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   NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 
  25 JUNI 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. 

 

Gelet op de van kracht zijnde maatregelen i.k.v. Covid-19 werd door de burgemeester op grond van 
artikel 134, §1 en artikel 135, §2 van de Nieuwe Gemeentewet beslist dat de gemeenteraad achter 
gesloten deuren moet plaatsvinden en dat de gemeenteraad doorgaat in feestzaal Brugzavel. 

 
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:  
 

Openbare Zitting  

1. Goedkeuren notulen van de zitting van 28 mei 2020 

 

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

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; 
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Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 

 
 Gelet op de ontwerpnotulen van de zitting van 28 mei 2020, opgemaakt door de algemeen 
directeur; 
 

Met éénparigheid van stemmen.  

BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
 
De notulen van de zitting van 28 mei 2020 worden goedgekeurd. 
 
Artikel 2: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de afdeling secretariaat. 

2. Goedkeuren zittingsverslag van de zitting van 28 mei 2020 

 

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

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 het zittingsverslag van de zitting van 28 mei 2020, opgemaakt door de algemeen 
directeur; 
 

Met éénparigheid van stemmen.  

BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
 
Het zittingsverslag van de zitting van 28 mei 2020 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 – Goedkeuren gemeentelijk ondersteuningsplan Corona 

 

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; 
 
Overwegende dat de huidige Corona-crisis een grote impact heeft (gehad) op alle sectoren 

van onze samenleving; 
 
Overwegende dat het aangewezen voorkomt een aantal maatregelen te nemen ter 

ondersteuning van deze sectoren, teneinde hen in staat te stellen deze moeilijke periode te 
overbruggen; 

 
Overwegende dat het eveneens noodzakelijk is een aantal maatregelen te nemen ter 

ondersteuning van de individuele burger, die eveneens zwaar getroffen is door deze crisis;  
 
Gelet op het gemeentelijk ondersteuningsplan Corona, zoals voorgesteld door het college 

van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met éénparigheid van stemmen.  

BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
 
Het gemeentelijk ondersteuningsplan Corona wordt goedgekeurd. 

 

 Volgende maatregelen worden genomen: 

• JEUGD: 
 

- Er wordt een 1e hulp coronakoffer ter beschikking gesteld voor de jeugdverenigingen die op 
kamp gaan in 2020. 
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- De gemeente neemt het kampvervoer (bus- en openbaar vervoer) voor de jeugdverenigingen 
voor de zomer 2020 ten laste. 

- De subsidies voor de jeugdverenigingen zullen voor 2020 worden toegekend op basis van het 
gemiddelde aantal punten van de afgelopen drie jaar (2017-2018-2019).  Het subsidiebedrag 
(gemiddelde van de afgelopen drie jaar) zal met 50% verhoogd worden. 

- Er wordt een tussenkomst voorzien voor Kluisbergse kinderen tot en met 18 jaar in het 
lidgeld van jeugdverenigingen voor 2020-2021 van 50 EUR. 

 

• CULTUREEL-SOCIAAL 
 

- De subsidies voor de culturele en socio-culturele verenigingen zullen voor 2020 worden 
toegekend op basis van het gemiddelde aantal punten van de afgelopen 3 jaar (2017-2018-
2019).  Het subsidiebedrag (gemiddelde van de afgelopen drie jaar) zal met 50% verhoogd 
worden. 

- De tussenkomst voor buurtfeesten wordt in 2021 verhoogd naar 200 EUR.  De voorwaarden 
worden soepeler, nl.:  
De toelage kan aangewend worden voor het dekken van de eerste organisatiekosten (huur 
tent, huur zaal, optreden muziekgroep, animatie, promotie, ander materiaal, sabam,...), 
maar kan eveneens gebruikt worden voor het dekken van de kosten voor eten en drank. De 
toelage is nooit hoger dan de ingebrachte en reëel gemaakte kosten. Indien m.a.w. de 
gemaakte organisatiekosten die in aanmerking komen voor toelage lager liggen dan 200,00 
EUR worden enkel de effectief gemaakte kosten vergoed. 

- De voorstellingen van het cultureel programma 2020-2021 zijn gratis voor zover zij door de 
gemeente worden georganiseerd, alsook het dansfeest dat wordt ingericht door de sociale 
raad.  

- De premie voor de verzorging van gehandicapte kinderen wordt in 2020 verhoogd van 125 
naar 250 EUR. 

- Er wordt een tussenkomst voorzien voor Kluisbergse kinderen tot en met 18 jaar in het 
lidgeld van de Kunstacademie Vlaamse Ardennen en voor de Koninklijke Academie 
Beeldende Kunst voor 2020-2021 van 50 EUR. 

