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   NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 
  27 FEBRUARI 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. 

 
Verontschuldigd: Xavier Roman, Chantal Maes-Verbeken, Thijs Cousaert, Valerie Vanden Berghe 
 
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 23 januari 2020 

 

 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 23 januari 2020, opgemaakt door de 
algemeen directeur; 
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Met éénparigheid van stemmen.  

BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
 
De notulen van de zitting van 23 januari 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 23 januari 2020 

 

 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 23 januari 2020, opgemaakt door de algemeen 
directeur; 
 

Met éénparigheid van stemmen.  

BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
 
Het zittingsverslag van de zitting van 23 januari 2020 wordt goedgekeurd. 
 
Artikel 2: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de afdeling secretariaat. 
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 Afdeling Interne Zaken – Secretariaat en Personeel – Goedkeuren aanpassing 
personeelsformatie en personeelsbehoeftenplan 

 

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 besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale 

voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het 
gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de 
rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijke 
welzijn en latere wijzigingen; 

 
Gelet op het raadsbesluit van 26 maart 2009 houdende de vaststelling van de 

personeelsformatie voor het gemeentepersoneel en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het personeelsbehoeftenplan – actualisatie 2019 en de daarin opgenomen 

financiële haalbaarheid; 
 
Gelet op het ontwerp van de personeelsformatie; 
 
Gelet op de notulen van het Hoog Overlegcomité van 29 januari 2020 waarin onderhavige 

beslissing werd besproken; 
 
Met éénparigheid van stemmen.  

Na beraadslaging;  
 

BESLUIT 

Artikel 1  
 
Het personeelsbehoeftenplan Gemeente en OCMW – actualisatie 2019 en de daarin vermelde 
aanpassing aan het organogram, zoals in bijlage vastgesteld, wordt goedgekeurd en maakt integraal 
deel uit van onderhavige beslissing. 
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Artikel 2 
 
De personeelsformatie wordt als volgt vastgesteld: 
 

Statutair uitdovend personeel 

FUNCTIETITEL   SCHALEN  FE  RANG  GRAAD 

Algemeen directeur   Decretale graad   1 

Financieel directeur   Decretale graad  1 

Diensthoofd Gemeentewerken A1a - A3a  1  Av  administratief  

Milieuambtenaar    A1a - A3a  1  Av  administratief 

Bibliothecaris    A1a – A3a  1  Av  administratief 

Boekhouder     B1 – B3   0,5  Bv  administratief 

Systeembeheerder   B1 – B3   0,5  Bv  administratief 

Sportfunctionaris    B1 – B3   1  Bv  administratief 

Adm. medewerker    C1 - C3   1,5  Cv  administratief 

Bibliotheekassistent   C1 - C3   0,5  Cv  administratief 

Techn. medewerker   C1 – C3   1  Cv  technisch 

Ploegbaas Gemeentewerken D4 – D5   1  Dx  technisch 

Technisch assistent   D1 - D3   2  Dv  technisch 

 

Contractueel personeel 

FUNCTIETITEL    SCHALEN    FE  RANG  GRAAD 

Algemeen directeur   Decretale graad   1 

Financieel directeur   Decretale graad  1 

Diensthoofd RO, Stedenbouw en Milieu 

      A4a – A4b  1  Ax  administratief 

Diensthoofd Gemeentewerken     

      A1a - A3a  1  Av  administratief  
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Hoofddeskundige Milieu en duurzaamheid    

