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   NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 
  28 FEBRUARI 2019 

 

 

 

 

 
Aanwezig:  Philippe Willequet, Burgemeester-Voorzitter; 

Lode Dekimpe, José Lacres, Frank De Backer en Linda Van den Abeele, Schepenen; 
 

Jean-Paul Martin, Emile Desimpel, Brecht Lietar, Eva Vanderschaeve, Carole 
Verschuere-Boite, Johan Devenyns, Xavier Roman, Chantal Maes-Verbeken, Willem-
Jan Baert, Daniël Cambron, Thijs Cousaert, Valerie Vanden Berghe, Raadsleden; 

 
en mevrouw Lotje Demedts, Algemeen directeur. 

 
De Burgemeester-Voorzitter opent de zitting om 20.00 uur. 

Verontschuldigd: raadslid Valerie Vanden Berghe 

Raadslid Johan Devenyns is afwezig bij de aanvang van de vergadering. Hij vervoegt de vergadering 
vanaf de behandeling van agendapunt 9. 
 
De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen, bijeen in zitting op datum als hoger vermeld, heeft 
beslist wat volgt: 
 

DE RAAD, IN OPENBARE ZITTING VERGADERD 

1. Goedkeuren notulen van de zitting van 31 januari 2019 

 

 De Raad, 
 
 Gelet op de artikelen 41 en  162 van de Grondwet; 
 

Gelet op de artikelen 32, 277 en 278 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
 

Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 
motivering van de bestuurshandelingen; 

 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
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 Gelet op de ontwerpnotulen van de zitting van 31 januari 2019, opgemaakt door de 
algemeen directeur; 
 

Met éénparigheid van stemmen.  

BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
 
De notulen van de zitting van 31 januari 2019 worden goedgekeurd. 
 
Artikel 2: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de afdeling secretariaat. 
 

2. Goedkeuren zittingsverslag van de zitting van 31 januari 2019 

 

 De Raad, 
 
 Gelet op de artikelen 41 en  162 van de Grondwet; 
 

Gelet op de artikelen 32, 277 en 278 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
 

Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 
motivering van de bestuurshandelingen; 

 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 

 
 Gelet op het zittingsverslag van de zitting van 31 januari 2019, opgemaakt door de algemeen 
directeur; 
 

Met éénparigheid van stemmen.  

BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
 
Het zittingsverslag van de zitting van 31 januari 2019 wordt goedgekeurd. 
 
Artikel 2: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de afdeling secretariaat. 
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3. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat & personeel – Voordragen van een kandidaat-
bestuurder in Toerisme Vlaamse Ardennen vzw  

 
 De Raad, 
 
 Gelet op de artikelen 41 en  162 van de Grondwet; 
 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en wijzigingen; 
 

Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 
motivering van de bestuurshandelingen; 

 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 

 
 Overwegende dat de gemeente Kluisbergen is aangesloten bij de vzw Toerisme Vlaamse 
Ardennen, Veemarkt 27 te 9600 Ronse; 
 

Overwegende dat onze gemeente, overeenkomstig de statuten van deze vereniging, een 
kandidaat-bestuurder kan voordragen; 
 
 Gelet op de voordracht van: 
 
 - DE BACKER Frank 
 
 Met éénparigheid van stemmen: 
 

- DE BACKER Frank:  15 ja stemmen. 
 

BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
 

De heer De Backer Frank, schepen, Opperijsaevel 9 te 9690 Kluisbergen, wordt voorgedragen als 
kandidaat-bestuurder van de vzw Toerisme Vlaamse Ardennen, Veemarkt 27 te 9600 Ronse. 
 

Artikel 2: 
 

Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing is deze voordracht geldig tot de volgende 
hernieuwing van de gemeenteraad. 
 

Artikel 3: 
 

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de vzw Toerisme Vlaamse Ardennen. 
 

Artikel 4: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan het secretariaat.  



- 4 - 

Notulen Gemeenteraad dd. 28 februari 2019 

 

 

4. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat & personeel – Aanduiden van een effectieve en 
plaatsvervangende vertegenwoordiger op de Algemene vergadering van Toerisme Vlaamse 
Ardennen vzw 

 
 De Raad, 
 
 Gelet op de artikelen 41 en  162 van de Grondwet; 
 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en wijzigingen; 
 

Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 
motivering van de bestuurshandelingen; 

 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 

 
 Overwegende dat de gemeente Kluisbergen is aangesloten bij de vzw Toerisme Vlaamse 
Ardennen, Veemarkt 27 te 9600 Ronse; 
 
 Gelet op de statuten van Toerisme Vlaamse Ardennen vzw;  
 
 Overwegende dat onze gemeente, teneinde haar belangen te behartigen, zich kan laten 
vertegenwoordigen op iedere gewone en buitengewone algemene vergadering van deze vereniging; 

 
Overwegende dat derhalve dient overgegaan te worden tot het aanduiden van een 

vertegenwoordiger welke dient gemachtigd te zijn om, namens de gemeente, alle akten en 
bescheiden met betrekking tot voormelde gewone en buitengewone algemene vergaderingen te 
onderschrijven; 

 
Overwegende dat het tevens wenselijk is om, in geval van verhindering of belet van de 

aangeduide vertegenwoordiger, ook een plaatsvervanger aan te duiden; 
 
 Gelet op de voordracht van: 
 

A. Als vertegenwoordiger: 
 
- DE BACKER Frank 

 
B. Als plaatsvervanger: 

 
- COUSAERT Thijs     

 
 Met éénparigheid van stemmen: 
 

A. Als vertegenwoordiger: 
 
- DE BACKER Frank:    15 ja stemmen 
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B. Als plaatsvervanger: 
 

- COUSAERT Thijs:    15 ja stemmen. 
 

BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
 
De heer De Backer Frank, schepen, Opperijsaevel 9 te 9690 Kluisbergen, wordt aangeduid als 
vertegenwoordiger om de gemeente Kluisbergen te vertegenwoordigen op de gewone en 
buitengewone algemene vergaderingen van Toerisme Vlaamse Ardennen vzw en wordt 
gevolmachtigd in naam van de gemeente deel te nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, 
alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere documenten te tekenen en, in het algemeen, alles te 
doen wat nodig is om de belangen van de gemeente Kluisbergen te behartigen op deze 
vergaderingen. 
 
Artikel 2: 

 
De heer Thijs Cousaert, gemeenteraadslid, Molenstraat 4 te 9690 Kluisbergen, wordt aangeduid als 
plaatsvervangend vertegenwoordiger om de gemeente Kluisbergen te vertegenwoordigen op de 
gewone en buitengewone algemene vergaderingen van Toerisme Vlaamse Ardennen vzw en wordt 
gevolmachtigd in naam van de gemeente deel te nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, 
alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere documenten te tekenen en, in het algemeen, alles te 
doen wat nodig is om de belangen van de gemeente Kluisbergen te behartigen op deze 
vergaderingen. 

 
Artikel 3: 
 
Dit besluit wordt vanaf heden van kracht en vervalt bij de volgende hernieuwing van de 
gemeenteraad. 
 
Artikel 4: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Toerisme Vlaamse Ardennen vzw. 
 
Artikel 5: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan het secretariaat.  
 

5. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat & personeel – Voordragen van een kandidaat-
bestuurder in Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen vzw  

 
 De Raad, 
 
 Gelet op de artikelen 41 en  162 van de Grondwet; 
 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en wijzigingen; 
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Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 
motivering van de bestuurshandelingen; 

 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 

 
 Overwegende dat de gemeente Kluisbergen is aangesloten bij de vzw Regionaal Landschap 
Vlaamse Ardennen, Veemarkt 27 te 9600 Ronse; 
 

Overwegende dat onze gemeente, overeenkomstig de statuten van deze vereniging, een 
kandidaat-bestuurder kan voordragen; 
 
 Gelet op de voordracht van: 
 
 - COUSAERT Thijs 
 
 Met éénparigheid van stemmen: 
 

- COUSAERT Thijs:  15 ja stemmen. 
 

BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
 
De heer Thijs Cousaert, gemeenteraadslid, Molenstraat 4 te 9690 Kluisbergen, wordt voorgedragen 
als kandidaat-bestuurder van de vzw Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen, Veemarkt 27 te 9600 
Ronse. 
 

Artikel 2: 
 
Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing is deze voordracht geldig tot de volgende 
hernieuwing van de gemeenteraad. 
 
Artikel 3: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de vzw Regionaal Landschap Vlaamse 
Ardennen. 
 
Artikel 4: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan het secretariaat.  
 

6. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat & personeel – Aanduiden van een effectieve en 
plaatsvervangende vertegenwoordiger op de Algemene vergadering van Regionaal 
Landschap Vlaamse Ardennen vzw 

 
 De Raad, 
 
 Gelet op de artikelen 41 en  162 van de Grondwet; 
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Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en wijzigingen; 
 

Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 
motivering van de bestuurshandelingen; 

 

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
 

 Overwegende dat de gemeente Kluisbergen is aangesloten bij de vzw Regionaal Landschap 
Vlaamse Ardennen, Veemarkt 27 te 9600 Ronse; 
 

 Gelet op de statuten van Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen vzw;  
 

 Overwegende dat onze gemeente, teneinde haar belangen te behartigen, zich kan laten 
vertegenwoordigen op iedere gewone en buitengewone algemene vergadering van deze vereniging; 

 

Overwegende dat derhalve dient overgegaan te worden tot het aanduiden van een 
vertegenwoordiger welke dient gemachtigd te zijn om, namens de gemeente, alle akten en 
bescheiden met betrekking tot voormelde gewone en buitengewone algemene vergaderingen te 
onderschrijven; 

 

Overwegende dat het tevens wenselijk is om, in geval van verhindering of belet van de 
aangeduide vertegenwoordiger, ook een plaatsvervanger aan te duiden; 
 

 Gelet op de voordracht van: 
 

A. Als vertegenwoordiger: 
 

- DEKIMPE Lode    
 

B. Als plaatsvervanger: 
 

- BAERT Willem-Jan     
 

 Met éénparigheid van stemmen: 
 

A. Als vertegenwoordiger: 
 

- DEKIMPE Lode:   15 ja stemmen 
 

B. Als plaatsvervanger: 
 

- BAERT Willem-Jan:   15 ja stemmen. 
 