- Aan de grote dorpsevenementen (Berchem Bruist, Ruien Feeste, Zulzeekse Feesten en 
Kwaremontse feesten) wordt in 2021 een bijzondere toelage toegekend van 1.500 EUR, mits 
zij tijdens hun evenement mee promotie voeren voor het 50-jarig bestaan van Kluisbergen.  

- Er wordt om de 14 dagen een voedselbank georganiseerd. 
 

• SPORT 
 

- De tussenkomst in het lidgeld van sportclubs, voor Kluisbergse kinderen tot en met 18 jaar, 
wordt voor 2020-2021 verhoogd van 25 EUR naar 50 EUR. 

- De subsidies voor de sportverenigingen zullen voor 2020 worden toegekend op basis van het 
gemiddelde aantal punten van de afgelopen 3 jaar (2017-2018-2019).  Het subsidiebedrag 
(gemiddelde van de afgelopen drie jaar) zal met 50% verhoogd worden. 
 

• ECONOMIE 
 

- Er wordt een toelage toegekend aan de Middenstand Kluisbergen van 2.000 EUR voor de 
opmaak van de website shoppeninkluisbergen.be 
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- De concessionaris van het recreatieoord dient voor de maanden maart-april-mei 2020 geen 
huurgeld te betalen. 

- Elke horecazaak ontvangt éénmalig een forfaitair bedrag van 500 EUR, als tussenkomst voor 
een of meerdere publiektoegankelijke activiteiten in de zaak (bijv. optreden artiest, DJ, 
karaoke-avond,…).   Dit bedrag kan aangevraagd worden tot 31.12.2021. 
 

Artikel 2: 
 

Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de betrokken diensten. 
 

 

 4. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat & Personeel – Goedkeuren aanvullend  
   politiereglement voor het invoeren van éénrichtingsverkeer in een gedeelte van de 
   Driesstraat (tussen Keuzelingsstraat en Driesstraat) 
 

 
 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 betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk 

besluit van 16°maart°1968 

Gelet op artikel 119 van de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het 

wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens. 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de 

aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens. 

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

politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de 

bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald. 

Overwegende dat het aangewezen voorkomt om in het gedeelte van de Driestraat, tussen de 

Keuzelingsstraat en de Driesstraat, éénrichtingsverkeer in te voeren, teneinde de verkeersveiligheid 

op de openbare wegen en het weren van gevaar voor de weggebruikers te verzekeren; 
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Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Na beraadslaging; 

Met 11 Ja-stemmen (Philippe Willequet, De Backer Frank, Dekimpe Lode, Vanden Berghe 
Valerie, Cousaert Thijs, Cambron Daniël, Baert Willem-Jan, Maes-Verbeken Chantal, Roman Xavier, 
Van den Abeele Linda, Lacres José), tegen 5 Neen-stemmen (Martin Jean-Paul, Desimpel Emile, Lietar 
Brecht, Vanderschaeve Eva, Verschuere-Boite Carole,) en 1 onthouding (Johan Devenyns);  

  

BESLUIT 

Artikel 1: 

In de Driesstraat, tussen de Keuzelingsstraat en de Driesstraat, wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd 

en dit in het gedeelte richting Zulzeke, zoals aangeduid op bijgevoegd plan. 

Volgende signalisatie wordt voorzien: 

- Ter hoogte van kruispunt Keuzelingsstraat-Driesstraat: verkeerbord D1 (verplichte rijrichting 

rechts) 

- Ter hoogte van kruispunt Driesstraat-Driesstraat (komende van Zulzeke): verkeersbord C1 

 
Artikel 2: 

 

Dit reglement zal overeenkomstig de artikelen 286 en 287 van het Decreet Lokaal Bestuur 

afgekondigd en bekend gemaakt worden. 

Artikel 3: 
 

Afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan het parket van de Procureur des Konings bij de 
politierechtbank te Oudenaarde, de griffies van de rechtbank van eerste aanleg van het 
arrondissement en van de politierechtbank van het kanton, de Zonechef van de Politiezone Vlaamse 
Ardennen, de antenne Kluisbergen van de lokale politie, de Bevelhebber van de hulpverleningszone 
Vlaamse Ardennen, de organisatoren van de wielerwedstrijd, de afdeling gemeentewerken en de 
afdeling secretariaat.  De afdeling secretariaat wordt met de uitvoering ervan belast. 
 

 

5. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat & Personeel – Goedkeuren aanvullend 
politiereglement fietssnelweg F45 

 

 
 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 wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk 

besluit van 16°maart°1968 

Gelet op artikel 119 van de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het 

wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens. 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de 

aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens. 

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

politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de 

bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald. 

