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Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen van 29 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 maart 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 vorderingsstaat 28 en vorderingsstaat 29 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 28 en 29 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. Vorderingsstaat 28 betreft 
een nihilstaat en vorderingsstaat 29 een teruggave van 15.574,01 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_2021040149. 

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_2020128330, OMV_2020174451, OMV_2021027678. 
  



WONEN 

5.  Principieel toekennen van aanpassingspremies voor levenslang wonen 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, schepen. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt overeenkomstig het subsidiereglement van 19 november 2019 
voor de aanpassing van woningen één aanvraag principieel goed. 

6.  Definitief toekennen van een gemeentelijke aanpassingspremie voor woningen voor 
levenslang wonen 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, schepen. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt, overeenkomstig het subsidiereglement van 18 juni 2019 voor 
de aanpassing van woningen voor levenslang wonen, één dossier definitief goed voor een globaal bedrag van 
618,33 euro. 

7.  Definitief toekennen van gemeentelijke verbeteringspremie voor woningen 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, schepen. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt, overeenkomstig het subsidiereglement van 17 december 2013 
voor de verbetering van woningen, één dossier definitief goed voor een globaal bedrag van 750 euro. 

8.  Definitief toekennen van gemeentelijke verbeteringspremies voor woningen 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, schepen. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt, overeenkomstig het subsidiereglement van 18 juni 2019 voor 
de verbetering van woningen, vier dossiers definitief goed voor een globaal bedrag van 2.655,13 euro. 

CULTUUR 

9.  Goedkeuren van een overeenkomst met de intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst Radar 
voor het beheer van het archeologisch ensemble opgegraven bij de aanleg van de verkaveling 
Molenhoek 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt, overeenkomstig het erfgoeddecreet, een beheersovereenkomst 
goed met Radar voor de archeologica die werden opgegraven bij de aanleg van de verkaveling Molenhoek in de 
Nijverheidsstraat. 

10.  Goedkeuren van een overeenkomst met de intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst Radar 
voor het beheer van het archeologisch ensemble opgegraven in de Bollewerpstraat 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt, overeenkomstig het erfgoeddecreet, een beheersovereenkomst 
goed met Radar voor de archeologica die werden opgegraven bij werken in de Bollewerpstraat. 
  



ONDERWIJS 

11.  Goedkeuren van een tijdelijke aanstelling van een (kleuter)onderwijzer(es) bij de 
Gemeentelijke Basisschool "De Wingerd" 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 
In uitvoering van het onderwijsstatuut keurt het college van burgemeester en schepenen tijdelijke aanstellingen 
van een (kleuter)onderwijzer(es) goed bij de gemeentelijke Basisschool "De Wingerd" in het kader van het 
wegwerken van leerachterstand opgelopen ten gevolge van COVID-19, met ingang van 12 maart 2021 tot en met 
30 juni 2021. 

12.  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" in het kader van het wegwerken van 
leerachterstand opgelopen ten gevolge van COVID-19, met ingang van 12 maart 2021 tot en met 30 juni 2021? 

13.  Goedkeuren van een tijdelijke aanstelling van een onderwijzer(es) ASV ter vervanging van 
een onderwijzer(es) ASV in ziekteverlof 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 vervanging van een 
onderwijzer(es) ASV, afwezig wegens ziekte, goed bij de Gemeentelijke BLO-school "De Zon" met ingang van 15 
maart 2021 tot en met 2 april 2021. 

ALGEMENE FINANCIERING 

14.  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 2021/13 van de bestelaanvragen voor het boekjaar 2021 goed. 

15.  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 2021/35 ten bedrage van 304.267,54 euro en gelast de betaling ervan overeenkomstig artikel 272 
van het Decreet over het Lokaal bestuur. 
De burgemeester, 

Kurt Windels 