BESLUIT: 
 

Artikel 1: 
 

De heer Lode Dekimpe, schepen, Grote Herreweg 34A te 9690 Kluisbergen, wordt aangeduid als 
vertegenwoordiger om de gemeente Kluisbergen te vertegenwoordigen op de gewone en 
buitengewone algemene vergaderingen van Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen vzw en wordt 
gevolmachtigd in naam van de gemeente deel te nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, 
alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere documenten te tekenen en, in het algemeen, alles te 
doen wat nodig is om de belangen van de gemeente Kluisbergen te behartigen op deze 
vergaderingen. 
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Artikel 2: 

 
De heer Willem-Jan Baert, gemeenteraadslid, Dwarsstraat 3 te 9690 Kluisbergen, wordt aangeduid 
als plaatsvervangend vertegenwoordiger om de gemeente Kluisbergen te vertegenwoordigen op de 
gewone en buitengewone algemene vergaderingen van Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen vzw 
en wordt gevolmachtigd in naam van de gemeente deel te nemen aan al de beraadslagingen en 
stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere documenten te tekenen en, in het 
algemeen, alles te doen wat nodig is om de belangen van de gemeente Kluisbergen te behartigen op 
deze vergaderingen. 

 
Artikel 3: 
 
Dit besluit wordt vanaf heden van kracht en vervalt bij de volgende hernieuwing van de 
gemeenteraad. 
 
Artikel 4: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen vzw. 
 
Artikel 5: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan het secretariaat.  
 

7. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat & personeel – Aanduiden van een effectieve en 
plaatsvervangende vertegenwoordiger voor het Beheerscomité van de Interlokale 
Vereniging Erfgoed Vlaamse Ardennen (EVA) 

 
 De Raad, 
 
 Gelet op de artikelen 41 en  162 van de Grondwet; 
 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en wijzigingen; 
 

Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 
motivering van de bestuurshandelingen; 

 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 

 
 Overwegende dat de gemeente Kluisbergen lid is van de Interlokale Vereniging Erfgoed 
Vlaamse Ardennen (EVA), met kantooradres stadhuis Markt 1 te 9620 Zottegem; 
 
 Gelet op de statuten van de Interlokale Vereniging Erfgoed Vlaamse Ardennen (EVA); 
 
 Overwegende dat onze gemeente, teneinde haar belangen te behartigen, zich kan laten 
vertegenwoordigen in het beheerscomité van deze vereniging; 
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Overwegende dat derhalve dient overgegaan te worden tot het aanduiden van een 
vertegenwoordiger welke dient gemachtigd te zijn om, namens de gemeente, alle akten en 
bescheiden met betrekking tot voormeld beheerscomité te onderschrijven; 

 

Overwegende dat het tevens wenselijk is om, in geval van verhindering of belet van de 
aangeduide vertegenwoordiger, ook een plaatsvervanger aan te duiden; 
 

 Gelet op de voordracht van: 
 

A. Als vertegenwoordiger: 
 

- DEKIMPE Lode 
 

B. Als plaatsvervanger: 
 

- BAERT Willem-Jan 
 

 Met éénparigheid van stemmen: 
 

A. Als vertegenwoordiger: 
 

- DEKIMPE Lode:   15 ja stemmen 
 

B. Als plaatsvervanger: 
 

- BAERT Willem-Jan:   15 ja stemmen. 
 

BESLUIT: 
 

Artikel 1: 
 

De heer Lode Dekimpe, schepen, Grote Herreweg 34 A te 9690 Kluisbergen, wordt aangeduid als 
vertegenwoordiger om de gemeente Kluisbergen te vertegenwoordigen in het beheerscomité van de 
interlokale vereniging Erfgoed Vlaamse Ardennen (EVA) en wordt gevolmachtigd in naam van de 
gemeente deel te nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de 
aanwezigheidslijst en andere documenten te tekenen en, in het algemeen, alles te doen wat nodig is 
om de belangen van de gemeente Kluisbergen te behartigen op deze vergaderingen. 
 

Artikel 2: 
 

De heer Willem-Jan Baert, gemeenteraadslid, Dwarsstraat 3 te 9690 Kluisbergen, wordt aangeduid 
als plaatsvervangend vertegenwoordiger om de gemeente Kluisbergen te vertegenwoordigen in het 
beheerscomité van de interlokale vereniging Erfgoed Vlaamse Ardennen (EVA) en wordt 
gevolmachtigd in naam van de gemeente deel te nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, 
alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere documenten te tekenen en, in het algemeen, alles te 
doen wat nodig is om de belangen van de gemeente Kluisbergen te behartigen op deze 
vergaderingen. 

 

Artikel 3: 
 
Dit besluit wordt vanaf heden van kracht en vervalt bij de volgende hernieuwing van de 
gemeenteraad. 
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Artikel 4: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de Interlokale Vereniging Erfgoed Vlaamse 
Ardennen (EVA). 
 
Artikel 5: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan het secretariaat.  
 

8. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat & personeel – Aanduiden van een effectieve en 
plaatsvervangende vertegenwoordiger voor het Beheerscomité van het 
samenwerkingsverband van bibliotheken “Vlaamse Ardennen” 

 
 De Raad, 
 
 Gelet op de artikelen 41 en  162 van de Grondwet; 
 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en wijzigingen; 
 

Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 
motivering van de bestuurshandelingen; 

 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 

 
 Overwegende dat de gemeente Kluisbergen lid is van het samenwerkingsverband van 
bibliotheken ‘Vlaamse Ardennen’, met kantooradres Brugzavel 25B te Kluisbergen; 
 
 Gelet op de statuten van het samenwerkingsverband van bibliotheken “Vlaamse Ardennen”; 
 
 Overwegende dat onze gemeente, teneinde haar belangen te behartigen, zich kan laten 
vertegenwoordigen in het beheerscomité van dit samenwerkingsverband; 

 
Overwegende dat derhalve dient overgegaan te worden tot het aanduiden van een 

vertegenwoordiger welke dient gemachtigd te zijn om, namens de gemeente, alle akten en 
bescheiden met betrekking tot voormeld beheerscomité te onderschrijven; 

 
Overwegende dat het tevens wenselijk is om, in geval van verhindering of belet van de 

aangeduide vertegenwoordiger, ook een plaatsvervanger aan te duiden; 
 
 Gelet op de voordracht van: 
 

A. Als vertegenwoordiger: 
 
- DE BACKER Frank 

 
B. Als plaatsvervanger: 

 
- VANDEN BERGHE Valerie 
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 Met éénparigheid van stemmen: 
 

A. Als vertegenwoordiger: 
 
- DE BACKER Frank:   15 ja stemmen 

 
B. Als plaatsvervanger: 

 
- VANDEN BERGHE Valerie:  15 ja stemmen. 

 
BESLUIT: 

 
Artikel 1: 
 
De heer Frank De Backer, schepen, Opperijsaevel 9 te 9690 Kluisbergen, wordt aangeduid als 
vertegenwoordiger om de gemeente Kluisbergen te vertegenwoordigen in het beheerscomité van 
het samenwerkingsverband van bibliotheken “Vlaamse Ardennen” en wordt gevolmachtigd in naam 
van de gemeente deel te nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de 
aanwezigheidslijst en andere documenten te tekenen en, in het algemeen, alles te doen wat nodig is 
om de belangen van de gemeente Kluisbergen te behartigen op deze vergaderingen. 
 
Artikel 2: 

 
Mevrouw Valerie Vanden Berghe, gemeenteraadslid, Meersestraat 55 te 9690 Kluisbergen, wordt 
aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger om de gemeente Kluisbergen te 
vertegenwoordigen in het beheerscomité van het samenwerkingsverband van bibliotheken “Vlaamse 
Ardennen” en wordt gevolmachtigd in naam van de gemeente deel te nemen aan al de 
beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere documenten te 
tekenen en, in het algemeen, alles te doen wat nodig is om de belangen van de gemeente 
Kluisbergen te behartigen op deze vergaderingen. 

 
Artikel 3: 
 
Dit besluit wordt vanaf heden van kracht en vervalt bij de volgende hernieuwing van de 
gemeenteraad. 
 
Artikel 4: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan het samenwerkingsverband van bibliotheken 
“Vlaamse Ardennen”. 
 
