
College van burgemeester en schepenen 
Zitting van 1 maart 2021 

Besluitenlijst 
 

 
 

Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen van 1 maart 2021 in uitvoering van 
artikel 285, §1 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

 
 

Beslissingen 

1.  Goedkeuren van de notulen van 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 
22 februari 2021 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 de lastvoorwaarden en de aan te schrijven firma's voor voor het huren van 
kerstverlichting 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt, in overeenstemming met de regelgeving inzake 
overheidsopdrachten, de lastvoorwaarden en de aan te schrijven firma's voor kerstverlichting goed. De opdracht 
wordt geraamd op 59.999,98 euro. 

OMGEVING 

3.  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_2021029653 en 
OMV_2021029981. 

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_2020153076, OMV_2020154559, OMV_2020163604, OMV_2020173996. 



PATRIMONIUM 

5.  Goedkeuren van vorderingsstaat 1 voor het opruimen van de begraafplaats 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 1 van de werken op de begraafplaats, tevens 
eindstaat, voor een bedrag van 27.079,95 euro goed. 

6.  Goedkeuren van de gunningswijze en de selectieleidraad voor het aanstellen van een 
ontwerper voor het Cultuurhuis 

 Op voorstel van Trui Lambrecht, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen, keurt, in overeenstemming met de regelgeving inzake 
overheidsopdrachten, de gunningswijze en de selectieleidraad goed voor het aanstellen van een ontwerper voor 
het toekomstige Cultuurhuis. De opdracht wordt geraamd op 530.000 euro en wordt Europees bekendgemaakt. 

ALGEMENE FINANCIERING 

7.  Bestelaanvragen 

 Op voorstel van Martine Verhamme, 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 2021/9 van de bestelaanvragen voor het boekjaar 2021 goed. 

8.  Facturen 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

Gelet op artikel 56, 3° van het Decreet over het Lokaal bestuur neemt het college van burgemeester en schepenen 
akte van de lijst 2021/27 ten bedrage van 187.671,97 euro en gelast de betaling ervan overeenkomstig artikel 272 
van het Decreet over het Lokaal bestuur. 
De burgemeester, 

Kurt Windels 