Overwegende dat de provincie Oost-Vlaanderen recent herstellingswerken heeft uitgevoerd 

aan de fietssnelweg F45 Gent-Oudenaarde-Kortrijk op het grondgebied Kluisbergen en dat n.a.v. 

deze herstellingswerken eveneens de voorrangsregeling op deze fietssnelweg werd aangepast; 

 Overwegende dat de fietssnelweg op alle kruispunten in de voorrang is, met uitzondering van 

het kruispunt met de Stationsstraat; 

 Overwegende dat door deze wijziging in de voorrangsregeling eveneens een aanpassing van 

de snelheden dient voorzien te worden voor het kruisend verkeer, nl. snelheidsverlaging naar 

50km/u op 150m vóór de kruispunten op wegen waar momenteel nog 70 km/u mag gereden 

worden.  In de praktijk gaat dit over het kruispunt van de fietssnelweg met de Kasteelstraat, met de 

Heilbroekstraat en met de Molenstraat; 

 Overwegende dat tevens wordt voorgesteld om op de fietssnelweg bromfietsen klasse A en P 

(speed pedelecs) toe te laten;  

 Overwegende dat het bestuur van oordeel is dat er geen bromfietsen mogen toegelaten 

worden op de fietssnelweg, doch wel speed pedelecs (bromfietsen klasse P);  

Na beraadslaging; 

Met 11 Ja-stemmen (Philippe Willequet, De Backer Frank, Dekimpe Lode, Vanden Berghe 
Valerie, Cousaert Thijs, Cambron Daniël, Baert Willem-Jan, Maes-Verbeken Chantal, Roman Xavier, 
Van den Abeele Linda, Lacres José), tegen 5 Neen-stemmen (Martin Jean-Paul, Desimpel Emile, Lietar 
Brecht, Vanderschaeve Eva, Verschuere-Boite Carole,) en 1 onthouding (Johan Devenyns);  

 

BESLUIT 
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Artikel 1: 

Volgende voorrangsregeling is van toepassing op de fietssnelweg F45: 

• De fietssnelweg is op alle kruispunten in de voorrang, met uitzondering van het kruispunt 
met de Stationsstraat 

 
Volgende snelheidsbeperkingen worden ingevoerd: 
 

• Snelheidsverlaging naar 50km/h op 150m vóór de kruispunten op wegen waar momenteel 

70km/h mag gereden worden.  Dit betreft de kruispunten van de fietssnelweg met de 

Kasteelstraat, met de Heilbroekstraat en met de Molenstraat. 

 

Volgende categorieën weggebruikers worden toegelaten op de fietssnelweg: 

• Voetgangers 

• Fietsers (incl. speedpedelecs (bromfietsen klasse P)) 
 
De noodzakelijke verkeersborden zullen worden voorzien volgens de plannen in bijlage aan dit 
besluit gehecht.  
 
De bovenvermelde regeling gaat in voege op het moment dat de desbetreffende kruispunten volledig 
zijn aangelegd en voorzien zijn van alle signalisatie.  
 
Artikel 2: 

 

Dit reglement zal overeenkomstig de artikelen 286 en 287 van het Decreet Lokaal Bestuur 

afgekondigd en bekend gemaakt worden. 

Artikel 3: 
 

Afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan het parket van de Procureur des Konings bij de 
politierechtbank te Oudenaarde, de griffies van de rechtbank van eerste aanleg van het 
arrondissement en van de politierechtbank van het kanton, de Zonechef van de Politiezone Vlaamse 
Ardennen, de antenne Kluisbergen van de lokale politie, de Bevelhebber van de hulpverleningszone 
Vlaamse Ardennen, de organisatoren van de wielerwedstrijd, de afdeling gemeentewerken en de 
afdeling secretariaat.  De afdeling secretariaat wordt met de uitvoering ervan belast. 
 

 

 

6. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat & Personeel – Goedkeuren aanvullend 
politiereglement voorrangsregeling Rozenlaan en Pontstraat 

 

  
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; 

 
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk 

besluit van 16°maart°1968 

Gelet op artikel 119 van de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het 

wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens. 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de 

aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens. 

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

politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de 

bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald. 