Artikel 5: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan het secretariaat.  
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9. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat en Personeel – Aanduiden van vertegenwoordigers in 
de Beheerraad van de Plaatselijke Openbare Bibliotheek (POB) 

 

 De Raad, 
 

 Gelet op de artikelen 41 en  162 van de Grondwet; 
 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en wijzigingen; 
 

Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 
motivering van de bestuurshandelingen; 

 

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
 

 Gelet op de Wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische 
strekkingen gewaarborgd wordt, genoemd cultuurpact, inzonderheid artikel 9; 

 

Overwegende dat het, gelet op de volledige vernieuwing van de Gemeenteraad ingevolge de 
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018, aangewezen is nieuwe vertegenwoordigers in de 
beheerraad van de plaatselijke openbare bibliotheek aan te stellen;  
 

 Overwegende dat de beheerraad van de Plaatselijke Openbare Bibliotheek (POB) op basis 
van een evenredige vertegenwoordiging van de in de Gemeenteraad vertegenwoordigde politieke 
fracties en op basis van vertegenwoordiging van de gebruikers en de filosofische en ideologische 
strekkingen als volgt kan worden samengesteld: 
 

- voor de G.B.-fractie:    1 mandaat 
- voor de CD&V PLUS-fractie:  1 mandaat 
- voor de N-VA-fractie:  1 mandaat 

 

- voor de gebruikers en de filosofische en ideologische strekkingen: 5 mandaten 
 

 Gelet op de voordrachten van: 
 

1) voor de G.B.-fractie: 
 

- Dina ANRYS  
 

2) voor de CD&V PLUS-fractie: 
 

- Johan DELPUTTE 
 

3) voor de N-VA-fractie: 
 

- Johan DEVENYNS 
 

4)  voor de gebruikers en de filosofische en ideologische strekkingen: 
 

- Carlos LIVIAU 
- Katrien MARTENS 
- Rosa GODEFROID 
- Ellen VAN MALDEREN 
- Imelda PETRENS 



- 13 - 

Notulen Gemeenteraad dd. 28 februari 2019 

 

 
 Met éénparigheid van stemmen: 
 

- Dina ANRYS    16 JA STEMMEN 
- Johan DELPUTTE   16 JA STEMMEN 
- Johan DEVENYNS   16 JA STEMMEN 
- Carlos LIVIAU    16 JA STEMMEN 
- Katrien MARTENS   16 JA STEMMEN 
- Rosa GODEFROID   16 JA STEMMEN 
- Ellen VAN MALDEREN   16 JA STEMMEN 
- Imelda PETRENS   16 JA STEMMEN 

 
BESLUIT: 

 
Artikel 1: 
 
Voor de legislatuur 2019-2024 worden volgende personen aangesteld als lid van de beheerraad van 
de Plaatselijke Openbare Bibliotheek (POB) te Kluisbergen: 
 
Voor de GB-fractie: 
 
1) Mevrouw ANRYS Dina, Veerstraat 6 te 9690 Kluisbergen 
 
Voor de CD&V PLUS-fractie: 
 
2) De heer Johan DELPUTTE, Kapellestraat 85 te 9690 Kluisbergen  
 
Voor de N-VA-fractie: 
 
3) De heer Johan DEVENYNS, Zonnestraat 23 te 9690 Kluisbergen 
 
 
Voor de gebruikers en filosofische en ideologische strekkingen: 
 
4) De heer LIVIAU Carlos, Zulzekestraat 41 te 9690 Kluisbergen  
5) Mevrouw MARTENS Katrien, Molenstraat 105a te 9690 Kluisbergen 
6) Mevrouw GODEFROID Rosa, Buissestraat 38 te 9690 Kluisbergen 
7) Mevrouw Ellen VAN MALDEREN, Molenstraat 117 te 9690 Kluisbergen 
8) Mevrouw PETRENS Imelda, Opperijsaevel 20 te 9690 Kluisbergen  
 
Artikel 2: 
 
Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing is deze voordracht geldig tot de volgende 
hernieuwing van de Gemeenteraad. 
 
Artikel 3: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de bibliothecaris.  
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10. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat & personeel – Voordragen van een kandidaat-
bestuurder in de Samenwerkende Maatschappij De Nieuwe Haard 

 
 De Raad, 
 
 Gelet op de artikelen 41 en  162 van de Grondwet; 
 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en wijzigingen; 
 

Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 
motivering van de bestuurshandelingen; 

 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 

 
 Overwegende dat de gemeente Kluisbergen is aangesloten bij de Samenwerkende 
Maatschappij De Nieuwe Haard, Fr. Rooseveltplein 11, bus 0001 te 9600 Ronse; 
 

Overwegende dat onze gemeente, overeenkomstig de statuten van deze vereniging, een 
kandidaat-bestuurder kan voordragen; 
 

 Gelet op de voordracht van: 
 

 - BAERT Willem-Jan 
 

 Met éénparigheid van stemmen: 
 

- BAERT Willem-Jan:  16 ja stemmen. 
 

BESLUIT: 
 

Artikel 1: 
 

De heer Willem-Jan Baert, gemeenteraadslid, Dwarsstraat 3 te 9690 Kluisbergen, wordt 
voorgedragen als kandidaat-bestuurder van de Samenwerkende Maatschappij De Nieuwe Haard, Fr. 
Rooseveltplein 11, bus 0001 te 9600 Ronse. 
 

Artikel 2: 
 

Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing is deze voordracht geldig tot de volgende 
hernieuwing van de gemeenteraad. 
 

Artikel 3: 
 

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de Samenwerkende Maatschappij De Nieuwe 
Haard. 
 

Artikel 4: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan het secretariaat.  
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11. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat & personeel – Aanduiden van een effectieve en 
plaatsvervangende vertegenwoordiger op de Algemene vergadering van de Samenwerkende 
Maatschappij De Nieuwe Haard 

 
 De Raad, 
 
 Gelet op de artikelen 41 en  162 van de Grondwet; 
 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en wijzigingen; 
 

Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 
motivering van de bestuurshandelingen; 

 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 

 
 Overwegende dat de gemeente Kluisbergen is aangesloten bij de Samenwerkende 
Maatschappij De Nieuwe Haard, Fr. Rooseveltplein 11, bus 0001 te 9600 Ronse; 
 
 Gelet op de statuten van de Samenwerkende Maatschappij De Nieuwe Haard;   
 
 Overwegende dat onze gemeente, teneinde haar belangen te behartigen, zich kan laten 
vertegenwoordigen op iedere gewone en buitengewone algemene vergadering van deze 
Maatschappij; 

 
Overwegende dat derhalve dient overgegaan te worden tot het aanduiden van een 

vertegenwoordiger welke dient gemachtigd te zijn om, namens de gemeente, alle akten en 
bescheiden met betrekking tot voormelde gewone en buitengewone algemene vergaderingen te 
onderschrijven; 

 
Overwegende dat het tevens wenselijk is om, in geval van verhindering of belet van de 

aangeduide vertegenwoordiger, ook een plaatsvervanger aan te duiden; 
 
 Gelet op de voordracht van: 
 

A. Als vertegenwoordiger: 
 
- ROMAN Xavier    

 
B. Als plaatsvervanger: 

 
- VANDEN BERGHE Valerie     

 
 Met éénparigheid van stemmen: 
 

A. Als vertegenwoordiger: 
 
- ROMAN Xavier:   16 ja stemmen 
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B. Als plaatsvervanger: 
 

- VANDEN BERGHE Valerie:  16 ja stemmen. 
 

BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
 
De heer Xavier Roman, gemeenteraadslid, Ronse Baan 5 te 9690 Kluisbergen, wordt aangeduid als 
vertegenwoordiger om de gemeente Kluisbergen te vertegenwoordigen op de gewone en 
buitengewone algemene vergaderingen van de Samenwerkende Maatschappij De Nieuwe Haard en 
wordt gevolmachtigd in naam van de gemeente deel te nemen aan al de beraadslagingen en 
stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere documenten te tekenen en, in het 
algemeen, alles te doen wat nodig is om de belangen van de gemeente Kluisbergen te behartigen op 
deze vergaderingen. 
 
Artikel 2: 

 
Mevrouw Valerie Vanden Berghe, gemeenteraadslid, Meersestraat 55 te 9690 Kluisbergen, wordt 
aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger om de gemeente Kluisbergen te 
vertegenwoordigen op de gewone en buitengewone algemene vergaderingen van de 
Samenwerkende Maatschappij De Nieuwe Haard en wordt gevolmachtigd in naam van de gemeente 
deel te nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijst en 
andere documenten te tekenen en, in het algemeen, alles te doen wat nodig is om de belangen van 
de gemeente Kluisbergen te behartigen op deze vergaderingen. 

 
Artikel 3: 
 
Dit besluit wordt vanaf heden van kracht en vervalt bij de volgende hernieuwing van de 
gemeenteraad. 
 
Artikel 4: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de Samenwerkende Maatschappij De Nieuwe 
Haard. 
 
Artikel 5: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan het secretariaat.  
 
 

12. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat & personeel – Aanduiden van een effectieve en 
plaatsvervangende vertegenwoordiger op de Algemene vergadering van de Kringwinkel 
Vlaamse Ardennen vzw 

 
 De Raad, 
 

 Gelet op de artikelen 41 en  162 van de Grondwet; 



- 17 - 

Notulen Gemeenteraad dd. 28 februari 2019 

 

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en wijzigingen; 
 

Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 
motivering van de bestuurshandelingen; 

 

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
 

 Overwegende dat de gemeente Kluisbergen is aangesloten bij de Kringwinkel Vlaamse 
Ardennen vzw, p/a Alexander Louis Vanhovestraat 14 te 9600 Ronse; 
 

 Gelet op de statuten van de Kringwinkel Vlaamse Ardennen vzw;   
 

 Overwegende dat onze gemeente, teneinde haar belangen te behartigen, zich kan laten 
vertegenwoordigen op iedere gewone en buitengewone algemene vergadering van deze vereniging; 

 

Overwegende dat derhalve dient overgegaan te worden tot het aanduiden van een 
vertegenwoordiger welke dient gemachtigd te zijn om, namens de gemeente, alle akten en 
bescheiden met betrekking tot voormelde gewone en buitengewone algemene vergaderingen te 
onderschrijven; 

 

Overwegende dat het tevens wenselijk is om, in geval van verhindering of belet van de 
aangeduide vertegenwoordiger, ook een plaatsvervanger aan te duiden; 
 

 Gelet op de voordracht van: 
 

A. Als vertegenwoordiger: 
 

- VAN DEN ABEELE Linda    
 

B. Als plaatsvervanger: 
 

- VANDEN BERGHE Valerie     
 

 Met éénparigheid van stemmen: 
 

A. Als vertegenwoordiger: 
 

- VAN DEN ABEELE Linda:  16 ja stemmen 
 

B. Als plaatsvervanger: 
 

- VANDEN BERGHE Valerie:  16 ja stemmen. 
 

