
College van burgemeester en schepenen 

Zitting van 4 februari 2019 

Besluitenlijst 

 

 
 

Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen van 4 februari 2019 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 
28 januari 2019 goed. Deze werden opgesteld door de algemeen directeur overeenkomstig de artikels 50, 277 en 
278 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

LEEFMILIEU 

2.  Toekennen van een subsidie voor het verwijderen of opvullen van een stookolietank 

 Op voorstel van Nadine Verheye, schepen. 

Het college van burgemeester en schepen keurt subsidie-aanvraag ST-2019-2 goed overeenkomstig het 
subsidiereglement voor het verwijderen of opvullen van buiten gebruik gestelde stookolietanks van 22 april 2008. 
Het betreft een subsidie van 200 euro. 

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 de Vlaamse Codex voor Ruimtelijke Ordening keurt het college van 
burgemeester en schepenen de omgevingsaanvragen goed gekend onder referentienummer 2018077515, 
2018131988 en 2018132040 



4.  Weigeren 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 de Vlaamse Codex voor Ruimtelijke Ordening weigert het college van 
burgemeester en schepenen de omgevingsaanvraag gekend onder referentienummer 2018146383. 

PATRIMONIUM 

5.  Goedkeuren van de gunningswijze, lastvoorwaarden en de uit te nodigen firma's voor het raamcontract 
voor het leveren van urnezerken, genomen bij delegatie overeenkomstig het 
besluit van de gemeenteraad van 22 januari 2019 

 Op voorstel van Jan Rosseel, schepen. 

Overeenkomstig de regelgeving op de overheidsopdrachten en na delegatie verleend door de gemeenteraad, 
lanceert het college van burgemeester en schepenen de opdracht voor het leveren van urnezerken. Het betreft een 
leveringscontract met een geraamde waarde van 40.000 euro. 

DIENSTVERLENING 

6.  Goedkeuren van een afwijking op het algemeen verhuurreglement 

 Op voorstel van Nadine Verheye, schepen. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt overeenkomstig de bepalingen van het algemeen 
verhuurreglement een afwijking goed. Het betreft het gelijkschakelen van een aanvraag voor een jaarfeest met 
een aanvraag van een erkende vereniging. 

ALGEMENE FINANCIERING 

7.  Geschonken kadobonnen 

 Op voorstel van Nadine Verheye, 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 2019/01 van de geschonken kadobonnen voor het boekjaar 2019 goed. 

8.  Bestelaanvragen 

 Op voorstel van Nadine Verheye, 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 2019/4 van de bestelaanvragen voor het boekjaar 2019 goed. 



9.  Facturen 

 Op voorstel van Nadine Verheye, schepen. 

Gelet op artikel 56, 3° van het Decreet over het Lokaal bestuur neemt het college van burgemeester en schepenen 
akte van de lijst 2019/5 en 6 ten bedrage van 345.142,39 euro en gelast de betaling ervan overeenkomstig artikel 
272 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 
 

Kennisname 

OMGEVING 

10.  Kennis nemen van een beslissing van de deputatie tot het verlenen van een omgevingsvergunning 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Het college neemt kennis van een beslissing van de deputatie tot het verlenen van een omgevingsvergunning met 
referentie 2018056795. 
De burgemeester, 

Kurt Windels 