      B4 – B5   1  Bx  administratief 

Deskundige HRM    B1 – B3   0,5  Bv  administratief 

Deskundige Vrije tijd   B1 – B3   2  Bv  administratief 

Deskundige Communicatie en Vrije Tijd    

      B1 – B3   1  Bv  administratief 

Boekhouder     B1 – B3   0,5  Bv  administratief 

Systeembeheerder   B1 – B3   0,5  Bv  administratief 

Bibliothecaris    B1 – B3   1  Bv  administratief 

Deskundige burgerzaken  B1 – B3   1  Bv  administratief 

Adm. medewerker    C1 - C3   8,592  Cv  administratief 

Bibliotheekassistent   C1 - C3   0,5  Cv  administratief 

Technisch medewerker  C1 – C3   1  Cv  technisch 

Ploegbaas Gemeentewerken D4 – D5   1  Dx  technisch 

Technisch assistent   D1 - D3   12  Dv  technisch 

Poetspersoneel    E1 -E3    3  Ev  technisch 

Technisch beambte   E1 -E3    5  Ev  technisch 

Toezichter     E1 - E3   1,5  Ev  technisch 

Zaalwachter     E1 – E3   1  Ev  technisch 

Nieuwe personeelsformatie OCMW  

 
Statutair uitdovend personeel 

FUNCTIETITEL    SCHALEN   FE   RANG  GRAAD 

Maatschappelijk werker  B1 – B3            2   Bv  administratief 

 

Contractueel personeel 

FUNCTIETITEL    SCHALEN   FE   RANG  GRAAD 

Maatschappelijk werker  B1 – B3      3   Bv  administratief  

Administratief medewerker C1 – C3      1   Cv  administratief 
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Technisch beambte   E1 -E3      3   Ev  technisch 

 

Artikel 3 
 

Afschrift van deze beslissing wordt ter kennis gebracht aan BVBA A&S Solutions, de financieel 
directeur en de afdeling secretariaat en personeel. De afdeling secretariaat en personeel wordt met 
de uitvoering belast. 
 
 
 

              Afdeling Interne Zaken – Secretariaat en Personeel – Goedkeuren aanpassing  
Rechtspositieregeling gemeente- en OCMW-personeel 

 

 
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 besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale 

voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het 
gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de 
rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijke 
welzijn en latere wijzigingen; 

Gelet op het raadsbesluit van 18 december 2008 houdende de goedkeuring van de 
rechtspositieregeling gemeentepersoneel en latere wijzigingen; 

Gelet op het ontwerp van aanpassing van de rechtspositieregeling;  

Overwegende dat de aanpassingen van de rechtspositieregeling betrekking hebben op o.a.  
de integratie van OCMW en gemeente, het decreet lokaal bestuur en diverse wettelijke wijzigingen;  

Gelet op het protocol van de onderhandelingen met de vakorganisaties in het Bijzonder 
Onderhandelingscomité van 29.01.2020; 

Na beraadslaging;  

 
 Met éénparigheid van stemmen;  

 
BESLUIT 
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Artikel 1: 
 
De aangepaste  rechtspositieregeling gemeente – en OCMW-personeel, zoals in bijlage aan dit besluit 
gehecht, wordt goedgekeurd. 
 
Er zal een gecoördineerde versie opgemaakt worden van de rechtspositieregeling en deze zal 
gepubliceerd worden op de gemeentelijke website.   
 
Artikel 2: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt ter kennis gebracht aan BVBA A&S Solutions, Cipal-Schaubroeck 
nv, de financieel directeur, de afdeling secretariaat & personeel. De afdeling secretariaat en 
personeel wordt met de uitvoering belast. 
 
 

 Afdeling Interne Zaken – Secretariaat en Personeel– Goedkeuren aanpassing van het 
aanvullend pensioenstelsel voor de contractuele personeelsleden 

 

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 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het 
belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid; 
 
 Gelet op het sectoraal akkoord 2008-2013 voor het personeel van de lokale en provinciale 
besturen, afgesloten in het Vlaamse onderhandelingscomité C1 van 19 november 2008; 
 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 15 december 2010 inhoudende de 
goedkeuring van een aanvullend pensioenstelsel voor de contractuele personeelsleden en 
goedkeuring van het bestek opgemaakt door de RSZPPO; 
 
 Overwegende dat de pensioentoelage in bovenvermelde beslissing werd vastgesteld op 2% 
van het pensioengevend jaarloon; 
 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 24 oktober 2013, waarbij de 
pensioentoelage voor het contractueel personeel  werd vastgesteld op 3% van het pensioengevend 
jaarloon vanaf 1.1.2014; 
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Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 28 juni 2018, waarbij de pensioentoelage 
voor het contractueel personeel  werd vastgesteld op 4% van het pensioengevend jaarloon vanaf 
1.1.2018; 