BESLUIT: 
 

Artikel 1: 
 

Mevrouw Linda Van den Abeele, schepen, Weyns 5a te 9690 Kluisbergen, wordt aangeduid als 
vertegenwoordiger om de gemeente en het OCMW Kluisbergen te vertegenwoordigen op de gewone 
en buitengewone algemene vergaderingen van de Kringwinkel Vlaamse Ardennen vzw en wordt 
gevolmachtigd in naam van de gemeente deel te nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, 
alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere documenten te tekenen en, in het algemeen, alles te 
doen wat nodig is om de belangen van de gemeente Kluisbergen te behartigen op deze 
vergaderingen. 
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Artikel 2: 

 
Mevrouw Valerie Vanden Berghe, gemeenteraadslid, Meersestraat 55 te 9690 Kluisbergen, wordt 
aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger om de gemeente en het OCMW Kluisbergen te 
vertegenwoordigen op de gewone en buitengewone algemene vergaderingen van de Kringwinkel 
Vlaamse Ardennen vzw en wordt gevolmachtigd in naam van de gemeente deel te nemen aan al de 
beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere documenten te 
tekenen en, in het algemeen, alles te doen wat nodig is om de belangen van de gemeente 
Kluisbergen te behartigen op deze vergaderingen.  

 
Artikel 3: 
 
Dit besluit wordt vanaf heden van kracht en vervalt bij de volgende hernieuwing van de 
gemeenteraad. 
 
Artikel 4: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de Kringwinkel Vlaamse Ardennen vzw. 
 
Artikel 5: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan het secretariaat.  
 
 

13. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat & personeel – Aanduiden van een effectieve en 
plaatsvervangende vertegenwoordiger op de Algemene vergadering van Zefier cvba 

 
 De Raad, 
 
 Gelet op de artikelen 41 en  162 van de Grondwet; 
 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en wijzigingen; 
 

Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 
motivering van de bestuurshandelingen; 

 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 

 
 Gelet op de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen, art. 180; 
 
 Overwegende dat de gemeente vennoot is van de cvba Zefier; 
 
 Gelet op de statuten van de cvba Zefier;  
 
 Overwegende dat onze gemeente, teneinde haar belangen te behartigen, zich kan laten 
vertegenwoordigen op iedere gewone en buitengewone algemene vergadering van deze vereniging; 
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Overwegende dat derhalve dient overgegaan te worden tot het aanduiden van een 
vertegenwoordiger welke dient gemachtigd te zijn om, namens de gemeente, alle akten en 
bescheiden met betrekking tot voormelde gewone en buitengewone algemene vergaderingen te 
onderschrijven; 

 
Overwegende dat het tevens wenselijk is om, in geval van verhindering of belet van de 

aangeduide vertegenwoordiger, ook een plaatsvervanger aan te duiden; 
 
 Gelet op de voordracht van: 
 

A. Als vertegenwoordiger: 
 
- ROMAN Xavier    

 
B. Als plaatsvervanger: 

 
- VAN DEN ABEELE Linda     

 
 Met éénparigheid van stemmen: 
 

A. Als vertegenwoordiger: 
 
- ROMAN Xavier:   16 ja stemmen 

 
B. Als plaatsvervanger: 

 
- VAN DEN ABEELE Linda:  16 ja stemmen. 

 
BESLUIT: 

 
Artikel 1: 
 
De heer Xavier Roman, Ronse Baan 5 te 9690 Kluisbergen, wordt aangeduid als vertegenwoordiger 
om de gemeente Kluisbergen te vertegenwoordigen op de gewone en buitengewone algemene 
vergaderingen van Zefier cvba en wordt gevolmachtigd in naam van de gemeente deel te nemen aan 
al de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere documenten te 
tekenen en, in het algemeen, alles te doen wat nodig is om de belangen van de gemeente 
Kluisbergen te behartigen op deze vergaderingen. 
 
Artikel 2: 

 
Mevrouw Linda Van den Abeele, schepen, Weyns 5a te 9690 Kluisbergen, wordt aangeduid als 
plaatsvervangend vertegenwoordiger om de gemeente Kluisbergen te vertegenwoordigen op de 
gewone en buitengewone algemene vergaderingen van Zefier cvba en wordt gevolmachtigd in naam 
van de gemeente deel te nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de 
aanwezigheidslijst en andere documenten te tekenen en, in het algemeen, alles te doen wat nodig is 
om de belangen van de gemeente Kluisbergen te behartigen op deze vergaderingen.  
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Artikel 3: 
 
Dit besluit wordt vanaf heden van kracht en vervalt bij de volgende hernieuwing van de 
gemeenteraad. 
 
Artikel 4: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Zefier cvba. 
 
Artikel 5: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan het secretariaat.  
 
 

14. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat en Personeel – Aanduiden van effectieve en 
plaatsvervangende vertegenwoordiger voor het bekkenbestuur van het 
Bovenscheldebekken  

 

 

 De Raad, 
 
 Gelet op de artikelen 41 en  162 van de Grondwet; 
 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en wijzigingen; 
 

Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 
motivering van de bestuurshandelingen; 

 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 

   
 Gelet op het Decreet van 18 juli 2003 inhoudende het integraal waterbeleid en wijzigingen; 
 
 Gelet op het Decreet van 19 juli 2013 inhoudende wijziging van diverse bepalingen van het 
decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid; 
 

Overwegende dat de wijzigingen in bovenvermeld wijzigingsdecreet onder meer een 
vereenvoudiging beogen van de planning, de overlegstructuren en de procedures van het integraal 
waterbeleid;  

 
Overwegende dat het integraal waterbeleid op bekkenniveau wordt georganiseerd en dat de 

gemeente Kluisbergen deel uitmaakt van het Bovenscheldebekken (één van de 11 Vlaamse bekkens); 
 

Overwegende dat per bekken een bekkenbestuur wordt opgericht;  
 

Overwegende dat de gemeenteraad een vertegenwoordiger dient aan te duiden voor het 
bekkenbestuur; 
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Overwegende dat het tevens wenselijk is om, in geval van verhindering of belet van de 
aangeduide vertegenwoordiger, ook een plaatsvervanger aan te duiden; 

 
 
 Gelet op de voordracht van: 
 

A. Als vertegenwoordiger: 
 
- ROMAN Xavier   

 
B. Als plaatsvervanger: 

 
- CAMBRON Daniël 

 
Met éénparigheid van stemmen: 

 
A. Als vertegenwoordiger: 
 
- ROMAN Xavier:  16 ja stemmen 

 

B. Als plaatsvervanger: 
 

- CAMBRON Daniël:  16 ja stemmen. 
 

BESLUIT: 
 

Artikel 1: 
 

De heer Xavier Roman, gemeenteraadslid, Ronse Baan 5 te 9690 Kluisbergen wordt aangeduid als 
vertegenwoordiger van de gemeente Kluisbergen om de gemeente Kluisbergen te 
vertegenwoordigen in het Bekkenbestuur van het Bovenscheldebekken en wordt gevolmachtigd in 
naam van de gemeente deel te nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de 
aanwezigheidslijst en andere documenten te tekenen en, in het algemeen, alles te doen wat nodig is 
om de belangen van de gemeente Kluisbergen te behartigen op deze vergaderingen. 
 

Artikel 2: 
 

De heer Daniël Cambron, Hazestraat 11 te 9690 Kluisbergen, wordt aangeduid als  plaatsvervangend 
vertegenwoordiger van de gemeente Kluisbergen om de gemeente Kluisbergen te 
vertegenwoordigen in het Bekkenbestuur van het Bovenscheldebekken en wordt gevolmachtigd in 
naam van de gemeente deel te nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de 
aanwezigheidslijst en andere documenten te tekenen en, in het algemeen, alles te doen wat nodig is 
om de belangen van de gemeente Kluisbergen te behartigen op deze vergaderingen. 
 

Artikel 3: 
 

Dit besluit wordt vanaf heden van kracht en vervalt bij de volgende hernieuwing van de 
Gemeenteraad. 
 

Artikel 4: 
 

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan het secretariaat van het Bovenscheldebekken. 
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Artikel 5: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan het secretariaat.  
 
 

15. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat en Personeel – Aanduiden van een 
vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger in het beheerscomité van 
de Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (GID-
PBW) 

 
 De Raad, 
 
 Gelet op de artikelen 41 en  162 van de Grondwet; 
 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en wijzigingen; 
 

Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 
motivering van de bestuurshandelingen; 

 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
 

 Overwegende dat ons bestuur is aangesloten bij de Gemeenschappelijke Interne Dienst voor 
Preventie en Bescherming op het Werk (GID-PBW), van SOLvA; 
 
 Overwegende dat de Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op 
het Werk (GID-PBW) beheerd wordt door een beheerscomité; 
 
 Overwegende dat in dat beheerscomité ons bestuur als werkgever dient vertegenwoordigd 
te worden; 
 

Overwegende dat ons bestuur een effectief vertegenwoordiger en een plaatsvervangend 
vertegenwoordiger dient aan te duiden in het beheerscomité van de Gemeenschappelijke Interne 
Dienst voor Preventie en Berscherming op het Werk (GID-PBW), met zetel te Industrielaan 25B te 
9320 Erembodegem;  
 
 Gelet op de voordracht van: 
 

A. Als vertegenwoordiger: 
 
- LACRES José     

 
B. Als plaatsvervanger: 

 
- MAES-VERBEKEN Chantal   

 
Met éénparigheid van stemmen: 
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A. Als vertegenwoordiger: 
 
- LACRES José:    16 ja stemmen 

 
B. Als plaatsvervanger: 

 
- MAES-VERBEKEN Chantal:  16 ja stemmen. 

