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Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen van 20 juli 2020 in uitvoering van 

artikel 285, §1 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 
 

 

 

Beslissingen 

INFRASTRUCTUREN 

1.  Goedkeuren van vorderingsstaat 11 voor de herwaardering van de Meusbroekbeek 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 11 goed voor de opdracht 'herwaardering 
Meusbroekbeek met inbegrip van de herinrichting van de Meulebekestraat en de parking aan het sportcentrum' 
met een gemeentelijk aandeel. Het betreft een bedrag van 110.698,65 euro.  

2.  Goedkeuren van vorderingsstaat 6 betreffende de heraanleg van de Waterstraat 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 6 betreffende de heraanleg van de Waterstraat 
goed voor een bedrag van 9.113,39 euro. 

MOBILITEIT 

3.  Goedkeuren van een aanvraag tot het bekomen van een bestuurderspas 

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt, in uitvoering van het decreet betreffende het individueel 
bezoldigd personenvervoer, 1 aanvraag voor bestuurderspassen goed. 

LEEFMILIEU 



4.  Toelaten van een muziekactiviteit 

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt, overeenkomstig Vlarem en het Algemeen Politiereglement, de 
muziekactiviteiten ter gelegenheid van 'Camping Vaartweg' van 31 juli tot en met 2 augustus 2020 op de 
festivalweide goed. 

OMGEVING 

5.  Verlenen van advies in het kader van een omgevingsvergunningsaanvraag 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning verleent 
het college van burgemeester en schepenen gunstig advies onder voorwaarden aan de Departement Omgeving 
over de omgevingsvergunningsaanvraag met referentienummer OMV_2020046933. 

6.  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_2020011979. 

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

8.  Aanpassen van de lonen voor jobstudenten 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen past de lonen aan die worden toegekend aan jobstudenten die 
worden ingezet bij recepties van de gemeente. Hierbij worden de lonen geïndexeerd vanaf 1 juli 2020. 

VEILIGHEID 

9.  Toelaten van evenementen tussen 1 juli 2020 en 31 augustus 2020 

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 

Overeenkomstig de regelgeving met betrekking tot het inperken van Covid19 keurt het college van burgemeester 
en schepenen een reeks van aanvragen tot organisatie van evenementen goed tussen 1 juli 2020 en 31 augustus 
2020. Na overleg met de organisatoren, het maken van afspraken worden en het bekomen van een groen 
evenementenlabel, kunnen deze evenementen in alle veiligheid plaatsvinden. 

  



ALGEMENE FINANCIERING 

10.  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 2020-17 van de geschonken kadobonnen voor het boekjaar 2020 goed. 

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 lijst 2020/69 ten bedrage van 161.298,65 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 2020/27 van de bestelaanvragen voor het boekjaar 2020 goed. 

De burgemeester, 

Kurt Windels 


