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   NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 
  23 JANUARI 2020 

 

 

 

 

 
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. 

De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen, bijeen in zitting op datum als hoger vermeld, heeft 
beslist wat volgt:  

1. Goedkeuren notulen van de zitting van 19 december 2019 

 

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

Gelet op de artikelen 180, 181 en 326 tot en met 335 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 de ontwerpnotulen van de zitting van 19 december 2019, opgemaakt door de 
algemeen directeur; 
 

Met éénparigheid van stemmen.  



 

- 2 -                 

Notulen Gemeenteraad dd. 23 januari 2020 

 

BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
 
De notulen van de zitting van 19 december 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 19 december 2019 

 

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

Gelet op de artikelen 180, 181 en 326 tot en met 335 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 19 december 2019, opgemaakt door de 
algemeen directeur; 
 

Met éénparigheid van stemmen.  

BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
 
Het zittingsverslag van de zitting van 19 december 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 – Bekrachtigen beslissingen 
Schepencollege – Toestaan van gratis gebruik of van verminderd tarief voor het gebruik 
van de gemeentelijke zalen tijdens het dienstjaar 2019 

 

 
 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 beslissing van de gemeenteraad van 26 oktober 2017 inhoudende het goedkeuren 
van het retributiereglement voor het gebruik van de gemeentelijke feestzalen en de beslissing van de 
gemeenteraad van 26 oktober 2017 inhoudende het goedkeuren van het retributiereglement voor 
het gebruik van Zaal De Brug; 
  

Overwegende dat het College van Burgemeester en Schepenen, in geval van 
hoogdringendheid, gemachtigd is om in bepaalde gevallen, mits een gemotiveerde beslissing 
gebaseerd op sociale of menslievende gronden, of op basis van wederkerigheid wat andere besturen 
betreft,  een vrijstelling of vermindering van de retributie op het gebruik van de gemeentelijke zalen 
toe te staan;  

 
Overwegende dat de beslissingen van het College van Burgemeester en Schepenen waarbij 

een vrijstelling of vermindering van de retributie op het gebruik van de gemeentelijke zalen wordt 
toegestaan, jaarlijks ter bekrachtiging aan de Gemeenteraad dienen voorgelegd te worden; 

 
Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 24.10.2018 

inhoudende het gratis ter beschikking stellen van feestzaal Brugzavel aan Samana (Ziekenzorg)  voor 
het organiseren van een rommelmarkt op 29.06.2019; 

 
Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 13.03.2019 

inhoudende het toestaan van de gunstmaatregel (1 x per jaar gratis gebruik maken van de 
gemeentelijke feestzaal Brugzavel) aan de Ouderraad VBS Berchem, voor de spaghettiavond op 
04.10.2019; 

 
Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 29.08.2019 

inhoudende het toestaan aan Chris Boderé, Sint-Jan Berchmanscollege,  van een verminderd tarief, 
nl. het weektarief voor Kluisbergse verenigingen, zijnde 125,00 EUR en een borgsom van 500,00 EUR 
voor gebruik van feestzaal Brugzavel op 05.04.2019; 
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Overwegende dat het College van Burgemeester en Schepenen terecht deze beslissingen tot 
kosteloos gebruik en/of gebruik tegen een verminderd tarief van de gemeentelijke zalen genomen 
heeft; 

 
Overwegende dat voormelde beslissingen van het College van Burgemeester en Schepenen tot 

kosteloos gebruik en/of gebruik tegen een verminderd tarief van de gemeentelijke zalen tijdens het 
dienstjaar 2019 kunnen bekrachtigd worden. 

 
Na beraadslaging;  
 
Met éénparigheid van stemmen.  
 

BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
 
De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 24.10.2018  inhoudende het gratis 
ter beschikking stellen van feestzaal Brugzavel aan Samana (Ziekenzorg) voor het organiseren van 
een rommelmarkt op 29.06.2019 wordt bekrachtigd. 
 
Artikel 2: 
 
De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 13.03.2019 inhoudende het 
toestaan van de gunstmaatregel (1 x per jaar gratis gebruik maken van de gemeentelijke feestzaal 
Brugzavel) aan de Ouderraad VBS Berchem, voor de spaghettiavond op 04.10.2019, wordt 
bekrachtigd. 
 