 
BESLUIT: 

 
Artikel 1: 
 
De heer José Lacres, schepen, Watermolenstraat 4 te 9690 Kluisbergen wordt aangeduid als effectief  
vertegenwoordiger in het beheerscomité van de Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie 
en Berscherming op het Werk (GID-PBW), met zetel te Industrielaan 25B te 9320 Erembodegem 
(correspondentieadres: Gentsesteenweg 1B te 9520 Sint-Lievens-Houtem).  
 
Artikel 2: 
 
Mevrouw Chantal Maes-Verbeken, Spoorweglaan 2 te 9690 Kluisbergen worden aangeduid als 
plaatsvervangend vertegenwoordiger in het beheerscomité van de Gemeenschappelijke Interne 
Dienst voor Preventie en Berscherming op het Werk (GID-PBW), met zetel te Industrielaan 25B te 
9320 Erembodegem (correspondentieadres: Gentsesteenweg 1B te 9520 Sint-Lievens-Houtem). 
 
Artikel 3: 
 
Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing is deze voordracht geldig tot de volgende 
hernieuwing van de Gemeenteraad. 
 
Artikel 4: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan SOLVA. 
 
Artikel 5: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan het secretariaat.  
 
 

16. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat en Personeel – Aanduiden van een 
vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger in de interlokale 
vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen  

 
 De Raad, 
 
 Gelet op de artikelen 41 en  162 van de Grondwet; 
 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en wijzigingen; 
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Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 
motivering van de bestuurshandelingen; 

 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 

 
 Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van 28 oktober 2004 inhoudende goedkeuren 
van de oprichting van de interlokale vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen, afgekort  BSD 
Vlaamse Ardennen; 
 

Overwegende dat ons bestuur een effectief vertegenwoordiger en een plaatsvervangend 
vertegenwoordiger dient aan te duiden in het beheerscomité van de interlokale vereniging BSD 
Vlaamse Ardennen, met zetel te 9600 Ronse, Leuzesteenweg 241; 
 
 Gelet op de voordracht van: 
 

A. Als vertegenwoordiger: 
 
- DEKIMPE Lode     

 
B. Als plaatsvervanger: 

 
- ROMAN Xavier   

 
 

Met éénparigheid van stemmen: 
 
A. Als vertegenwoordiger: 
 
- DEKIMPE Lode:  16 ja stemmen 

 
B. Als plaatsvervanger: 

 
- ROMAN Xavier:  16 ja stemmen. 

 
BESLUIT: 

 
Artikel 1: 
 
De heer Lode Dekimpe, schepen, Grote Herreweg 34A te Kluisbergen wordt aangeduid als effectief 
vertegenwoordiger in het beheerscomité van de interlokale vereniging Burensportdienst Vlaamse 
Ardennen, met zetel te 9600 Ronse, Leuzesteenweg 241.  
 
Artikel 2: 
 
De heer Xavier Roman, gemeenteraadslid, Ronse Baan 5 te 9690 Kluisbergen wordt aangeduid als 
plaatsvervangend vertegenwoordiger in het beheerscomité van de interlokale vereniging 
Burensportdienst Vlaamse Ardennen, met zetel te 9600 Ronse, Leuzesteenweg 241. 
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Artikel 3: 
 
Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing is deze voordracht geldig tot de volgende 
hernieuwing van de Gemeenteraad. 
 
Artikel 4: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de interlokale vereniging Burensportdienst 
Vlaamse Ardennen.  
 
 
Artikel 5: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan het secretariaat.  
 
 

17. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat & personeel – Aanduiden van een effectieve en 
plaatsvervangende vertegenwoordiger op de Algemene vergadering van vzw ERSV Oost-
Vlaanderen (Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Oost-Vlaanderen) 

 
 De Raad, 
 
 Gelet op de artikelen 41 en  162 van de Grondwet; 
 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en wijzigingen; 
 

Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 
motivering van de bestuurshandelingen; 

 

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
 

 Overwegende dat de gemeente Kluisbergen aangesloten is bij de vzw ERSV Oost-Vlaanderen; 
 

 Gelet op de statuten van de vzw ERSV Oost-Vlaanderen;   
 

 Overwegende dat onze gemeente, teneinde haar belangen te behartigen, zich kan laten 
vertegenwoordigen op iedere gewone en buitengewone algemene vergadering van deze vereniging; 

 

Overwegende dat derhalve dient overgegaan te worden tot het aanduiden van een 
vertegenwoordiger welke dient gemachtigd te zijn om, namens de gemeente, alle akten en 
bescheiden met betrekking tot voormelde gewone en buitengewone algemene vergaderingen te 
onderschrijven; 

 

Overwegende dat het tevens wenselijk is om, in geval van verhindering of belet van de 
aangeduide vertegenwoordiger, ook een plaatsvervanger aan te duiden; 
 

 Gelet op de voordracht van: 
 

A. Als vertegenwoordiger: 
 

- ROMAN Xavier    
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B. Als plaatsvervanger: 
 

- DE BACKER Frank     
 

 Met éénparigheid van stemmen: 
 

A. Als vertegenwoordiger: 
 
- ROMAN Xavier:  16 ja stemmen 

 

B. Als plaatsvervanger: 
 

- DE BACKER Frank:  16 ja stemmen. 
 

BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
 
De heer Xavier Roman, gemeenteraadslid, Ronse Baan 5 te 9690 Kluisbergen, wordt aangeduid als 
vertegenwoordiger om de gemeente Kluisbergen te vertegenwoordigen op de gewone en 
buitengewone algemene vergaderingen van de vzw ERSV Oost-Vlaanderen en wordt gevolmachtigd 
in naam van de gemeente deel te nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de 
aanwezigheidslijst en andere documenten te tekenen en, in het algemeen, alles te doen wat nodig is 
om de belangen van de gemeente Kluisbergen te behartigen op deze vergaderingen. 
 
Artikel 2: 

 
De heer Frank De Backer, schepen, Opperijsaevel 9 te 9690 Kluisbergen, wordt aangeduid als 
plaatsvervangend vertegenwoordiger om de gemeente Kluisbergen te vertegenwoordigen op de 
gewone en buitengewone algemene vergaderingen van de vzw ERSV Oost-Vlaanderen en wordt 
gevolmachtigd in naam van de gemeente deel te nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, 
alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere documenten te tekenen en, in het algemeen, alles te 
doen wat nodig is om de belangen van de gemeente Kluisbergen te behartigen op deze 
vergaderingen.  

 
Artikel 3: 
 
Dit besluit wordt vanaf heden van kracht en vervalt bij de volgende hernieuwing van de 
gemeenteraad. 
 
Artikel 4: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de vzw ERSV Oost-Vlaanderen. 
 
Artikel 5: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan het secretariaat.  
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18. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat & personeel – Aanduiden van een effectieve en 
plaatsvervangende vertegenwoordiger op de Regioraad van het ESF-project “Versterkt 
streekbeleid” 

 
 De Raad, 
 
 Gelet op de artikelen 41 en  162 van de Grondwet; 
 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en wijzigingen; 
 

Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 
motivering van de bestuurshandelingen; 

 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 

 

 Overwegende dat de gemeente Kluisbergen aangesloten is bij het ESF-project “Versterkt 
streekbeleid”; 
 

 Overwegende dat onze gemeente, teneinde haar belangen te behartigen, zich kan laten 
vertegenwoordigen op de regioraad – ESF Versterkt streekbeleid; 

 

Overwegende dat derhalve dient overgegaan te worden tot het aanduiden van een 
vertegenwoordiger welke dient gemachtigd te zijn om, namens de gemeente, alle akten en 
bescheiden met betrekking tot voormelde gewone en buitengewone algemene vergaderingen te 
onderschrijven; 

 

Overwegende dat het tevens wenselijk is om, in geval van verhindering of belet van de 
aangeduide vertegenwoordiger, ook een plaatsvervanger aan te duiden; 
 

 Gelet op de voordracht van: 
 

A. Als vertegenwoordiger: 
 

- WILLEQUET Philippe    
 

B. Als plaatsvervanger: 
 

- DEKIMPE Lode    
 

 Met éénparigheid van stemmen: 
 

A. Als vertegenwoordiger: 
 

- WILLEQUET Philippe: 16 ja stemmen 
 

B. Als plaatsvervanger: 
 

- DEKIMPE Lode:  16 ja stemmen. 
 

BESLUIT: 
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Artikel 1: 
 

De heer Philippe Willequet, Kwaremontplein 22 te 9690 Kluisbergen, wordt aangeduid als 
vertegenwoordiger om de gemeente Kluisbergen te vertegenwoordigen op de regioraad – ESF 
Versterkt streekbeleid en wordt gevolmachtigd in naam van de gemeente deel te nemen aan al de 
beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere documenten te 
tekenen en, in het algemeen, alles te doen wat nodig is om de belangen van de gemeente 
Kluisbergen te behartigen op deze vergaderingen. 
 

Artikel 2: 
 

De heer Lode Dekimpe, Grote Herreweg 34A te 9690 Kluisbergen, wordt aangeduid als 
plaatsvervangend vertegenwoordiger om de gemeente Kluisbergen te vertegenwoordigen op de 
regioraad – ESF Versterkt streekbeleid en wordt gevolmachtigd in naam van de gemeente deel te 
nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere 
documenten te tekenen en, in het algemeen, alles te doen wat nodig is om de belangen van de 
gemeente Kluisbergen te behartigen op deze vergaderingen.  