Overwegende dat het aangewezen voorkomt om, teneinde de verkeersveiligheid op de 

openbare wegen en het weren van gevaar voor de weggebruikers te verzekeren, de 

voorrangsregeling in de Rozenlaan en in de Pontstraat aan te passen; 

 Overwegende dat wordt voorgesteld om van het gedeelte van de Rozenlaan dat in het 

verlengde ligt van de Parklaan de voorrangsweg te maken (de straten uit de wijken moeten aldus 

voorrang verlenen) en om ook van de Pontstraat de voorrangsweg te maken; 

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Na beraadslaging; 

Met 12 Ja-stemmen (Philippe Willequet, De Backer Frank, Dekimpe Lode, Vanden Berghe 
Valerie, Cousaert Thijs, Cambron Daniël, Baert Willem-Jan, Maes-Verbeken Chantal, Roman Xavier, 
Van den Abeele Linda, Lacres José, Johan Devenyns), tegen 5 Neen-stemmen (Martin Jean-Paul, 
Desimpel Emile, Lietar Brecht, Vanderschaeve Eva, Verschuere-Boite Carole); 

 

BESLUIT 

Artikel 1: 

Het gedeelte van de Rozenlaan dat in het verlengde van de Parklaan ligt, wordt de voorrangsweg.  

Hiertoe wordt de nodige verkeerssignalisatie, zoals in bijlage aan dit besluit gehecht, voorzien. 
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Artikel 2: 

De Pontstraat (gedeelte tussen Brugzavel en Berchemstraat) wordt de voorrangsweg. Hiertoe wordt 

de nodige verkeerssignalisatie, zoals in bijlage aan dit besluit gehecht, voorzien. 

Artikel 2: 
 

Dit reglement zal overeenkomstig de artikelen 286 en 287 van het Decreet Lokaal Bestuur 

afgekondigd en bekend gemaakt worden. 

Artikel 3: 
 

Afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan het parket van de Procureur des Konings bij de 
politierechtbank te Oudenaarde, de griffies van de rechtbank van eerste aanleg van het 
arrondissement en van de politierechtbank van het kanton, de Zonechef van de Politiezone Vlaamse 
Ardennen, de antenne Kluisbergen van de lokale politie, de Bevelhebber van de hulpverleningszone 
Vlaamse Ardennen, de organisatoren van de wielerwedstrijd, de afdeling gemeentewerken en de 
afdeling secretariaat.  De afdeling secretariaat wordt met de uitvoering ervan belast. 

 

 

7. Afdeling Grondgebiedzaken – Gemeentewerken –– Goedkeuren ontwerpakte kosteloze 
grondafstand in de verkaveling Kettingweg te Kluisbergen  

 

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 juni 2014 inhoudende goedkeuren van 
het wegtracé en het wegenisontwerp van de nieuw aan te leggen wegenis in de verkaveling 
Kettingweg te Kluisbergen (Berchem); 
 

 Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 23 mei 2018 
inhoudende het goedkeuren van het proces-verbaal van voorlopige oplevering dd. 30 juni 2017  van 
de wegenis- en rioleringswerken in de verkaveling Kettingweg te Kluisbergen; 
 

Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 15 april 2020 
inhoudende het goedkeuren van het proces-verbaal van definitieve oplevering dd. 10 maart 2020 
van de wegenis- en rioleringswerken in de verkaveling Kettingweg te Kluisbergen; 
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 Overwegende dat het aangewezen is dat de gemeente de aangelegde wegenis kosteloos 
overneemt van de verkavelaar; 
 

 Gelet op het ontwerp van de akte kosteloze overname wegenis in de verkaveling Kettingweg 
opgemaakt door Geassocieerde notarissen Lambrecht, Raskin & Dierynck, Kortrijksestraat 136 te 
8501 Heule; 
  
 Na beraadslaging; 
 
 Met éénparigheid van stemmen.  
  

BESLUIT: 
Artikel 1: 
 

Het ontwerp van akte kosteloze overname van de wegenis in de verkaveling Kettingweg, opgemaakt 
door Geassocieerde notarissen Lambrecht, Raskin & Dierynck, Kortrijksestraat 136 te 8501 Heule, 
wordt goedgekeurd. 
 

Artikel 2: 
 

De kosten van deze akte vallen ten laste van de verkavelaar. 
 

Artikel 3:  
 

Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan Geassocieerde notarissen 
Lambrecht, Raskin & Dierynck, Kortrijksestraat 136 te 8501 Heule, de Financieel directeur en de 
afdeling ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu. 
 

Artikel 4: 
 

De afdeling secretariaat wordt met de verdere uitvoering belast. 
 

8. Afdeling Grondgebiedzaken – Gemeentewerken –– Goedkeuren ontwerpakte aankoop stuk 
grond i.k.v. werken collector Brugzavel-Bruggestraat 

 

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 juni 2014 inhoudende goedkeuren van 
het ontwerp (bestek, raming, plannen) van de wegenis- en rioleringswerken Collector Brugzavel-
Bruggestraat; 
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 Overwegende dat in het kader van deze werken een pompstation diende geplaatst te 
worden en dat hiervoor een deel van een privaat perceel diende ingenomen te worden; 
 

 Gelet op het ontwerp van de akte aankoop stuk grond i.k.v. werken collector Brugzavel-
Bruggestraat opgemaakt door Geassocieerde notarissen Ghys en De Brauwere, Berchemstraat 47 te 
9690 Kluisbergen; 
  
 Na beraadslaging; 
 
 Met éénparigheid van stemmen.  
  