Artikel 3: 
 
De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 29.08.2019 inhoudende het 
toestaan aan Chris Boderé, Sint-Jan Berchmanscollege,  van een verminderd tarief, nl. het weektarief 
voor Kluisbergse verenigingen, zijnde 125,00 EUR en een borgsom van 500,00 EUR voor gebruik van 
feestzaal Brugzavel op 05.04.2019, wordt bekrachtigd. 
 
Artikel 4: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de Financieel directeur en de 
afdeling financiën. 
 

  

4. Afdeling Interne Zaken – Financiën – Goedkeuren gemeentelijk luik inzake  
meerjarenbeleidsplanning van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen (hoofdstuk 6:  
Toepassing van de zonale doelstellingen op gemeentelijk niveau) 

 

 
 De Raad, 
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 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 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid en alle latere wijzigingen 

inzonderheid artikel 23 dat het volgende stelt;  

o § 1. Elke zone stelt een meerjarenbeleidsplan op dat rekening houdt met de 

bestaande situatie en de risicoanalyse. Dit plan wordt opgesteld voor een duur van 

zes jaar en is vatbaar voor aanpassingen 

§ 2. Het gemeentelijk luik van het meerjarenbeleidsplan wordt ter goedkeuring 

voorgelegd aan de gemeenteraden van de zone. 

§ 3. Het meerjarenbeleidsplan wordt uitgewerkt door jaarlijkse actieplannen, 
voorbereid door de zonecommandant onder toezicht van het college en 
goedgekeurd door de raad. 
 

Gelet op het Koninklijk besluit van 24 april 2014 tot vaststelling van de minimale inhoud en 
de structuur van het meerjarenbeleidsplan van de hulpverleningszones en alle latere wijzigingen; 

 
Overwegende dat de inhoud en structuur van het meerjarenbeleidsplan van de 

hulpverleningszone is vastgelegd bij Koninklijk besluit en 6 hoofdstukken omvat waaronder een 
hoofdstuk 6 “Toepassing van de zonale doelstellingen op gemeentelijk niveau” ;  

 
Overwegende dat dit hoofdstuk 6 wordt toegevoegd aan het meerjarenbeleidsplan als het 

beleidsplan een bijzondere impact heeft op een gemeente ten opzichte van de andere gemeenten 
van de zone, door bijv. de bouw of schrapping van een kazerne, de verandering van het niveau van 
dienstverlening ;  

 
Overwegende dat de gemeenten hierdoor de garantie hebben dat zij geraadpleegd worden 

bij een bijzonder effect voor de gemeente, veroorzaakt door het beleidsplan van de brandweerzone ;  
 
Overwegende dat het gemeentelijk luik van het meerjarenbeleidsplan ter goedkeuring wordt 

voorgelegd aan de gemeenteraden van de zone; 
 
Gelet op het Zonecollege van 26 april 2019 aangaande bespreking en tussentijdse 

bijsturingen van het meerjarenbeleidsplan van de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen; 
 
Gelet op de Zoneraad van 24 mei en 28 juni 2019 aangaande bespreking en tussentijdse 

beslissingen van het meerjarenbeleidsplan van de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen; 
 
Gelet op de Zoneraad van 6 september 2019 aangaande de goedkeuring van het 

meerjarenbeleidsplan in afwachting van het advies van de vakorganisaties; 
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Gelet op de Zoneraad van 20 september 2019 aangaande de goedkeuring van het 

meerjarenbeleidsplan na het advies van de vakorganisaties; 
 
Overwegende dat het goedgekeurde beleidsplan, met enerzijds de gespreide oprichting van 3 

permanentieposten een  verandering zal zijn in dienstverlening in meerdere gemeenten : het service 
level agreement (hoelang duurt het voordat de brandweer bij de burger staat) wordt beter; 

 
Overwegende dat er anderzijds er een DGH permanentie voorzien wordt in de 

brandweerpost Herzele. Deze oprichting heeft een betere dienstverlening tot gevolg in de 
gemeenten Herzele en Sint-Lievens-Houtem ; 
  

Na beraadslaging;  
 
Met éénparigheid van stemmen.  
 

BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
 
De gemeenteraad keurt het gemeentelijk luik van het meerjarenbeleidsplan van de  brandweerzone 
Vlaamse Ardennen voor de gemeente Kluisbergen goed. 
 
Hoofdstuk 6 uit het meerjarenbeleidsplan wordt in bijlage bij dit besluit gevoegd om er één geheel 
mee te vormen. 
 
Artikel 2: 
 
Deze beslissing van de gemeenteraad wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de Voorzitter en de 
Zonecommandant van de brandweerzone Vlaamse Ardennen en aan de financieel directeur. 
 
Artikel 3: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de afdeling secretariaat. 
 

  

5. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat & Personeel – Goedkeuren convenant met de  
organisator van de  Ronde van  Vlaanderen Cyclo en goedkeuring aanpassing  
overeenkomst tot oprichting van de 'interlokale vereniging Ronde van Vlaanderen cyclo' 

 

 

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



 

- 7 -                 

Notulen Gemeenteraad dd. 23 januari 2020 

 

Gelet op 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 de artikelen 41 en 162 van de grondwet; 

 
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 over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de 
artikelen 392 tot 395; 
 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer; 
 

Gelet op het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende de oprichting van de 
Commissies voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening, inzonderheid artikel 7 § 2, 1°; 
 

Gelet op de Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en 
bijhorende Koninklijke besluiten tot uitvoering van deze Wet; 
 

Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald de artikelen 119, 119bis en art. 135 § 2; 
 

Gelet op de ministeriële omzendbrief OOP 41 van 31 maart 2014 van de minister van 
Binnenlandse Zaken houdende gecoördineerde algemene onderrichtingen inzake ordehandhaving; 
 

Overwegende dat op zaterdag 4 april 2020 het wielerevenement "Ronde van Vlaanderen 
Cyclo” het grondgebied van onze gemeente doorkruist; 
 

Overwegende dat dit massa-evenement met 16.000 deelnemers ernstige risico's inhoudt en 
dat bovenlokale afspraken in het kader van de openbare orde aangewezen zijn; 
 

Overwegende dat de doortocht van dit wielerevenement traditioneel veel hinder voor de 
plaatselijke bevolking met zich meebrengt; 
 

Overwegende dat veel deelnemers mogelijk de wegcode niet respecteren en daardoor de 
andere weggebruikers in gevaar brengen;  
 

Overwegende dat het aangewezen is dat er met de organisator duidelijke afspraken worden 
gemaakt inzake veiligheid, milieuvriendelijke maatregelen, en communicatie; 
 
  Overwegende dat het opportuun is deze afspraken vast te leggen in een convenant tussen 
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het gemeentebestuur en de organisator; 
 
  Overwegende dat deze afspraken het best afdwingbaar zijn door een waarborg te eisen van 
de organisator; 
 
  Overwegende dat het praktisch bijna onmogelijk is om deze waarborg ten aanzien van elke 
gemeente individueel te regelen; 
 
  Overwegende dat een bovenlokaal samenwerkingsverband aangewezen is om 
eenvormigheid in afspraken te bereiken en om de waarborg te kunnen beheren;  
 
  Overwegende dat een interlokale vereniging de meest eenvoudige vorm van 
intergemeentelijke samenwerking is; 
 
  Overwegende dat de burgemeester, inherent aan zijn bevoegdheden, het best geplaatst is 
om de gemeente te vertegenwoordigen; 
 
  Overwegende dat tijdens de bestuurlijke coördinatievergadering van 27 november 2019, 
gevraagd werd om aandacht te hebben voor de afval- en milieuproblematiek, meer bepaald het 
gebruik van herbruikbare bekers; 
 

Na beraadslaging;  
 
Met éénparigheid van stemmen.  

 
BESLUIT 

 
Artikel 1: 
 
Het convenant, zoals in bijlage aan dit besluit gehecht, waarin afspraken met de organisator van de 
"Ronde van Vlaanderen Cyclo” worden gemaakt rond veiligheid, milieu en communicatie, wordt 
goedgekeurd. 
 