 
Artikel 3: 
 
Dit besluit wordt vanaf heden van kracht en vervalt bij de volgende hernieuwing van de 
gemeenteraad. 
 
Artikel 4: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Streekoverleg ZOV. 
 
Artikel 5: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan het secretariaat.  
 
 

18. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat & personeel – Voordragen van een andere bestuurder 
voor de 1e driejarige periode, voordracht van een eigen bestuurder voor de 2e driejarige 
periode en voordracht eigen deskundige voor de 1e driejarige periode in het 
Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor Ruimtelijke Ordening en Socio-Economische 
Expansie, SOLVA 

  
 De Raad, 
 
 Gelet op de artikelen 41 en  162 van de Grondwet; 
 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en wijzigingen; 
 

Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 
motivering van de bestuurshandelingen; 

 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
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 Overwegende dat de gemeente Kluisbergen aangesloten is bij SOLVA, intergemeentelijk 
samenwerkingsverband in de vorm van een dienstverlenende vereniging; 
 
 Gelet op de statuten van SOLVA, zoals laatst gewijzigd bij besluit van de algemene 
vergadering van 12 december 2018; 
 
 Gelet op art. 445 van voormeld decreet en op art. 16 van voormelde statuten, volgens 
dewelke - binnen de eerste drie maanden van het jaar dat volgt op dat van de verkiezingen met oog 
op de algehele vernieuwing van de gemeenteraden - een algemene vergadering bijeengeroepen 
wordt, waarbij tot een algehele vervanging van de raad van bestuur wordt overgegaan; 
 
 Gelet op art. 445 van voormeld decreet en op art. 14/1 van voormelde statuten, volgens 
dewelke de raad  van bestuur max. 15 leden mag bedragen die allemaal gemeenteraadsleden 
moeten zijn; dat deze bestuursleden voorgedragen worden door de deelnemers van SOLVA; 
 
 Gelet op art. 445 van voormeld decreet en op art. 14/2 van voormelde statuten, volgens 
dewelke de voorgedragen bestuursleden zich kunnen laten bijstaan door deskundigen; 
 
 Gelet op art. 445 van voormeld decreet en op art. 14/3 van voormelde statuten, volgens 
dewelke tenslotte aan de vergaderingen van de raad van bestuur kan deelgenomen worden door ten 
hoogste vijf bestuurders met raadgevende stem, die steeds gemeenteraadsleden zijn die verkozen 
zijn op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en 
schepenen; 
 
 Gelet op het voorstel zoals uitgewerkt door SOLVA; 
 
 Overwegende dat de gemeente Kluisbergen voor de 1e driejarige periode een bestuurder van 
een andere gemeente dient aan te duiden alsook een eigen deskundige en dat de gemeente 
Kluisbergen voor de 2e driejarige periode een eigen bestuurder dient voor te dragen;  
 
 Gelet op de voordracht van: 
 
* Voor de 1e driejarige periode, een bestuurder van een andere gemeente: mevr. Brigitte Vanhoutte, 
stad Ronse 
* Voor de 1e driejarige periode, een eigen deskundige: Lode Dekimpe 
* Voor de 2e driejarige periode, een eigen bestuurder: Lode Dekimpe 
 
 Met éénparigheid van stemmen: 
 
* Voor de 1e driejarige periode, een bestuurder van een andere gemeente:  
mevr. Brigitte Vanhoutte, stad Ronse      16 JA STEMMEN 
* Voor de 1e driejarige periode, een eigen deskundige: Lode Dekimpe  16 JA STEMMEN 
* Voor de 2e driejarige periode, een eigen bestuurder: Lode Dekimpe  16 JA STEMMEN 
 

BESLUIT: 
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Artikel 1: 
 

De gemeente Kluisbergen draagt mevrouw Brigitte Vanhoutte (Stad Ronse) voor als bestuurder in de 
raad van bestuur van SOLVA, vanaf de algemene vergadering van 28 maart 2019 tot en met 31 maart 
2022. 
 

Artikel 2: 
 

De gemeente Kluisbergen draagt de heer Lode Dekimpe, schepen, Grote Herreweg 34A te 9690 
Kluisbergen voor als bestuurder in de raad van bestuur van SOLVA, vanaf 1 april 2022 tot aan de 
volgende algehele vernieuwing van de raad van bestuur ingevolge de verkiezingen met oog op de 
algehele vernieuwing van de gemeenteraden. 
 

Artikel 3: 
 

De gemeente Kluisbergen draagt de heer Lode Dekimpe, schepen, Grote Herreweg 34A te 9690 
Kluisbergen voor als deskundige in de raad van bestuur van SOLVA, vanaf de algemene vergadering 
van 28 maart 2019 tot en met 31 maart 2022. 
 

Artikel 4: 
 
Dit besluit wordt vanaf heden van kracht en vervalt bij de volgende hernieuwing van de 
gemeenteraad. 
 
 
Artikel 5: 
 

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan SOLVA. 
 

Artikel 6: 
 

Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan het secretariaat.  
 
 

20. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat & personeel – Voordragen van een kandidaat-
bestuurder met raadgevende stem in het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor 
Ruimtelijke Ordening en Socio-Economische Expansie, SOLVA 

  

 De Raad, 
 

 Gelet op de artikelen 41 en  162 van de Grondwet; 
 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en wijzigingen; 
 

Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 
motivering van de bestuurshandelingen; 

 

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
 

 Overwegende dat de gemeente Kluisbergen aangesloten is bij SOLVA, intergemeentelijk 
samenwerkingsverband in de vorm van een dienstverlenende vereniging; 
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 Overwegende dat onze gemeente, overeenkomstig de statuten van deze vereniging, een 
kandidaat-bestuurder met raadgevende stem kan voordragen; 
 

 Gelet op de voordracht van: 
 

 - MARTIN Jean-Paul 
 

 Met éénparigheid van stemmen: 
 

- MARTIN Jean-Paul:  16 ja stemmen. 
 

BESLUIT: 
 

Artikel 1: 
 

De heer Martin Jean-Paul, gemeenteraadslid, Vuntestraat 63 te 9690 Kluisbergen, wordt 
voorgedragen als kandidaat-bestuurder met raadgevende stem in het Intergemeentelijk 
Samenwerkingsverband voor Ruimtelijke Ordening en Socio-Economische Expansie SOLVA. 
 

Artikel 2: 
 

Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing is deze voordracht geldig tot de volgende 
hernieuwing van de gemeenteraad. 
 

Artikel 3: 
 

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan SOLVA. 
 
Artikel 4: 
 

Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan het secretariaat.  
 
 

21. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat & personeel – Aanduiden van een effectieve en 
plaatsvervangende vertegenwoordiger op de algemene vergadering van het 
Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor Ruimtelijke Ordening en Socio-Economische 
Expanse, SOLVA 

 

 De Raad, 
 

 Gelet op de artikelen 41 en  162 van de Grondwet; 
 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en wijzigingen; 
 

Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 
motivering van de bestuurshandelingen; 

 

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
  

 Overwegende dat de gemeente Kluisbergen aangesloten is bij SOLVA, intergemeentelijk 
samenwerkingsverband in de vorm van een dienstverlenende vereniging; 
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 Overwegende dat onze gemeente, teneinde haar belangen te behartigen, zich kan laten 
vertegenwoordigen op iedere gewone en buitengewone algemene vergadering van deze 
dienstverlenende vereniging; 

 

Overwegende dat derhalve dient overgegaan te worden tot het aanduiden van een 
vertegenwoordiger welke dient gemachtigd te zijn om, namens de gemeente, alle akten en 
bescheiden met betrekking tot voormelde gewone en buitengewone algemene vergaderingen te 
onderschrijven; 

 

Overwegende dat het tevens wenselijk is om, in geval van verhindering of belet van de 
aangeduide vertegenwoordiger, ook een plaatsvervanger aan te duiden; 
 

 Gelet op de voordracht van:  
 

A. Als vertegenwoordiger: 
 

- DE BACKER Frank    
 

B. Als plaatsvervanger: 
 

- BAERT Willem-Jan 
   

 Met éénparigheid van stemmen: 
 

A. Als vertegenwoordiger: 
 

- DE BACKER Frank:   16 ja stemmen 
 

B. Als plaatsvervanger: 
 

- BAERT Willem-Jan:   16 ja stemmen. 
BESLUIT: 

  
Artikel 1: 
 
De heer Frank De Backer, schepen, Opperijsaevel 9 te 9690 Kluisbergen, wordt aangeduid als 
vertegenwoordiger om de gemeente Kluisbergen te vertegenwoordigen op de gewone en 
buitengewone algemene vergaderingen van de dienstverlenende vereniging SOLVA en wordt 
gevolmachtigd in naam van de gemeente deel te nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, 
alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere documenten te tekenen en, in het algemeen, alles te 
doen wat nodig is om de belangen van de gemeente Kluisbergen te behartigen op deze 
vergaderingen. 
 
Artikel 2: 

 
De heer Willem-Jan Baert, gemeenteraadslid, Dwarsstraat 3 te 9690 Kluisbergen, wordt aangeduid 
als plaatsvervangend vertegenwoordiger om de gemeente Kluisbergen te vertegenwoordigen op de 
gewone en buitengewone algemene vergaderingen van de dienstverlenende vereniging SOLVA en 
wordt gevolmachtigd in naam van de gemeente deel te nemen aan al de beraadslagingen en 
stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere documenten te tekenen en, in het 
algemeen, alles te doen wat nodig is om de belangen van de gemeente Kluisbergen te behartigen op 
deze vergaderingen. 



- 33 - 

Notulen Gemeenteraad dd. 28 februari 2019 

 

 
Artikel 3: 
 
Dit besluit wordt vanaf heden van kracht en vervalt bij de volgende hernieuwing van de 
gemeenteraad. 
 