 
 Gelet op het voorstel van het College van burgemeester en Schepenen om vanaf 1.1.2020 
een pensioentoelage te voorzien van 6% van het pensioengevend jaarloon voor alle contractuele 
personeelsleden; 
 

Gelet op het protocol van de onderhandelingen met de vakorganisaties in het BOC van 
29.01.2020; 
 
 Na beraadslaging; 

 Met éénparigheid van stemmen;  
 

BESLUIT : 

Artikel 1: 

Vanaf 1 januari 2020 wordt de pensioentoelage voor het contractueel personeel vastgesteld op 6% 
van het pensioengevend jaarloon.  
 
Artikel 2: 

 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de RSZPPO, Cipal-Schaubroeck en het OCMW en 
wordt ter beschikking gesteld van de contractuele personeelsleden.  De afdeling  personeel en 
organisatie wordt met de uitvoering belast. 
 
 
 

              Afdeling Interne Zaken – Secretariaat en Personeel – Goedkeuren kaderovereenkomst 
Fluvius Duurzame Gebouwen (Energiediensten Lokale Besturen) 

 

 
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 het college van burgemeester en schepenen van 23 juni 2010 
inhoudende het goedkeuren van de kaderovereenkomst tussen de gemeente Kluisbergen en 
Gaselwest in het kader van het uitvoeren van Energiediensten voor Lokale Besturen;  
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 Gelet op het schrijven dd. 09.01.2020 van Gaselwest waarbij een nieuwe kaderovereenkomst 
wordt aangeboden en dit omwille van de fusie tussen Eandis en Infrax;  
 
 Overwegende dat de nieuwe kaderovereenkomst inhoudelijk gelijk loopt met de vorige 
kaderovereenkomst; 
 
 Overwegende dat in de nieuwe kaderovereenkomst bijkomend de datatoegang met 
betrekking tot data van digitale meters voor de energiemanagementsoftware wordt geregeld;  
 
 Overwegende dat de aangeboden energiediensten conform zijn en gebaseerd zijn op het 
Besluit van de Vlaamse Regering van 02.03.2007 inzake de openbaredienstverplichtingen ter 
bevordering van het rationeel energiegebruik;  
 
 Overwegende dat de gemeente op basis van deze kaderovereenkomst beroep kan doen op 
de distributienetbeheerder om een aanbod te formuleren voor ondersteuning bij de planning en/of 
implementatie van het lokale energiebeleid; 
 
 Overwegende dat de ondertekening van de kaderovereenkomst de gemeente niet verplicht 
tot een exclusief engagement met Fluvius, doch dat de ondertekening wel noodzakelijk is indien de 
gemeente een deelovereenkomst wenst aan te gaan met de distributienetbeheer i.k.v. 
energiediensten;  
 
 Na beraadslaging; 
 
 Met éénparigheid van stemmen.  
 

BESLUIT 
  

Artikel 1: 
 
De kaderovereenkomst Fluvius Duurzame Gebouwen, in bijlage aan dit besluit gehecht, wordt 
goedgekeurd. 
 
Artikel 2: 
 
Deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan Fluvius, aan de financieel directeur en aan 
de afdeling gemeentewerken.  
 
Artikel 3: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de afdeling secretariaat. 
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 Afdeling Grondgebiedzaken – Gemeentewerken - Goedkeuren offerte Fluvius voor de 
verlichting langs de fietsostrade tussen grens Melden en Ruien-Kapellestraat 

 
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 de provincie herstelwerken plant aan de fietsostrade en dat het 
aangewezen is om, aansluitend aan deze werken, verlichting te voorzien langs de fietsostrade;  

 
Gelet op de offerte uitgaande van Fluvius, Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle, voor het 

voorzien van verlichting langs de fietsostrade tussen grens Melden tot in Ruien Kapellestraat,  voor 
een bedrag van 244.958,99 EUR (incl. BTW); 

 
Overwegende dat voor het plaatsen van verlichting langs het fietspad subsidies kunnen 

aangevraagd worden bij de provincie Oost-Vlaanderen;  
 

Na beraadslaging;  
 
Met éénparigheid van stemmen. 