Artikel 2: 
 
In uitvoering van artikel 26 van het convenant, wordt de onderlinge overeenkomst tot oprichting van 
de interlokale vereniging 'Ronde van Vlaanderen voor cyclo' goedgekeurd. 
 
Artikel 3: 
 
De gemeente Wortegem-Petegem wordt aangeduid als beherende gemeente en diens 
gemeenteontvanger wordt gemachtigd tot het betalen en innen van de afgesproken bedragen, 
bepaald in het convenant. 
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Artikel 4: 
 
De burgemeester van de vaste leden wordt aangeduid als lid van het beheerscomité van de  
interlokale vereniging. 
 
Artikel 5: 
 
Een afschrift van deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de federale diensten van 
de provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen, Kalandeberg 1 te 9000 Gent. 
 
 Artikel 6: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de afdeling secretariaat. 
 
 
 

6. Afdeling Leven en Vrije Tijd – Onderwijs – Goedkeuren afschaffing vestigingsplaats 
gemeentelijk basisonderwijs De Start, afdeling De Pacht 12 te Kluisbergen (Ruien) 

 
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 Basisonderwijs van 25.02.1997; 
 

Gelet op het decreet van 08.05.20019 betreffende de kwaliteit van onderwijs; 
 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17.06.1997 betreffende de programmatie- 
en de rationalisatienormen in het gewoon basisonderwijs; 

 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 01.10.2010 tot uitvoering van het decreet 

van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van het basisonderwijs;  
 

Gelet op de Omzendbrief BaO/97/10 betreffende de Programmatie en Rationalisatie in het 
Gewoon Basisonderwijs; 
 

Gelet op de Omzendbrief BaO/97/3 betreffende de Erkenning, financiering en subsidiëring 
van scholen (BaO/97/3); 
 

 Overwegende dat de beide vestigingsplaatsen van de gemeentelijke basisschool op datum 

van 06.01.2020 even groot zijn, nl. 153 leerlingen; 
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 Overwegende dat sommige administratieve taken in Ruien momenteel door leerkrachten 

worden uitgevoerd, zoals opnemen en verwerken aantal maaltijden, communicatie met traiteur, 

telefoon beantwoorden,…waardoor onderwijstijd voor de leerlingen verloren gaat;  

  

 Overwegende dat de huidige directeur niet tegelijkertijd aanwezig kan zijn op de twee 

vestigingsplaatsen.  Hij spendeert meer tijd in Berchem, daar dit de hoofdschool is, wat een negatief 

effect heeft op zijn bereikbaarheid voor de collega’s, leerlingen en huidige en potentiële ouders; 

 

 Overwegende dat in de omzendbrief ‘Personeelsinformatie scholen gewoon basisonderwijs’ 

het volgende is opgenomen: 

 

“De directeur 

 

 In elke school wordt een ambt van directeur gefinancierd of gesubsidieerd 

 In kleine scholen wordt de directeur belast met een onderwijsopdracht 

- 10 lestijden in scholen met minder dan 20 leerlingen 

- 6 lestijden in scholen met 20 tot en met 99 leerlingen (vroeger was dit tot en met 179 

leerlingen)” 

 

Overwegende dat deze bepaling concreet betekent dat het gemakkelijker wordt om een  

directeur lesvrij te maken en dat het ook mogelijk wordt om in beide scholen een directeur aan te 

stellen; 

  

Overwegende dat, voor het aanstellen van een tweede directeur, de school dient gesplitst te  

worden (met een eigen instellingsnummer voor elke school); 

 

Overwegende dat de opsplitsing van de scholen niet enkel voordelen heeft op vlak van het  

aantal uren/lestijden directie, maar ook op vlak van uren/lestijden administratie, zorg en 

kinderverzorging; 

 

Overwegende dat, in samenwerking met OVSG, werd nagegaan hoe de splitsing in de praktijk 

best kan gebeuren, m.a.w. welke school de nieuwe school zou moeten worden; 

 

Overwegende dat, gelet op het groeipotentieel van de school te Ruien, het aangewezen is  

dat de nieuwe school opgericht wordt in Ruien en dat de vestigingsplaats in Ruien aldus dient 

afgeschaft te worden, gevolgd door de oprichting van de nieuwe school; 

