Het college van burgemeester en schepenen stelt een raadsman aan in het kader van het 
beroepsdossiers dat werd ingesteld bij de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen tegen de 
beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 20.11.2019 inhoudende het afleveren 
van een voorwaardelijke omgevingsvergunning aan O.H.E. NV - Bucomat NV - Belgian Seed Company 
BVBA.  
Het college van burgemeester en schepenen stelt een raadsman aan in het kader van het 
beroepsdossiers dat werd ingesteld bij de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen tegen de 
beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 05.12.2019 inhoudende het afleveren 
van een voorwaardelijke omgevingsvergunning aan MIMMO nv.  
 

Afdeling Burgerzaken – Toestaan van een 30-jarige concessie in volle grond voor twee 
personen  

 
Er wordt voor een termijn van 30 jaar op een door de burgemeester of zijn afgevaardigde aan te 
duiden plaats, een grafconcessie in volle grond voor twee personen toegestaan op de gemeentelijke 
begraafplaats van Berchem toegestaan. 
 

Afdeling Burgerzaken – Toestaan van een 30-jarige concessie voor het begraven van twee 
asurnen  

 
Er wordt voor een termijn van 30 jaar, op een door de burgemeester of zijn afgevaardigde aan te 
duiden plaats,  een concessie voor het begraven van twee asurnen op de gemeentelijke 
begraafplaats van Berchem toegestaan. 
 
 

2. BEPALEN  VAN STANDPUNT 
 

 

➢ Het college neemt kennis van het schrijven dd. 10.04.2020 van AGODI i.v.m. de toekenning van 
een instellingsnummer aan GBS De Start Ruien (ikv aanvraag voorlopige erkenning)  (138529-
111/211-4-45060-1).  

 
➢ Het college keurt de beleidsverklaring inzake ‘welzijn op het werk’, opgemaakt door de interne 

preventiedienst, goed.  
 

➢ De vorderingsstaat 5bis – heraanleg N8 met poorteffect t.h.v. de Pontstraat, uitgaande van 
Stadsbader NV, Kanaalstraat 1 te 8530 Harelbeke, voor de periode augustus 2019 goed. 

 
➢ Het college neemt kennis van het doktersattest van verschillende personeelsleden  
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Aldus gedaan in zitting van 15 april 2020 en goedgekeurd in zitting van 23 april 2020 

 
 
 
 
Algemeen directeur      De Burgemeester en Schepenen 
 
 