BESLUIT: 
Artikel 1: 
 

Het ontwerp van de akte aankoop stuk grond i.k.v. werken collector Brugzavel-Bruggestraat 
opgemaakt door Geassocieerde notarissen Ghys en De Brauwere, Berchemstraat 47 te 9690 
Kluisbergen, wordt goedgekeurd. 
 

Artikel 2:  
 

Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan Geassocieerde notarissen 
Ghys en De Brauwere, Berchemstraat 47 te 9690 Kluisbergen en de Financieel directeur.  
 

Artikel 3: 
 

De afdeling secretariaat wordt met de verdere uitvoering belast. 
 

9. Afdeling Omgeving en Wonen – RO, stedenbouw en milieu - Goedkeuren samenstelling  
GECORO 

 
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 art. 1.3.3. van de VCRO dat handelt over de bevoegdheden van de gemeenteraad 

omtrent de samenstelling van de GECORO;  
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Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 mei 2000 tot vaststelling van de nadere 
regels voor de samenstelling, organisatie en werkwijze van de GECORO; 

 
Overwegende dat de VCRO de GECORO een belangrijke adviestaak heeft meegegeven in het 

kader van het gemeentelijk ruimtelijk beleid, met name bij de totstandkoming van het gemeentelijk 
ruimtelijk structuurplan, de gemeentelijke uitvoeringsplannen (RUP's) en de gemeentelijke 
stedenbouwkundige verordeningen; 

 
Overwegende dat de GECORO op eigen initiatief binnen haar materiële en territoriale 

bevoegdheid steeds adviezen/opmerkingen kan maken en voorstellen kan doen; 
 
Overwegende dat van deze commissie technische adviezen worden verwacht, die moeten 

worden gedragen vanuit de gemeenschappelijke, ruimtelijk relevante invalshoeken, waardoor de 
samenstelling van dit orgaan enerzijds en de deskundigheid anderzijds een duidelijke noodzaak is; 

 
Overwegende dat de samenstelling van de GECORO afhankelijk is van het aantal inwoners in 

de gemeente, wat voor Kluisbergen concreet betekent  
 

•         minimum 7 leden en maximum 9 leden, waaronder de voorzitter en ondervoorzitter.  
•         minimum ¼ deskundigen inzake ruimtelijke ordening, wat neerkomt op minimum 2 en    

    maximum 4.  
•         overige vertegenwoordigers uit minimum 3 verschillende maatschappelijke geledingen.  
•         een vaste secretaris.  
 
Overwegende dat de GECORO geen politiek orgaan is, waardoor noch leden van de 

gemeenteraad, noch leden van het schepencollege mogen fungeren als effectief lid van deze 
commissie. Bij de vergaderingen dient echter wel één vertegenwoordiger van elke politieke fractie te 
worden uitgenodigd wat hen de mogelijkheid biedt te kunnen deelnemen aan de besprekingen maar 
niet aan de besluitvorming; 

 
Overwegende dat het onder de bevoegdheid van de gemeenteraad valt om de verschillende 

representatieve maatschappelijke geledingen binnen de GECORO aan te duiden; 
Overwegende dat een representatieve vertegenwoordiging van de maatschappelijke geledingen 

als volgt kan gebeuren: 
 

-een maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één lid (+plaatsvervanger), voorgedragen 
door natuurverenigingen 
 
-een maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één lid (+plaatsvervanger), voorgedragen 
door KMO en Industrie. 
 
-een maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één lid (+plaatsvervanger), voorgedragen 
door landbouworganisaties. 
 
  Gelet op de deskundigheid die wordt verwacht van deze commissie is het aangewezen een 
maximum aantal deskundigen te vertegenwoordigen in deze commissie, zijnde 4; 
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Overwegende dat de samenstelling van de GECORO hiermee op 7 leden wordt gebracht;   
 
Na beraadslaging; 

  
Met 12 Ja-stemmen (Philippe Willequet, De Backer Frank, Dekimpe Lode, Vanden Berghe 

Valerie, Cousaert Thijs, Cambron Daniël, Baert Willem-Jan, Maes-Verbeken Chantal, Roman Xavier, 
Van den Abeele Linda, Lacres José, Johan Devenyns), tegen 5 Neen-stemmen (Martin Jean-Paul, 
Desimpel Emile, Lietar Brecht, Vanderschaeve Eva, Verschuere-Boite Carole); 
 
 

BESLUIT: 
 

Artikel 1: 
 

Het besluit van de gemeenteraad van 26.04.2007 inhoudende het vaststellen van de samenstelling 
van de GECORO wordt opgeheven.   
 