 

Overwegende dat de school te Berchem aldus het huidige instellingsnummer (nl. 24141)  

dient te behouden;  

 

Overwegende dat de splitsing een administratieve splitsing betreft. De samenwerking  

en coherentie tussen de beide scholen en de directeurs zal gewaarborgd en bewaakt blijven; 
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Gelet  op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 26 augustus 2019 

inhoudende de principiële goedkeuring van de splitsing van de gemeentelijke basisschool in 2 

afzonderlijke scholen;  

 

Gelet op het gunstig advies van de schoolraad dd. 07.01.2020; 

 

Gelet op het gunstig advies van het ABOC dd. 13.12.2019; 

 

 Na beraadslaging; 

 

 Met éénparigheid van stemmen. 

 

BESLUIT 

 

Artikel 1:  

De gemeenteraad beslist om over te gaan tot herstructurering van het gemeentelijke basisonderwijs, 

meer bepaald de afschaffing van de vestigingsplaats Ruien, De Pacht 12 te 9690 Kluisbergen.  

Artikel 2:  

De gemeenteraad beslist dat de gemeentelijke basisschool Berchem, Kloosterstraat 24 te 9690 

Kluisbergen, het huidige instellingsnummer 24141 behoudt.  

Artikel 3:  

De gemeenteraad beslist hiervoor een melding in te dienen tot herstructurering in het gewoon 

basisonderwijs bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten.  

Artikel 4: 

Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan: 

 Het Agentschap voor onderwijsdiensten 

 OVSG 

 Scholengemeenschap Schelde-Leie 

 Directie gemeentelijke basisschool 

 Financieel directeur 

 
 

7.  Afdeling Leven en Vrije Tijd – Onderwijs – Goedkeuren oprichting Gemeentelijke 
Basisschool De Pacht 12 te Kluisbergen (Ruien) als nieuwe school 

 
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 het decreet Basisonderwijs van 25.02.1997; 
 

Gelet op het decreet van 08.05.20019 betreffende de kwaliteit van onderwijs; 
 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17.06.1997 betreffende de programmatie- 
en de rationalisatienormen in het gewoon basisonderwijs; 

 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 01.10.2010 tot uitvoering van het decreet 

van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van het basisonderwijs;  
 

Gelet op de Omzendbrief BaO/97/10 betreffende de Programmatie en Rationalisatie in het 
Gewoon Basisonderwijs; 
 

Gelet op de Omzendbrief BaO/97/3 betreffende de Erkenning, financiering en subsidiëring 
van scholen (BaO/97/3); 
 

 Gelet  op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 26 augustus 2019 

inhoudende de principiële goedkeuring van de splitsing van de gemeentelijke basisschool in 2 

afzonderlijke scholen;  

 

 Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van heden inhoudende het goedkeuren van de 

afschaffing vestigingsplaats gemeentelijk basisonderwijs De Start, afdeling De Pacht 12 te Kluisbergen 

(Ruien); 

 

 Overwegende dat in bovenvermelde beslissing werd beslist om de vestigingsplaats in Ruien, 

De Pacht 12, af te schaffen; 

 

 Overwegende dat de gemeentelijke basisschool te Berchem, Kloosterstraat 24, het 

instellingsnummer 24141 behoudt; 

 

 Overwegende dat de nieuwe school derhalve zal opgericht worden in Ruien, De Pacht 12; 

 

 Overwegende dat de nieuwe school dient te voldoen aan de subsidiëringsvoorwaarden en 

aan de rationalisatie- en programmatienormen; 

 

Overwegende dat Kluisbergen behoort tot de categorie B: gemeenten met 75 tot 500 
inwoners per km², namelijk 212 inwoners per km²; 
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o subsidiëringsvoorwaarde: 
 
Afstand tussen beide gemeentelijke basisscholen moet minstens 3 km zijn (afstand tussen school 
Berchem en school Ruien bedraagt 3,4 km) 
 
o programmatienorm: 
 
Opgelegde normen: 
- 1e bestaansjaar: 37 leerlingen 
- 2e bestaansjaar: 60 leerlingen 
- 3e bestaansjaar: 82 leerlingen 
- 4e bestaansjaar: 89 leerlingen 
- 5e bestaansjaar: 97 leerlingen 
- 6e bestaansjaar: 105 leerlingen 
 
