
College van burgemeester en schepenen 
Zitting van 1 november 2021 

Besluitenlijst 
 

 
 

Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen van 1 november 2021 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 
25 oktober 2021 goed. Deze werden opgesteld door de algemeen directeur overeenkomstig de artikels 50, 277 en 
278 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

RUIMTELIJKE ORDENING 

2.  Niet uitoefenen recht van voorkoop 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen besluit, overeenkomstig het decreet grond- en pandenbeleid om het 
aanbod voor het uitoefenen van het recht van voorkoop, gekend onder dossiernummer 144676, niet te 
aanvaarden. 

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_2021131131, OMV_2021123138 en OMV_2021148910. 

DIENSTVERLENING 

4.  Goedkeuren, bij uitzondering, van een ontgraving, crematie en bijzetting in de urnenkelder 
van de echtgenote na het verlopen van de ongeconcedeerde periode 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

In afwijking van het reglement betreffende de begraafplaatsen en de lijkbezorging keurt het college van 
burgemeester en schepenen een aanvraag goed voor een ontgraving, crematie en bijzetting in een urnenkelder na 
het verlopen van de ongeconcedeerde periode. 
  



PERSONEEL EN ORGANISATIE 

5.  Vaststellen van de lonen voor jobstudenten in ondersteunende functies voor de gemeente 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt de lonen vast die worden toegekend aan jobstudenten die 
worden ingezet in ondersteunende functies voor de gemeente. Hierbij wordt het basisloon toegepast van een 
medewerker van niveau E trap 0 verhoogd met de standplaatstoelage. Er wordt aanvullend een loon vastgesteld 
voor avond- en weekendwerk. 
ALGEMENE FINANCIERING 

6.  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 2021/40 van de bestelaanvragen voor het boekjaar 2021 goed. 

7.  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 2021/90 ten bedrage van 103.689,72 euro en gelast de betaling ervan overeenkomstig artikel 272 
van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

8.  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 
2021/143, 149, 150, 151, 152, 153, 154 en 155 ten bedrage van 213.871,24 euro en gelast de betaling ervan. 

9.  Uitvoerbaar verklaren van het kohier voor de belasting op reclamedrukwerk in het derde 
kwartaal 2021 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het kohier van het tweede kwartaal van 2021 goed, in 
uitvoering van het gemeentelijk belastingreglement van 17 december 2019 waarbij een belasting wordt geheven 
op de huis-aan-huis-verspreiding van niet-geadresseerde publiciteitsbladen en –kaarten, catalogi en kranten en 
gelijkgestelde producten. Het kohier kent 42 artikels ter waarde van 15.089,00 euro ten gunste van de 
gemeenterekening in 2021. 

10.  Uitvoerbaar verklaren van het kohier voor de Algemene Financieringsbijdrage - bedrijven voor 
het aanslagjaar 2021 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het kohier van de Algemene Financiering - bedrijven 2020 goed 
in uitvoering van het gemeentelijk belastingreglement van 17 december 2019. Het kohier kent 674 artikels ter 



waarde van 135.776 euro ten gunste van de gemeenterekening in 2021. 
 

11.  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 2021-21 van de geschonken kadobonnen voor het boekjaar 2021 goed. 
De burgemeester, 

Kurt Windels 