Artikel 2: 
 
De gemeenteraad duidt de representatieve vertegenwoordiging van maatschappelijke geledingen 
binnen de op te richten gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening als volgt aan:  

 
-een maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één lid (+plaatsvervanger), voorgedragen 
door natuurverenigingen 
 
-een maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één lid (+plaatsvervanger), voorgedragen 
door KMO en Industrie 
 
-een maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één lid (+plaatsvervanger), voorgedragen 
door landbouworganisaties 
 
Artikel 3: 
 
De GECORO zal bestaan uit in het totaal 7 leden. De deskundigheid binnen deze commissie zal 
verzekerd worden door 4 leden op basis van hun diploma's, kennis en/of ervaring met de feitelijke 
toestand van de gemeente.  
 
Artikel 4: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de afdeling RO, stedenbouw 
en milieu.  
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10. Afdeling Omgeving en Wonen – RO, stedenbouw en milieu – Vaststellen van de  
              presentiegelden voor de GECORO 

 
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 art. 1.3.3. van de VCRO dat handelt over de bevoegdheden van de gemeenteraad 

omtrent de samenstelling van de GECORO;  
 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 mei 2000 tot vaststelling van de nadere 

regels voor de samenstelling, organisatie en werkwijze van de GECORO; 
 
Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van heden inhoudende het goedkeuren van de 

samenstelling van de GECORO;   
 

Overwegende dat het noodzakelijk is te voorzien in presentiegelden voor de leden van de 
Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) teneinde een onafhankelijke en 
goede werking te kunnen waarborgen. 

 
Na beraadslaging. 
 
Met éénparigheid van stemmen 

 

BESLUIT: 
 

Artikel 1: 
 

Het presentiegeld voor de leden van de GECORO wordt vastgesteld op 100,00 EUR voor elke 
bijeenkomst van de GECORO waarop men aanwezig is.  Dit geldt zowel voor de effectieve als voor de 
plaatsvervangende leden.  
Dit presentiegeld wordt semestrieel betaald op voorlegging van een aanwezigheidslijst, die voor 
waar en echt wordt verklaard door de vaste secretaris van de Gemeentelijke Commissie voor 
Ruimtelijke Ordening, hiertoe aangesteld door de Gemeenteraad. 
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Artikel 2: 
 

Afschrift van deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de financieel directeur, de 
afdeling personeel en organisatie, de afdeling ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu en de 
afdeling financiën. 
 
 

11. Afdeling Interne Zaken – Financiën – Advies i.k.v. opheffing parochie Sint-Cornelius Ruien en  
samenvoeging bij de parochie Onze-Lieve-Vrouw van de Carmel Berchem 

 
De Raad, 
 
Gelet op de artikelen 41 en 162 van de Grondwet; 
 
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 art. 7/5 §2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2005 

houdende vaststelling van de criteria voor de erkenning van de plaatselijke kerk- en 
geloofsgemeenschappen van de erkende erediensten;  

 
Gelet op het schrijven dd. 06.05.2020 van het Agentschap Binnenlands Bestuur waarbij advies 

wordt gevraagd aan de gemeente met betrekking tot de aanvraag tot opheffing van de parochie Sint-
Cornelius Ruien (Kluisbergen) en de samenvoeging bij de parochie O.-L.-Vrouw van de Carmel 
Berchem; 

 
Gelet op het gunstig advies van de kerkfabriek Sint-Cornelius Ruien met betrekking tot de 

opheffing van de parochie Sint-Cornelius Ruien en de samenvoeging bij de parochie O.-L.-Vrouw van 
de Carmel Berchem; 

 
Gelet op het gunstig advies van de kerkfabriek O.-L.-Vrouw van de Carmel Berchem met 

betrekking tot de samenvoeging van de parochie Sint-Cornelius Ruien bij de parochie O.-L.-Vrouw 
van de Carmel Berchem;  

 
Gelet op de beslissing van de Bisschop van Gent dd. 07.04.2020 inhoudende het opheffen van 

de parochie Sint-Cornelius Ruien en de samenvoeging bij de parochie O.-L.-Vrouw van de Carmel 
Berchem; 
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Overwegende dat, conform art. 7/5 §2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 
september 2005 houdende vaststelling van de criteria voor de erkenning van de plaatselijke kerk- en 
geloofsgemeenschappen van de erkende erediensten, door het Agentschap Binnenlands Bestuur 
advies wordt gevraagd aan de gemeenteraad van Kluisbergen met betrekking tot de aanvraag tot 
opheffing van de parochie Sint-Cornelius Ruien (Kluisbergen) en de samenvoeging bij de parochie O.-
L.-Vrouw van de Carmel Berchem; 

