
College van burgemeester en schepenen 
Zitting van 15 november 2021 

Besluitenlijst 
 

 
 

Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen van 15 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 
8 november 2021 goed. Deze werden opgesteld door de algemeen directeur overeenkomstig de artikels 50, 277 en 
278 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

WATER 

2.  Formuleren van een advies omtrent de statuten en het intern reglement van de gezamenlijke 
dochteronderneming van Farys/TMVW en de Watergroep 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

Op vraag van de Watergroep tot het formuleren van een advies ten aanzien van de statuten en het intern 
reglement van de gezamenlijke dochteronderneming van Farys/TMVW en de Watergroep, wenst het college van 
burgemeester en schepenen zich te onthouden. 

FACILITY 

3.  Goedkeuren van de gunning voor de aankoop van een graafkraan 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt, overeenkomstig de bepalingen van de wetgeving op de 
overheidsopdrachten, de gunning voor het leveren van een graafkraan goed aan Vandaele Machinery van 
Oostrozebeke voor de prijs van 187.187 euro. 

LEEFMILIEU 

4.  Goedkeuren van een subsidieaanvraag voor de aankoop van herbruikbare luiers 

 Op voorstel van Jean Pierre Deven, schepen. 

Het college van burgemeester en schepen keurt de subsidie-aanvraag HL-2021-2 goed overeenkomstig het 
subsidiereglement herbruikbare luiers van 17 november 2009. De subsidie bedraagt 125 euro. 



VRIJE TIJD 

5.  Goedkeuren van de aanvraag tot erkenning van de feitelijke vereniging 'De Statiepiekers' 

 Op voorstel van Jean Pierre Deven, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt, overeenkomstig het gemeentelijk reglement betreffende de 
erkenning van een vereniging, de aanvraag goed van de feitelijke vereniging 'De Statiepiekers' om te worden 
erkend als vereniging. Deze vereniging is actief in darts. 

CULTUUR 

6.  Innemen van een standpunt ten aanzien van de inrichting van een regionaal erfgoeddepot 

 Op voorstel van Jean Pierre Deven, schepen. 

Op vraag van de DVV Midwest formuleert het college van burgemeester en schepenen het standpunt ten aanzien 
van de inrichting en uitbating van een regionaal erfgoeddepot. Dergelijk depot zou effectief invulling geven aan 
een lokale behoefte, maar enkel indien op regionaal niveau ingericht met alle partners van Midwest. 

ONDERWIJS 

7.  Goedkeuren van een tijdelijke aanstelling van een kleuteronderwijzeres  bij de Gemeentelijke 
Basisschool "De Wingerd" 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

In uitvoering van het onderwijsstatuut keurt het college van burgemeester en schepenen een vervanging van een 
kleuteronderwijzeres, afwezig wegens bedreiging door beroepsziekte tijdens de zwangerschap, goed bij de 
Gemeentelijke Basisschool "De Wingerd" met ingang van 4 oktober 2021 tot einde afwezigheid titularis. 

8.  Stopzetten van het zorgkrediet voor kind tot en met 12 jaar bij een leermeester Islamitische 
godsdienst bij de Gemeentelijke Basisschool De Wingerd vanaf 1 november 2021 tot en met 30 juni 
2022 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

In uitvoering van het onderwijsstatuut keurt het college van burgemeester en schepenen de stopzetting van het 
zorgkrediet goed bij een leermeester Islamitische godsdienst bij de Gemeentelijke Basisschool De Wingerd vanaf 1 
november 2021 tot en met 30 juni 2022 

9.  Stopzetten, in onderlinge overeenstemming, van de tijdelijke aanstelling van een 
personeelslid 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, in onderlinge 
overeenkomst, de stopzetting van de tijdelijke aanstelling van een personeelslid bij de Gemeentelijke BLO-school 
De Zon goed vanaf 30 oktober 2021. 
  



ALGEMEEN BESTUUR 

10.  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 23 november 2021 
goed en deelt deze mee aan de voorzitter van de gemeenteraad. 

DIENSTVERLENING 

11.  Goedkeuren van een subsidieaanvraag in het kader van de Goede Buur(t)straat 

 Op voorstel van Jean Pierre Deven, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt een subsidieaanvraag overeenkomstig het gemeentelijk 
subsidiereglement houdende betoelaging ter aanmoediging van een goede buurt- en wijkwerking van 22 januari 
2013 goed, gekend onder dossiernummer 2021010 (175 euro). 

12.  Goedkeuren van een subsidieaanvraag in het kader van de Goede Buur(t)straat 

 Op voorstel van Jean Pierre Deven, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt een subsidieaanvraag overeenkomstig het gemeentelijk 
subsidiereglement houdende betoelaging ter aanmoediging van een goede buurt- en wijkwerking van 22 januari 
2013 goed, gekend onder dossiernummer 2021011 (175 euro). 

13.  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 

14.  Vaststellen van retributies 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

Overeenkomstig de gemeenteraadsbeslissing van 19 mei 2020 betreffende de delegatie aan het college van 
burgemeester en schepenen omtrent het vaststellen van retributies en de voorwaarden ervan, wordt een 
tariefaanpassing goedgekeurd. Het betreft een aanpassing van de tarieven van activiteiten in de bibliotheek. 

15.  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 2021-22 van de geschonken kadobonnen voor het boekjaar 2021 goed. 



16.  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 
2021/156 t.e.m. 216 ten bedrage van 6.807,85 euro en gelast de betaling ervan. 

17.  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 2021/42 van de bestelaanvragen voor het boekjaar 2021 goed. 

18.  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 lijsten 2021/93 en 94 ten bedrage van 197.953,73 euro en gelast de betaling ervan overeenkomstig 
artikel 272 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 
De burgemeester, 

Kurt Windels 


