
College van burgemeester en schepenen 
Zitting van 7 februari 2022 

Besluitenlijst 
 

 
 

Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen van 7 februari 2022 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 
31 januari 2022 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 voorlopige oplevering voor de uitbreiding parking sportcentrum 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt in uitvoering van de wetgeving inzake overheidsopdrachten de 
voorlopige oplevering goed van de 'Uitbreiding parking sportcentrum' uitgevoerd door aannemer PERSYN NV, 
Zwevegem. 

3.  Goedkeuren van vorderingsstaat 10 betreffende de heraanleg van de Waterstraat 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen, keurt, overeenkomstig de regelgeving inzake overheidsopdrachten, 
vorderingsstaat 10 voor de werken in de Waterstraat goed. Het betreft een factuur van 18.439,31 euro. 

RUIMTELIJKE ORDENING 

4.  Niet uitoefenen van het 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 149480, niet te 
aanvaarden. 



OMGEVING 

5.  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_2021148608, OMV_2021166683 en OMV_2021187313. 

WONEN 

6.  Wijzigen van een adres 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Als aangesteld beheerder van het CRAB, het centraal referentieadressenbestand, keurt het college van 
burgemeester en schepenen een voorstel tot adreswijziging goed. 

ONDERWIJS 

7.  Goedkeuren van een tijdelijke aanstelling van een leermeester(es) Katholieke godsdienst 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 tijdelijke aanstelling 
goed van een leermeester Katholieke godsdienst voor 4/24 lestijden bij de Gemeentelijke Basisschool "De Wingerd" 
met ingang van 24 januari 2022 tot en met 30 juni 2022. 

FLANKEREND ONDERWIJSBELEID 

8.  Goedkeuren van de aanvraag voor een projectsubsidie ter compensatie van de kosten voor 
noodopvang 

 Op voorstel van Martine Verhamme, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag voor een projectsubsidie ter compensatie van de 
kosten voor noodopvang tijdens de verlengde kerstvakantie goed en machtigt Dominik Ronse tot indiener. 

ALGEMEEN BESTUUR 

9.  Goedkeuren van de afsprakennota met de Cultuurraad 

 Op voorstel van Jean Pierre Deven, schepen. 

In uitvoering van het participatiereglement keurt het college van burgemeester en schepenen de afsprakennota 
met de cultuurraad goed. In de afsprakennota wordt de concrete samenwerking in onderling overleg vastgelegd, 
samen met een budgettering van de werking van de participatieraad en een oplijsting van de activiteiten die in 
onderlinge samenwerking worden georganiseerd. 



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 15 februari 2022 
goed en deelt deze mee aan de voorzitter van de gemeenteraad. 

DIENSTVERLENING 

11.  Goedkeuren van de hernieuwing van grafconcessies op de gemeentelijke begraafplaats 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt 3 grafconcessies goed op de gemeentelijke begraafplaats 
overeenkomstig de politieverordening op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 21 februari 2017.  

ALGEMENE FINANCIERING 

12.  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 2022/18 en 19 ten bedrage van 633.785,39 euro en gelast de betaling ervan overeenkomstig 
artikel 272 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

13.  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 2022/5 van de bestelaanvragen voor het boekjaar 2022 goed. 

14.  Geschonken kadobonnen 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Overeenkomstig de artikels 56, 3°, 265 en 266 van het Decreet over het lokaal bestuur keurt het college van 
burgemeester en schepenen de lijst 2022-03 van de geschonken kadobonnen voor het boekjaar 2022 goed. 

  



Kennisname 

LEEFMILIEU 

15.  Kennis nemen van de beoordeling van Ovam over de potentiële PFAS-site Schoolstraat 59 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de beoordeling van Ovam van de potentiële PFAS-
site. Het dossier wordt afgesloten zonder staalname van grond en grondwater na een uitgebreide risico-analyse. 
De burgemeester, 

Kurt Windels 