 
Overwegende dat de raad geen bezwaren heeft met betrekking tot de opheffing van de 

parochie Sint-Cornelius Ruien (Kluisbergen) en de samenvoeging bij de parochie O.-L.-Vrouw van de 
Carmel Berchem; 

 
Na beraadslaging; 
 
Met 16 Ja-stemmen (Philippe Willequet, De Backer Frank, Dekimpe Lode, Vanden Berghe 

Valerie, Cousaert Thijs, Cambron Daniël, Baert Willem-Jan, Maes-Verbeken Chantal, Roman Xavier, 
Van den Abeele Linda, Lacres José, Martin Jean-Paul, Lietar Brecht, Vanderschaeve Eva, Verschuere-
Boite Carole, Johan Devenyns), tegen 1 Neen-stem (Desimpel Emile); 

 
BESLUIT 

 
Artikel 1: 
 
De raad verleent gunstig advies aan de aanvraag tot opheffing van de parochie Sint-Cornelius Ruien 
(Kluisbergen) en de samenvoeging bij de parochie O.-L.-Vrouw van de Carmel Berchem. 
 
Artikel 2: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan het Agentschap Binnenlands Bestuur, afdeling 
Lokale Organisatie en Werking en aan de financieel directeur.  

 
Artikel 3: 
 
De afdeling secretariaat wordt belast met de verdere opvolging. 

 
 

Gesloten zitting 
 

1. Afdeling Omgeving en Wonen – RO, stedenbouw en milieu – Aanduiden leden, voorzitter  
en secretaris van de GECORO 

 
De Raad 

 
 Gelet op de artikelen 41 en  162 van de Grondwet; 
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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 art. 1.3.3. van de VCRO dat handelt over de bevoegdheden van de gemeenteraad 

omtrent de samenstelling van de GECORO;  
 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 mei 2000 tot vaststelling van de nadere 

regels voor de samenstelling, organisatie en werkwijze van de GECORO; 
 
Overwegende dat de VCRO de GECORO een belangrijke adviestaak heeft meegegeven in het 

kader van het gemeentelijk ruimtelijk beleid, met name bij de totstandkoming van het gemeentelijk 
ruimtelijk structuurplan, de gemeentelijke uitvoeringsplannen (RUP's) en de gemeentelijke 
stedenbouwkundige verordeningen; 

 
Overwegende dat de GECORO op eigen initiatief binnen haar materiële en territoriale 

bevoegdheid steeds adviezen/opmerkingen kan maken en voorstellen kan doen; 
 
Overwegende dat van deze commissie technische adviezen worden verwacht, die moeten 

worden gedragen vanuit de gemeenschappelijke, ruimtelijk relevante invalshoeken, waardoor de 
samenstelling van dit orgaan enerzijds en de deskundigheid anderzijds een duidelijke noodzaak is; 

 
Overwegende dat de samenstelling van de GECORO afhankelijk is van het aantal inwoners in 

de gemeente, wat voor Kluisbergen concreet betekent  
 

•         minimum 7 leden en maximum 9 leden, waaronder de voorzitter en ondervoorzitter.  
•         minimum ¼ deskundigen inzake ruimtelijke ordening, wat neerkomt op minimum 2 en    

    maximum 4.  
•         overige vertegenwoordigers uit minimum 3 verschillende maatschappelijke geledingen.  
•         een vaste secretaris.  
 

Overwegende dat de GECORO geen politiek orgaan is, waardoor noch leden van de 
gemeenteraad, noch leden van het schepencollege mogen fungeren als effectief lid van deze 
commissie. Bij de vergaderingen dient echter wel één vertegenwoordiger van elke politieke fractie te 
worden uitgenodigd wat hen de mogelijkheid biedt te kunnen deelnemen aan de besprekingen maar 
niet aan de besluitvorming; 

 
Overwegende dat het onder de bevoegdheid van de gemeenteraad valt om de verschillende 

representatieve maatschappelijke geledingen binnen de GECORO aan te duiden; 
 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van heden inhoudende het goedkeuren van de 
samenstelling van de GECORO;  
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Overwegende dat werd beslist om de GECORO als volgt samen te stellen: 
 

 
‘-een maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één lid (+plaatsvervanger), 

voorgedragen door natuurverenigingen 
 

-een maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één lid (+plaatsvervanger), 
voorgedragen door KMO en Industrie 
 

-een maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één lid (+plaatsvervanger), 
voorgedragen door landbouworganisaties 
 

De GECORO zal bestaan uit in het totaal 7 leden. De deskundigheid binnen deze commissie 
zal verzekerd worden door 4 leden op basis van hun diploma's, kennis en/of ervaring met de 
feitelijke toestand van de gemeente’ 
 
