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Besluitenlijst 
 

 
 

Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen van 11 oktober 2021 in uitvoering van 
artikel 285, §1 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

 
 

Beslissingen 

1.  Goedkeuren van de notulen van de 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 
4 en 7 oktober 2021 goed. Deze werden opgesteld door de algemeen directeur overeenkomstig de artikels 50, 277 
en 278 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

LEEFMILIEU 

2.  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 op vrijdag 15 oktober 2021 in sporthal 2 goed, ter gelegenheid van de Quiz Forza Lampaert. 

OMGEVING 

3.  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_2021035095. 

4.  Goedkeuren van de opname van een constructie als 'geacht vergund' in het 
vergunningenregister 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening neemt het college van burgemeester 
en schepenen een 'vergund geachte constructie' op in het vergunningenregister. 



WONEN 

5.  Principieel toekennen van gemeentelijke verbeteringspremie voor woningen 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, schepen. 

Het college van burgemeester en schepen keurt overeenkomstig het subsidiereglement van 18 juni 2019 voor de 
verbetering van woningen, drie dossiers principieel goed. 

6.  Definitief goedkeuren van een gemeentelijke verbeteringspremie voor woningen 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, schepen. 

Het college van burgemeester en schepen keurt overeenkomstig het subsidiereglement van 17 december 2013 
voor de verbetering van woningen, één dossier definitief goed voor een globaal bedrag van 201,28 euro. 

BIBLIOTHEEK 

7.  Goedkeuren van het samenwerkingsproject 'Iedereen Digitaal' 

 Op voorstel van Jean Pierre Deven, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het project 'Iedereen Digitaal' goed. Dit project, in 
samenwerking met de BIE-gemeenten van Midwest, kadert in de subsidie-oproep e-inclusie van de Vlaamse 
regering binnen het relanceplan 'Vlaamse Veerkracht'. 

ALGEMEEN BESTUUR 

8.  Meedelen van de agenda van de gemeenteraad 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de agendapunten van de gemeenteraad van 19 oktober 2021 
goed en deelt deze mee aan de voorzitter van de gemeenteraad. 

DIENSTVERLENING 

9.  Goedkeuren van een huwelijk op een uitzonderlijk tijdstip 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt in overeenstemming van het gemeentelijk reglement van 21 
januari 2014 ter zake een aanvraag goed voor een huwelijk op een uitzonderlijk tijdstip. 

10.  Goedkeuren van grafconcessies op de gemeentelijke begraafplaats 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt 4 grafconcessies goed op de gemeentelijke begraafplaats 
overeenkomstig de politieverordening op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 21 februari 2017. 



ALGEMENE FINANCIERING 

11.  Loonstaten 
 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 
Gelet op artikel 56, 3° van het decreet over het lokaal bestuur neemt het college akte van de lijsten nummers 
2021/131, 132, 133, 134, 135, 140 en 142 ten bedrage van 211.496,80 euro en gelast de betaling ervan. 

12.  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 2021/37 van de bestelaanvragen voor het boekjaar 2021 goed. 

13.  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 2021/83 ten bedrage van 141.105,05 euro en gelast de betaling ervan overeenkomstig artikel 272 
van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

14.  Inwilligen van een bezwaar tegen de belasting op verwaarlozing voor het aanslagjaar 2020 
 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 
Het college van burgemeester en schepenen behandelt een bezwaar tegen een gemeentebelasting overeenkomstig 
het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 
gemeentebelasting en latere wijzigingen. Het betreft een bezwaar in het kader van de belasting op verwaarlozing 
dat wordt ingewilligd. 

15.  Niet-inwilligen van een bezwaar tegen de belasting op leegstand voor het aanslagjaar 2020 
 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 
Het college van burgemeester en schepenen behandelt een bezwaar tegen een gemeentebelasting overeenkomstig 
het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 
gemeentebelasting en latere wijzigingen. Het betreft een bezwaar in het kader van de belasting op leegstand dat 
niet wordt ingewilligd. 

16.  Geschonken kadobonnen 
 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 2021-18 van de geschonken kadobonnen voor het boekjaar 2021 goed. 
De burgemeester, 

Kurt Windels 


