
College van burgemeester en schepenen 
Zitting van 4 november 2019 

Besluitenlijst 
 

 
 

Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen van 4 november 2019 in uitvoering 
van artikel 285, §1 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

 
 
 

Beslissingen 

1.  Goedkeuren van de notulen van vorige zittingen 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 
28 oktober 2019 goed. Deze werden opgesteld door de algemeen directeur overeenkomstig de artikels 50, 277 en 
278 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

INFRASTRUCTUREN 

2.  Goedkeuren van vorderingsstaat 18 en schuldvordering 18 voor de opdracht 'Moderniseren 
van het vak N382-N50, vak B, Krekelstraat-N50'  

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 18 goed voor de opdracht 'Moderniseren van 
het vak N382-N50, vak B, Krekelstraat-N50' uitgevoerd door Wegenbouw Ivan Vuylsteke BVBA op last van het 
Agentschap Wegen en Verkeer van het Vlaamse gewest met een gemeentelijk aandeel. Het betreft een bedrag van 
7.589,05 euro.  

3.  Goedkeuren van vorderingsstaat 1 en schuldvordering 1 voor de opschikkingswerken aan de 
voetpaden op de Rodenbachwijk 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 1 goed voor de opdracht 'Opschikkingswerken 
aan de voetpaden op de Rodenbachwijk'. Het betreft een nihilstaat.  



4.  Goedkeuren van vorderingsstaat 2 en schuldvordering 2 voor de opschikkingswerken aan de 
voetpaden op de Rodenbachwijk 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 2 goed voor de opdracht 'Opschikkingswerken 
aan de voetpaden op de Rodenbachwijk'. Het betreft een bedrag van 14.502,30 euro. 

FACILITY 

5.  Goedkeuren van de lastvoorwaarden en de uit te nodigen firma's voor de aankoop van een 
mini-graver 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt, overeenkomstig de regelgeving inzake overheidsopdrachten, de 
lastvoorwaarden en de uit te nodigen firma's goed voor de aankoop van een mini-graver. Deze aankoop wordt 
geraamd op 40.000 euro. 

RUIMTELIJKE ORDENING 

6.  Niet uitoefenen van het recht van voorkoop 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen besluit, overeenkomstig het decreet grond- en pandenbeleid, om het 
aanbod voor het uitoefenen van het recht van voorkoop, gekend onder dossiernummer 112544, niet te 
aanvaarden. 

OMGEVING 

7.  Goedkeuren van een omgevingsvergunningsaanvraag voor stedenbouwkundige handelingen 
en/of de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning keurt het 
college van burgemeester en schepenen de omgevingsvergunningsaanvragen goed met referentienummer 
2019080959 en 2019105071 

8.  Verlenen van advies in het kader van een beroepschrift voor een 
omgevingsvergunningsaanvraag 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse Codex voor Ruimtelijke Ordening verleent het college van 
burgemeester en schepenen een gunstig advies in het dossier gekend onder referentienummer 2019070977. 



9.  Aktename van een melding voor stedenbouwkundige handelingen en/of de exploitatie van 
ingedeelde inrichtingen of activiteiten 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning neemt het 
college van burgemeester en schepenen akte van de melding van stedenbouwkundige handelingen en/of de 
exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit met referentienummer OMV_2019129939. 

DIENSTVERLENING 

10.  Goedkeuren van een huwelijk op een uitzonderlijk tijdstip 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt, overeenkomstig het reglement betreffende de huwelijken van 
21 januari 2014, een huwelijksverzoek goed op een uitzonderlijk tijdstip. 

ALGEMENE FINANCIERING 

11.  Geschonken kadobonnen 

 Op voorstel van Nadine Verheye, schepen. 

Overeenkomstig de artikels 56, 3°, 265 en 266 van het Decreet over het lokaal bestuur keurt het college van 
burgemeester en schepenen de lijst 2019/20 van de geschonken kadobonnen voor het boekjaar 2019 goed.  

12.  Bestelaanvragen 

 Op voorstel van Nadine Verheye, schepen. 

Overeenkomstig de artikels 56, 3°, 265 en 266 van het Decreet over het lokaal bestuur keurt het college van 
burgemeester en schepenen de lijst 2019/39 van de bestelaanvragen voor het boekjaar 2019 goed. 

13.  Facturen 

 Op voorstel van Nadine Verheye, schepen. 

Gelet op artikel 56, 3° van het Decreet over het Lokaal bestuur neemt het college van burgemeester en schepenen 
akte van de lijst 2019/56 ten bedrage van 21.327,26 euro en gelast de betaling ervan overeenkomstig artikel 272 
van het Decreet over het Lokaal bestuur. 
De burgemeester, 

Kurt Windels 