 

BESLUIT: 
 

Artikel 1: 
 

De offerte voor het voorzien van verlichting langs de fietsostrade tussen grens Melden tot in Ruien 
Kapellestraat, voor een bedrag 244.958,99 EUR (incl. BTW), opgemaakt door Fluvius, in bijlage aan dit 
besluit gehecht, wordt goedgekeurd. 
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Artikel 2: 
 
Voor het plaatsen van deze verlichting dienen subsidies aangevraagd te worden bij de provincie 
Oost-Vlaanderen.  
 

Artikel 3: 
 

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

 
 Afdeling Grondgebiedzaken – Ruimtelijke Ordening, stedenbouw en milieu – Goedkeuren 

zaak der wegen (wegtracé) – Omgevingsvergunning OMV_2019131082 (Rozenlaan) 
 

 

 
 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 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en uitvoeringsbesluiten; 
 

 Gelet op het Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning; 
 
 Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 27.11.2015 tot uitvoering van het decreet 

van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning; 
 
 Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015 tot aanwijzing van de 

Vlaamse en provinciale projecten in uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning; 

 
Gelet op de door FARYS CVBA, Stropstraat 1 te 9000 Gent  ingediende 

omgevingsvergunningsaanvraag (dossiernummer omgevingsloket: OMV_2019131082 - 
Projectnummer gemeente: 201900105), ingediend voor stedenbouwkundige handelingen + 
exploitatie van een ingedeelde inrichting gelegen in de Rozenlaan; 

 
 Overwegende dat, ingevolge art. 31 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning, 

de voorliggende aanvraag van bovenvermeld omgevingsproject dient voorgelegd te worden aan de 
gemeenteraad gezien de beslissingsbevoegdheid van de gemeenteraad over de zaak van de wegen; 

 

Overwegende dat de voorliggende omgevingsvergunningsaanvraag kadert in de uitvoering 
van wegenis- en rioleringswerken in de Rozenlaan tussen de Parklaan, de Brugzavel en de Pontstraat 
te Kluisbergen. In voorliggend project worden binnen het projectgebied de bestaande riolen en 
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verhardingen opgebroken, een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd (waarbij voor het 
regenwaterstelsel eveneens deels een bufferleiding, deels een bufferings- en infiltratiegracht 
gerealiseerd wordt) en wegeniswerken uitgevoerd; 

 
Overwegende dat de vergunningsplichtige stedenbouwkundige handelingen binnen 

voorliggende vergunningsaanvraag het volgende betreffen: 

• Terreinaanlegwerken: Het reliëf van de bodem aanmerkelijk wijzigen: aanleg wadi 

• Terreinaanlegwerken: Vellen van hoogstammige bomen 
  

Overwegende dat de ingedeelde inrichting of activiteiten binnen voorliggende 
vergunningsaanvraag het volgende betreffen: 

• Bronbemaling voor het uitvoeren van rioleringswerken: rubriek 53.2.2°b)2° (debiet: 
138.000 m3/JAAR) 

 
 Na beraadslaging; 
 
 Met éénparigheid van stemmen. 
 

BESLUIT 
 
Artikel 1:  
 
De door FARYS CVBA, Stropstraat 1 te 9000 Gent  ingediende omgevingsvergunningsaanvraag 
(dossiernummer omgevingsloket: OMV_2019131082 - Projectnummer gemeente: 201900105), 
ingediend voor stedenbouwkundige handelingen + exploitatie van een ingedeelde inrichting gelegen 
in de Rozenlaan, wordt – voor wat betreft de zaak van de wegen – goedgekeurd.  
 
Artikel 2:  
 
Afschrift van onderhavige beslissing wordt gevoegd bij de aanvraag omgevingsvergunning.  
 

Artikel 3:  
 
Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de afdeling Ruimtelijke 
ordening, stedenbouw en milieu.  
 

De zitting wordt geheven te 20.45 u 
 

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