Aantal leerlingen (op datum van 06.01.2020) 
-aantal leerlingen Berchem: 153 
-aantal leerlingen Ruien: 153 
 

Overwegende dat beide scholen bijgevolg ruimschoots voldoen aan de programmatienormen 
en voldoen aan de subsidiëringsvoorwaarde; 

 
Overwegende dat de nieuwe school daarnaast ook moet voldoen aan de 

erkenningsvoorwaarden bepaald in het decreet basisonderwijs en de bijhorende 
uitvoeringsbesluiten: 

 georganiseerd zijn onder de verantwoordelijkheid van een schoolbestuur; 
 gevestigd zijn in gebouwen en lokalen die aan de voorwaarden inzake hygiëne, veiligheid en 

bewoonbaarheid voldoen; 
 een structuur aannemen zoals vastgesteld bij decreet. Onder structuur wordt verstaan de 

grote indelingen binnen een onderwijsniveau en de duur van deze indelingen; 
 een pedagogisch geheel vormen dat gevestigd is in een zelfde complex van gebouwen of in 

elk geval in eenzelfde of aangrenzende gemeente of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 
behoudens door de regering verleende afwijking;  

 beschikken over voldoende didactisch materieel en over een aangepaste schooluitrusting; 
 de bepalingen naleeft over de taalregeling in het onderwijs en de taalkennis van het 

personeel; 
 de controle van de onderwijsinspectie mogelijk maken; 
 de reglementering inzake vakantieperioden en de aanwending van de onderwijstijd, zoals 

vastgesteld door de regering, in acht nemen; 
 de reglementering betreffende eindtermen, ontwikkelingsdoelen (of met ingang van een 

datum te bepalen door de Vlaamse Regering de erkende onderwijskwalificaties), leerplannen 
en handelingsplannen naleven; 

 samenwerkingsafspraken maakt met een centrum voor leerlingenbegeleiding en een beleid 
op leerlingenbegeleiding voert; 
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 in het geheel van haar werking de internationaalrechterlijke en grondwettelijke beginselen 
inzake de rechten van de mens en van het kind in het bijzonder eerbiedigen; 

 een doeltreffend beleid voeren om het rookverbod kenbaar te maken en te handhaven, 
controle uit te oefenen over de naleving van het rookverbod en overtreders sancties 
opleggen conform het eigen sanctiebeleid zoals vermeld in het school- of arbeidsreglement. 

Overwegende dat, voor de oprichting van een nieuwe school, een aanvraag tot voorlopige 
erkenning, financiering en subsidiëring van een school uit het basisonderwijs dient ingediend te 
worden uiterlijk op 1 april voorafgaand aan de oprichting;  
 

Gelet op het gunstig advies van de schoolraad dd. 07.01.2020; 

 

Gelet op het gunstig advies van het ABOC dd. 13.12.2019; 

 

 Na beraadslaging; 

 

 Met éénparigheid van stemmen. 

 
BESLUIT 

Artikel 1:  
 
De gemeenteraad beslist de gemeentelijke basisschool ‘De Pacht’ in het gewoon basisonderwijs op te 
richten met als locatie De Pacht 12 te 9690 Kluisbergen.   
 
Artikel 2:  
 
De gemeenteraad beslist dat de gemeentelijke basisschool ‘De Pacht’, De Pacht 12 te 9690 
Kluisbergen, wordt ingericht onder het reeds bestaande schoolbestuur van de gemeente Kluisbergen 
met instellingsnummer 976134. 
 
Artikel 3:  
 
De gemeenteraad beslist hiervoor een aanvraag in te dienen tot voorlopige erkenning, financiering 
en subsidiëring van een school uit het basisonderwijs. 
 

