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Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen van 20 januari 2020 in uitvoering van 
artikel 285, §1 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

 
 
 

Beslissingen 

1.  Goedkeuren van de notulen van de vorige zitting 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 
13 januari 2020 goed. Deze werden opgesteld door de algemeen directeur overeenkomstig de artikels 50, 277 en 
278 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

LEEFMILIEU 

2.  Goedkeuren van een subsidieaanvraag voor het onderhoud van kleine landschapselementen 

 Op voorstel van Nadine Verheye, schepen. 

Het college van burgemeester en schepen keurt subsidie-aanvraag KLE-2019-8 goed overeenkomstig het 
subsidiereglement voor het onderhoud van kleine landschapselementen van 20 april 1999 en laatst gewijzigd op 20 
december 2016. Het betreft een subsidie van 72,00 euro voor het knotten van 6 bomen. 

3.  Toelaten van een muziekactiviteit 

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt, overeenkomstig Vlarem en het Algemeen Politiereglement, de 
muziekactiviteit ter gelegenheid van het Gala op 7 februari 2020 in sporthal 2 van het sportcentrum goed. 

OMGEVING 

4.  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 
OMV_2019143659, OMV_2019144787 en OMV_2019144908. 
  



ONDERWIJS 

5.  Goedkeuren van een tijdelijke aanstelling van een kleuteronderwijzer(es) voor 12/24 
lestijden prestaties bij de Gemeentelijke Basisschool "De Wingerd" 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

In uitvoering van het onderwijsstatuut keurt het college van burgemeester en schepenen de vervanging van een 
kleuteronderwijzeres, afwezig wegens ziekte, goed bij de Gemeentelijke Basisschool "De Wingerd" met ingang van 
6 januari 2020 tot en met het einde van het ziekteverlof van de klastitularis. 

6.  Goedkeuren van een tijdelijke aanstelling van een kleuteronderwijzer(es) voor 12/24 
lestijden prestaties bij de Gemeentelijke Basisschool "De Wingerd" 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

In uitvoering van het onderwijsstatuut keurt het college van burgemeester en schepenen de vervanging van een 
kleuteronderwijzeres, afwezig wegens ziekte, goed bij de Gemeentelijke Basisschool "De Wingerd" met ingang van 
6 januari 2020 tot en met 23 januari 2020. 

7.  Goedkeuren van een tijdelijke aanstelling van een kleuteronderwijzer(es) voor 12/24 
lestijden prestaties bij de Gemeentelijke Basisschool "De Wingerd" 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

In uitvoering van het onderwijsstatuut keurt het college van burgemeester en schepenen de vervanging van een 
kleuteronderwijzeres, afwezig wegens ziekte, goed bij de Gemeentelijke Basisschool "De Wingerd" met ingang van 
24 januari 2020 tot en met het einde van het ziekteverlof van de klastitularis. 

8.  Goedkeuren van een tijdelijke aanstelling van een onderwijzer(es) ASV bij de Gemeentelijke 
BLO-school De Zon 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

In uitvoering van het onderwijsstatuut keurt het college van burgemeester en schepenen een tijdelijke aanstelling 
van een onderwijzer(es) ASV goed bij de Gemeentelijke BLO-school De Zon vanaf 1 januari 2020. 

DIENSTVERLENING 

9.  Goedkeuren van grafconcessies op de gemeentelijke begraafplaats 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt 11 grafconcessies goed op de gemeentelijke begraafplaats 
overeenkomstig de politieverordening op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 21 februari 2017. 

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

10.  Beoordelen van de geldigheid van de kandidaturen voor de selectieprocedure van 1 VTE 
polyvalent podiumtechnicus 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen evalueert, in uitvoering van de rechtspositieregeling, de 9 ontvangen 
kandidaturen voor de vacature van een polyvalent podiumtechnicus als gunstig. Ze worden alle 9 negen toegelaten 
tot de selectie. 
  



ALGEMENE FINANCIERING 

11.  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 lijsten 2019/20190152, 2020/4 en 2020/5 ten bedrage van 278.476,46 euro en gelast de betaling 
ervan overeenkomstig artikel 272 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

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 2020/2 van de bestelaanvragen voor het boekjaar 2020 goed. 

13.  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 2020-02 van de geschonken kadobonnen voor het boekjaar 2020 goed.  

Kennisname 

MOBILITEIT 

14.  Kennis nemen van een besluit van de Vlaamse overheid houdende goedkeuring van een 
aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer 

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de secretaris-generaal van het 
departement mobiliteit en openbare werken houdende goedkeuring van het aanvullend reglement op de politie van 
het wegverkeer met betrekking tot een parkeerverbod op de N50. 
De burgemeester, 

Kurt Windels 