 Overwegende dat er in het maandblad Kluisbergen verschillende oproepen werden 
gepubliceerd, gericht aan geïnteresseerde burgers om deel uit te maken van de GECORO; 
 
 Gelet op de verschillende kandidaturen die werden gericht aan het college van burgemeester 
en schepenen;  
 
 Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om volgende leden 
aan te duiden voor de GECORO: 
 
 

GECORO - Voorstel 

Maatschappelijke geledingen 

 Effectief Plaatsvervanger 

Natuurverenigingen Dirk Seigneur 
Veerstraat 8 
Kluisbergen 

Lucia Decuyper 
Hoogstad 12 
Kluisbergen 

Landbouworganisaties Greta Reyntjens 
Manillestraat 12 
Kluisbergen 

Luc Reyntjens 
Hotondstraat 1 
Kluisbergen 

KMO-industrie Marc Paepe 
Beukendreef 2 
Kluisbergen 

Kim Paepe 
Beukendreef 17 
Kluisbergen 
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Deskundigen  

 Effectief Plaatsvervanger 

Voorzitter Karel Delarue 
Stationsstraat 5 bus 102 
Kluisbergen 

 

Deskundige 1 Frederik Van Vooren, 
Zulzekestraat 67B 
Kluisbergen 

Peter Van Wambeke, 
Oudenaardebaan 41  
Kluisbergen 

Deskundige 2 Sabine Desmet,  
Kieverstraat 8A 
Kluisbergen 

David Pannecoucke, 
Stoutegemstraat 7 
Kluisbergen 

Deskundige 3 Celine Deconninck, 
Molenstraat 140 
Kluisbergen 

Peter Malaise 
Vuntestraat 41 
Kluisbergen 

 
 Na beraadsslaging;  
 

Met 12 Ja-stemmen (Philippe Willequet, De Backer Frank, Dekimpe Lode, Vanden Berghe 
Valerie, Cousaert Thijs, Cambron Daniël, Baert Willem-Jan, Maes-Verbeken Chantal, Roman Xavier, 
Van den Abeele Linda, Lacres José, Johan Devenyns), tegen 5 Neen-stemmen (Martin Jean-Paul, 
Desimpel Emile, Lietar Brecht, Vanderschaeve Eva, Verschuere-Boite Carole); 
 

BESLUIT 

Artikel 1: 

De hierna vermelde personen worden aangeduid als leden van de Gemeentelijke Commissie voor 

Ruimtelijke Ordening (GECORO): 

GECORO  

Maatschappelijke geledingen 

 Effectief Plaatsvervanger 

Natuurverenigingen Dirk Seigneur 
Veerstraat 8 
Kluisbergen 

Lucia Decuyper 
Hoogstad 12 
Kluisbergen 

Landbouworganisaties Greta Reyntjens 
Manillestraat 12 
Kluisbergen 

Luc Reyntjens 
Hotondstraat 1 
Kluisbergen 

KMO-industrie Marc Paepe 
Beukendreef 2 
Kluisbergen 

Kim Paepe 
Beukendreef 17 
Kluisbergen 
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Deskundigen  

 Effectief Plaatsvervanger 

Voorzitter Karel Delarue 
Stationsstraat 5 bus 102 
Kluisbergen 

 

Deskundige 1 Frederik Van Vooren, 
Zulzekestraat 67B 
Kluisbergen 

Peter Van Wambeke, 
Oudenaardebaan 41  
Kluisbergen 

Deskundige 2 Sabine Desmet,  
Kieverstraat 8A 
Kluisbergen 

David Pannecoucke, 
Stoutegemstraat 7 
Kluisbergen 

Deskundige 3 Celine Deconninck, 
Molenstraat 140 
Kluisbergen 

Peter Malaise 
Vuntestraat 41 
Kluisbergen 

 

Artikel 2: 
 
De heer Karel Delarue, Stationsstraat 5 bus 102 te 9690 Kluisbergen wordt aangesteld als voorzitter 
van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening. 
 
Artikel 3: 
 
De heer Arne Debyttere, omgevingsambtenaar van de gemeente Kluisbergen, wordt aangesteld als 
secretaris van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening. 
 
Artikel 4: 
 
Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing is deze aanduiding geldig tot de volgende 
hernieuwing van de gemeenteraad.  
 
Artikel 5: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de afdeling RO, stedenbouw 
en milieu.  
 

De zitting wordt geheven te 21.45 u 
 

Aldus gedaan in zitting van 25 juni 2020 en goedgekeurd in zitting van 24 september 2020. 
 
 
Algemeen directeur  De Burgemeester-Voorzitter 
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