Artikel 4: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan SOLVA. 
 
Artikel 5: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan het secretariaat.  
 
 
 

22. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat en Personeel –  Buitengewone Algemene Vergadering 
van de dienstverlenende vereniging SOLVA op 28 maart 2018 – Goedkeuren van de dagorde, 
bepalen van standpunt en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger en de 
plaatsvervanger 

 

 
 De Raad, 
 
 Gelet op de artikelen 41 en  162 van de Grondwet; 
 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en wijzigingen; 
 

Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 
motivering van de bestuurshandelingen; 

 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
 

Overwegende dat ons bestuur aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging CVBA 
Intergemeentelijke Samenwerkingsverband voor Ruimtelijke Ordening en Socio-Economische 
Expansie Land van Aalst (SOLvA), met zetel te 9320 Erembodegem, Industrielaan 25 B; 

 

Gelet op de aangetekende brief dd. 12 februari 2019, uitgaande van de dienstverlenende 
vereniging SOLVA waarbij ons bestuur uitgenodigd wordt op de buitengewone algemene vergadering 
die vastgesteld is te Sint-Lievens-Houtem op 28 maart 2019 om 19.00 uur met volgende agenda:  

 

1. Samenstelling van het Bureau  
2. Aanpassen kapitaalsaandeel van de deelnemende steden en gemeenten 
3. Benoemen van de bestuurders op voordracht van de deelnemers 

 

Gelet op het dossier met documentatiestukken dat aan de gemeente overgemaakt werd; 
 

Na beraadslaging; 
 

Met éénparigheid van stemmen. 
 

BESLUIT: 
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Artikel 1: 
 

De Raad neemt akte van de dagorde van de buitengewone algemene vergadering van SOLVA, met 
zetel te 9320 Erembodegem, Industrielaan 25 B, vastgesteld te Sint-Lievens-Houtem op 28 maart 
2019 om 19.00u, luidend als volgt: 
 

1. Samenstelling van het Bureau  
2. Aanpassen kapitaalsaandeel van de deelnemende steden en gemeenten 
3. Benoemen van de bestuurders op voordracht van de deelnemers 

 

Artikel 2: 
 

De Raad heeft geen opmerkingen te formuleren op de agendapunten van de dagorde van de 
buitengewone algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging SOLVA vastgesteld op 28 
maart 2019 en keurt, voor zoveel als nodig, de door de Raad van Bestuur geformuleerde voorstellen 
goed.  De Raad keurt in het bijzonder de voorgestelde statutenwijziging goed. 
 

Artikel 3: 
 

De Raad draagt aan de aangeduide vertegenwoordiger en de plaatsvervangend vertegenwoordiger 
op om namens de gemeente alle akten en bescheiden met betrekking tot de algemene vergadering 
van de dienstverlenende vereniging SOLVA, vastgesteld op 28 maart 2019, te onderschrijven en hun 
stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de Gemeenteraad van heden bepaalde 
standpunt met betrekking tot de agenda van voormelde algemene vergadering. 
 

Artikel 4: 
 

Afschrift van deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan SOLVA. 
 

Artikel 5: 
 

Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de afdeling secretariaat. 
 
 
 

23. Afdeling Leven en Vrije Tijd – Sport, Recreatie en Jeugd – Goedkeuren aangepast reglement 
woensdagnamiddagtoezicht 

 

 
 De Raad, 
 
 Gelet op de artikelen 41 en  162 van de Grondwet; 
 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en wijzigingen; 
 

Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 
motivering van de bestuurshandelingen; 

 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
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Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 17 december 2009 inhoudende het 
goedkeuren van het reglement buitenschoolse kinderopvang woensdagnamiddag en wijzigingen (GR 
19.12.2013 en 27.02.2014); 

 
 Overwegende dat het bestaande reglement woensdagnamiddagtoezicht dient aangepast te 
worden, gelet op een aantal belangrijke wijzigingen: 
 - voorzien van woensdagnamiddagtoezicht in Berchem 
 - aanpassen einduur (van 18.00u naar 17.00u) 
 - aanpassingen van administratieve aard (tel.nrs, naam verantwoordelijke,…) 
 
 Gelet op het voorgelegde ontwerp van het aangepaste reglement m.b.t. het 
woensdagnamiddagtoezicht; 
 
  

 Na beraadslaging; 
 
 Met éénparigheid van stemmen. 

 
BESLUIT: 

 
Artikel 1: 
 
De raad keurt het aangepast reglement voor het woensdagnamiddagtoezicht, zoals in bijlage aan dit 
besluit gehecht, goed. 

Artikel 2: 

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan sport, recreatie en jeugd.  
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BIJLAGE 
 

Buitenschoolse Kinderopvang op woensdagnamiddag 

Reglement 

 

Art 1 : Algemeen 

 Organiserend bestuur 
Gemeentebestuur Kluisbergen  
Parklaan 16  
9690 Kluisbergen 
tel. 055/23.16.10 
 

 Coördinator  
Jeugddienst Kluisbergen (Fien Notebaert) 
Parklaan 16 
9690 Kluisbergen 
tel: 055/23.16.32 

 fien.notebaert@kluisbergen.be 
 
Art. 2 : Doelgroep 
 

 Het gemeentebestuur van Kluisbergen organiseert buitenschoolse kinderopvang voor 
kinderen van de basisscholen van Kluisbergen (kleuters en lager onderwijs), die in 
Kluisbergen wonen of er school lopen.  

 De doelstelling is om tegemoet te komen aan ouders die nood hebben aan kinderopvang op 
woensdagnamiddag tijdens de schoolperiode.  

 De kinderen worden opgevangen door een gemotiveerd begeleidster(s).  

 Zieke kinderen kunnen spijtig genoeg niet opgevangen worden. 
 
Art.3 : Bereikbaarheid in noodgevallen 
 
In noodgevallen kan u terecht op volgende nummers: 

 
- 0472/42.17.58 (telefoonnummer begeleidster Ruien) 
- 0496/93.29.17 (telefoonnummer begeleidster Berchem)  
- 055/23.16.10 (telefoonnummer onthaal Kluisbergen) 
- 055/23.16.32 (telefoonnummer coördinator) 

 
Art. 4: Verzekering 

 Voor alle kinderen is er een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke 
ongevallen afgesloten bij Ethias . 

 Zijn niet verzekerd : opzettelijk toegebrachte schade aan materialen of het opzettelijk 
toebrengen van lichamelijke letsel bij derden: dit valt ten laste van de ouders 
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Art.5 : Klachtenbehandeling. 
 

 Ouders kunnen met vragen, opmerking of problemen terecht bij de begeleiding, de 
schooldirectie of de coördinator. Elke klacht, zowel mondeling of schriftelijk, zal genoteerd 
worden en binnen een termijn van 30 dagen beantwoord worden. 

 Elke opmerking of klacht kan ook schriftelijk, met vermelding van persoonlijke gegevens en 
ondertekend overgemaakt worden aan: Gemeentebestuur Kluisbergen, tav College van 
Burgemeester en Schepenen, Parklaan 16 – 9690 Kluisbergen. Elke klacht zal discreet en 
efficiënt behandeld worden. 
 

Art. 6: Opnamebeleid. 

 Voor elk deelnemend kind moet een inschrijvingsformulier ingevuld worden, dit moet per 
kind slecht één keer ingevuld worden. 

 Dit inschrijvingsformulier wordt volledig ingevuld en ondertekend terugbezorgd bij de 
eerstvolgende opvang, dit kan via de school gebeuren. 
 

Art. 7: Openingstijden. 

 Woensdagnamiddag van 12u30 tot 17u00 (uitgezonderd tijdens de schoolvakanties) 
 

Art. 8: Adres. 

  de gemeente Kluisbergen organiseert de buitenschoolse kinderopvang op volgende locaties: 
 

Gemeentelijke basisschool De Start 
De Pacht 6 – 9690 Kluisbergen  
 
Gemeentelijke basisschool De Start 
Kloosterstraat 24 – 9690 Kluisbergen 
 
De verschillende scholen staan in voor de verplaatsing van de kinderen van de school naar 
bovenvermelde locaties. De ouders halen de kinderen op deze locatie af. 
 

Art.9: Tarief 

 1,50 euro per begonnen uur (voor het laatste begonnen half uur, 16.30u-17.00u, 
bedraagt het tarief 0,75 euro). 

 Vanaf het 3e kind van hetzelfde gezin is het toezicht gratis. 
 

Art. 10: Wederzijdse afspraken 

 Voor die aangelegenheden waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet beslist het 
College van Burgemeester en Schepenen. 

 De vrijwilligers dienen zich aan het beroepsgeheim te houden, vertrouwelijke informatie mag 
niet worden doorgegeven. 

 Er worden geen maaltijden, koekjes en/of drankjes voorzien. Indien gewenst kan u uw kind 
een boterham, koek of drankje meegeven naar de opvang. 
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 De ouders halen de kinderen af op de plaats van de opvang. 

 Ouders dienen de openingsuren van de opvang te respecteren. Wanneer men vermoedt dat 
men te laat zal zijn – omwille van file, panne, ongeval, … wordt men verzocht de opvang te 
verwittigen, zodat ook de kinderen kunnen gerustgesteld worden.  

 Voor kinderen die te laat worden afgehaald, zal een vergoeding van 2,00 euro per begonnen 
kwartier per kind worden aangerekend. 

 Kinderen die zelfstandig de opvang mogen verlaten dienen hiervoor schriftelijke 
toestemming te hebben van de ouders. 