Artikel 4: 

Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan: 

 Het Agentschap voor onderwijsdiensten 

 OVSG 

 Scholengemeenschap Schelde-Leie 

 Directie gemeentelijke basisschool 

 Financieel directeur 
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8. Afdeling Interne Zaken – Financiën – Goedkeuren bestek (technische bepalingen) en raming en 
bepalen van de wijze van gunnen – ‘Migratie van de IT-infrastructuur naar een extern 
datacenter’ 

 
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 onderhouden en technologisch blijven bijbenen van de IT-infrastructuur 

en systemen voor een kleine gemeente binnenshuis zijn beperkingen heeft; 
 
Overwegende dat dan ook wordt voorgesteld om dit uit te besteden en de IT-infrastructuur 

van de gemeente te migreren naar een extern datacenter;  
 
Overwegende dat de gemeente Kluisbergen aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging 

CIPAL en deel uitmaakt van de Algemene Vergadering van deze vereniging;  
 
Overwegende dat de gemeente Kluisbergen derhalve beroep kan doen op bovenstaande 

vereniging voor bovenvermelde opdracht; 
 
Gelet op het bestek (technische bepalingen) en de raming voor de migratie van de IT-

infrastructuur naar een extern datacenter; 
 
Overwegende dat de raming voor deze opdracht 40.000 EUR (incl. BTW) éénmalige kosten 

bedraagt en 72.000,00 EUR (incl. BTW) jaarlijkse kosten; 
 
Na beraadslaging; 
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Met éénparigheid van stemmen. 
 

BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
 
Het bestek (technische bepalingen) en de raming (40.000 EUR (incl. BTW) éénmalige kosten en 
72.000,00 EUR (incl. BTW) jaarlijkse kosten) voor de Migratie van de IT-infrastructuur naar een extern 
datacenter, in bijlage aan dit besluit gehecht, worden goedgekeurd. 
 
Artikel 2: 
 
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gemachtigd om deze opdracht te plaatsen 
middels een inhouseopdracht aan de dienstverlenende vereniging CIPAL. 
 
Artikel 3: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de afdeling financiën.     
 

 

9. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat – Overheidsopdracht van diensten inzake de 
postverwerking via een raamovereenkomst van de Stad Brugge – Goedkeuren toetreding tot 
de aankoopcentrale 

 
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;  
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Overwegende dat sedert 1 januari 2011  de markt van de brievenpostdiensten volledig 
vrijgemaakt is, wat tot gevolg heeft dat de aanbestedende overheden alle brievenpostdiensten in 
mededinging moeten stellen; 

 
Overwegende dat de gemeente voor het dienstjaar 2019 gebruik heeft gemaakt van de 

raamovereenkomst van de stad Brugge voor de verwerking van de uitgaande post.  Deze 
raamovereenkomst liep tot en met 31.12.2019; 

 

Overwegende dat de  Stad Brugge liet weten dat zij voor de periode 2020-2023 opnieuw, als 
aankoopcentrale in de zin van artikelen 2, 6°, a), 2, 7°, a) en 47 van de wet van 17 juni 2016, een 
overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp “Raamovereenkomst voor de postverwerking” bij 
wijze van een raamovereenkomst zouden plaatsen; 

 
Overwegende dat  de gemeente besliste om  toe te treden tot deze aankoopcentrale en om 

bijgevolg potentiële afnemer te worden van vermelde raamovereenkomst; 
 
Overwegende dat de opdracht door de stad Brugge ondertussen werd gegund aan BPost; 
 
Overwegende dat na deze gunning door Stad Brugge de toetreding tot de aankoopcentrale 

formeel moet worden beslist; 
 
Na beraadslaging; 

 
Met éénparigheid van stemmen. 

 
BESLUIT: 

 
Artikel 1: 
 
De Raad keurt de toetreding tot de aankoopcentrale voor de aanbesteding van een 
overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp “Raamovereenkomst voor postverwerking” van 
de Stad Brugge goed en beslist afnemer te worden van vermelde raamovereenkomst voor de periode 
2020-2023, voor een geraamd bedrag van 50.000 EUR (incl. BTW). 
 
Artikel 2: 
 
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt met de verdere uitvoering belast. 
 
Artikel 3: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de afdeling secretariaat.     
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De zitting wordt geheven te 21.00u 
 

Aldus gedaan in zitting van 23 januari 2020 en goedgekeurd in zitting van 27 februari 2020. 
 
 
 
Algemeen directeur  De Burgemeester-Voorzitter 
 