 Bij ongeval tijdens de opvang, worden de ouders of de beschikbare contactpersoon 
onmiddellijk gewaarschuwd. Indien nodig wordt ook onmiddellijk de dokter of de 100 
gewaarschuwd. In geval van ongeval dient het formulier van Ethias “Aangifteformulier, 
verzekering tegen lichamelijke ongevallen” ingevuld te worden en zo snel mogelijk (binnen 
de 24 uren) binnengebracht te worden.  

 Indien het kind medicatie dient te nemen dient dit schriftelijk meegedeeld te worden. 
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24. Afdeling Interne Zaken – Financiën – Goedkeuren bestek en raming en bepalen van de 
wijze van gunnen – Leveren van een dienstvoertuig 

 

 De Raad, 
 

 Gelet op de artikelen 41 en  162 van de Grondwet; 
 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en wijzigingen; 
 

Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 
motivering van de bestuurshandelingen; 

 

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
 

 Gelet op de wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016 en latere wijzigingen;  
 

 Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende de plaatsing 
overheidsopdrachten in de klassieke sectoren en latere wijzigingen; 

 

 Gelet op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten van 14 januari 2013 en latere wijzigingen;  

 

 Gelet op de wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies van 
17 juni 2013 en latere wijzigingen;  

 

Overwegende dat het aangewezen is om een nieuwe dienstwagen aan te kopen; 
 

Gelet op het bestek en de raming t.b.v. 38.000,00 EUR (BTW inbegrepen) voor het leveren van 
een elektrische dienstwagen; 

 

Overwegende dat het aangewezen is deze opdracht te gunnen na onderhandelingsprocedure, 
zonder voorafgaande bekendmaking; 

 

Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn in de investeringsuitgaven van het budget 
2019; 

 

Na beraadslaging; 
 

Met éénparigheid van stemmen. 
 

BESLUIT: 
 

Artikel 1: 
 

Het bestek en de raming t.b.v. 38.000,00 EUR (BTW inbegrepen) voor het leveren van een elektrische 
dienstwagen, in bijlage aan dit besluit gehecht, worden goedgekeurd. 
 

Artikel 2: 
 

Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gemachtigd deze opdracht te gunnen, na 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 
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Artikel 3: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de afdeling financiën.  
 
 
 

25. Afdeling Grondgebiedzaken – Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en milieu – Goedkeuring 
van het Lokaal Functioneel Fietsroutenetwerk 

 

 
 De Raad, 
 
 Gelet op de artikelen 41 en  162 van de Grondwet; 
 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en wijzigingen; 
 

Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 
motivering van de bestuurshandelingen; 

 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
 
Gelet op de vraag van de provincie Oost-Vlaanderen om het voorstel voor het Lokaal 

Functioneel Fietsroutenetwerk voor de gemeente Kluisbergen goed te keuren; 
 
Gelet op het verslag van de gemeentelijke begeleidingscommissie Kluisbergen van 

07.11.2018 waar Lokaal Functioneel Fietsroutenetwerk werd besproken; 
 
Gelet op de kaart met de aanduiding van het Lokaal Functioneel Fietsroutenetwerk 

Kluisbergen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met éénparigheid van stemmen. 
 

BESLUIT 
 
Artikel 1: 
 
De raad keurt het Lokaal Functioneel Fietsroutenetwerk Kluisbergen, zoals aangeduid op de kaart in 
bijlage, goed. 
Artikel 2: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de provincie Oost-Vlaanderen, dienst Mobiliteit.  
 
Artikel 3: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de dienst Ruimtelijke 
Ordening, Stedenbouw en milieu. 
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26. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat en Personeel – Goedkeuren principebeslissing aankoop 
stuk grond achter de Molenstraat 

 

 
 De Raad, 
 
 Gelet op de artikelen 41 en  162 van de Grondwet; 
 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en wijzigingen; 
 

Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 
motivering van de bestuurshandelingen; 

 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
 
Overwegende dat er momenteel verschillende percelen grond te koop worden aangeboden 

die gelegen zijn achter de Molenstraat; 
 
Overwegende dat een deel van deze percelen zou kunnen gebruikt worden voor de 

uitbreiding van de parking in de Molenstraat; 
 
Overwegende dat de totale voor de gemeente bruikbare oppervlakte ongeveer 46a49ca 

bedraagt; 
 
Gelet op het schattingsverslag van landmeter Ducatillon, J.J. Raepsaetplein 1 te 9700 

Oudenaarde, waarbij deze totale oppervlakte van 46a49ca wordt geschat op 53.463,50 EUR (11,50 
EUR/m²);  

 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om deze grond aan te 

kopen teneinde de parking in de Molenstraat te kunnen uitbreiden; 
 
Na beraadslaging;  
 
Met éénparigheid van stemmen. 
 

BESLUIT 
 

Artikel 1: 
 
De raad gaat principieel akkoord met de aankoop van een stuk grond gelegen achter de Molenstraat, 
met een oppervlakte van ongeveer 46a49ca en een geschatte waarde van 53.463,50 EUR (11,50 EUR 
/m²) en dit voor de uitbreiding van de parking in de Molenstraat.   
Het betreft volgende percelen: 
* 2e afdeling, Berchem, sectie A, perceel 44/z: 6a00ca 
* 2e afdeling, Berchem, sectie A, perceel 31/a: 9a70ca 
* 2e afdeling, Berchem, sectie A, perceel 30/b: 9a39ca 
* 2e afdeling, Berchem, sectie A, deel perceel 26/h: ongeveer 16a25ca (te bepalen door opmeting) 
* 2e afdeling, Berchem, sectie A, deel perceel 26/g: ongeveer 5a15ca (te bepalen door opmeting) 
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Artikel 2: 
 
Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om een notaris aan te stellen voor de 
verdere afhandeling van deze aankoop. 
 
Artikel 3: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de afdeling secretariaat.  
 
 
 

27. Afdeling Grondgebiedzaken – Ruimtelijke Ordening, stedenbouw en milieu – Goedkeuring 
aanpassing aan de Atlas van de buurtwegen 

 

 

 De Raad, 
 

 Gelet op de artikelen 41 en  162 van de Grondwet; 
 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en wijzigingen; 
 

Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 
motivering van de bestuurshandelingen; 

 

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
 

Gelet op de wet op de buurtwegen van 10 april 1841, gewijzigd bij de wet van 20 mei 1863, 
bij de wet van 9 augustus 1948 en bij decreet van 4 april 2014, inzonderheid de artikels 27 tot en met 
29;  

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels voor de 
organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen van 20 juni 2014; 

 

Gelet op het verzoek van Kea BVBA, Beukendreef 2 te Kluisbergen,  tot de verlegging van de 
ontwerp-rooilijn van de buurtweg nr. 53 in de Atlas der Buurtwegen van Kluisbergen;  

 

Gelet op de bijgevoegde plannen dd. 31.01.2019 van landmeter-expert Jan Maes, Hoogstraat 
30 te 8690 Alveringem, nl. 

- een uittreksel uit de Atlas van de Buurtwegen  
- een uittreksel uit het kadaster  
- het ontwerp van rooilijnplan  
- de topografische kaart 
- een luchtfoto 
 

Overwegende dat de verzoeker de aanpassing aan de Atlas der Buurtwegen van Kluisbergen 
voorstelt omdat de in onbruik geraakte buurtweg ongeveer op de grens van de percelen 1ste afdeling, 
sectie A, nrs. 410 C en 411 D ligt.  Beide percelen zijn eigendom van dezelfde firma.  Op perceel 411D 
zijn de huidige gebouwen van de firma opgetrokken. Betrokken firma wil zijn bedrijf uitbreiden met 
een nieuw gebouw palende aan zijn huidige gebouwen. Hierdoor zou de buurtweg nr. 53 onder de 
nieuwbouw komen te liggen.  Het bedrijf wenst dan ook de buurtweg op te schuiven naar de rand 
van zijn perceel; 
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Overwegende dat de aanpassing aan de Atlas der Buurtwegen van Kluisbergen aangewezen 
is aangezien de buurtweg nr. 53, door het verleggen, een belang kan krijgen als verbinding tussen de 
Avelgemstraat en het fietspad op de oude spoorwegbedding.  Tevens komt de verlegging van de 
buurtweg ook de veiligheid van zowel gebruikers van de buurtweg als van het bedrijf ten goede. Een 
afsluiting beperkt immers de toegang vanop de buurtweg naar het bedrijf zodat er geen interferentie 
is tussen het verkeer op het bedrijf en de gebruikers van de voetweg;  

 

Na beraadslaging; 
 

Met éénparigheid van stemmen. 
 

BESLUIT 
 

Artikel 1  
 

De gemeenteraad heeft het voornemen om de buurtweg nr. 53 in de Atlas der Buurtwegen van 
Kluisbergen te verleggen zoals weergegeven op de bijgevoegde plannen. 
 

Artikel 2: 
 

De ontwerp-rooilijn van de buurtweg nr. 53 in de Atlas der Buurtwegen van Kluisbergen, zoals 
weergegeven op het bijgevoegde ontwerp van rooilijnplan, wordt voorlopig vastgesteld. 
 

Artikel 3: 
 

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met het organiseren van het openbaar 
onderzoek over de aanpassing aan de Atlas van de Buurtwegen en het bijbehorende ontwerp van 
rooilijnplan. 
 

Artikel 4: 
 

Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de dienst Ruimtelijke 
Ordening, Stedenbouw en milieu. 
 
 
 

28. Artikel 21 van het Decreet Lokaal Bestuur – Vraag van de CD&V PLUS-fractie: Huisvesting 
jeugdbewegingen 

 

 
Dit agendapunt wordt besproken. 
Er wordt geen formele beslissing genomen. 
 

De zitting wordt geheven te 20u50 
 

Aldus gedaan in zitting van 28 februari 2019 en goedgekeurd in zitting van 28 maart 2019 
 
 
 
Algemeen directeur  De Burgemeester-Voorzitter 
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