
 
 

COLLEGE VAN 6 MEI 2019 
 

BESLUITENLIJST VAN DE GETROFFEN BESLISSINGEN 
opgemaakt in toepassing van artikel 285, §1 van het decreet lokaal 

bestuur 
 

* * * 
 

GEHEIME ZITTING 

* * * 
 

1. Om 13.30 uur: ontvangst werkleider technische dienst. 

Kennisname / Aktename 
Het college van burgemeester en schepenen ontvangt de nieuwe werkleider 
technische dienst voor de eedaflegging. 
 
 

2. Om 13.40 uur: ontvangst arbeider technische dienst. 

Kennisname / Aktename 
Het college van burgemeester en schepenen ontvangt de nieuwe arbeider 
technische dienst voor de eedaflegging. 
 
 

3. Om 13.50 uur: ontvangst administratief medewerker dienst Omgeving. 

Kennisname / Aktename 
Het college van burgemeester en schepenen ontvangt de tijdelijk administratief 
medewerker dienst Omgeving voor de eedaflegging. 
 
 

4. Om 14.00 uur: ontvangst deskundige Personeelsdienst. 

Kennisname / Aktename 
Het college van burgemeester en schepenen ontvangt de nieuwe deskundige 
Personeelsdienst voor de eedaflegging. 
 
 

5. Om 14.10 uur: ontvangst onderhoudsmedewerker. 

Kennisname / Aktename 
Het college van burgemeester en schepenen ontvangt de nieuwe 
onderhoudsmedewerker GC F. Sohie voor de eedaflegging. 

 
 
 

  



6. Notulen van het schepencollege van 29 april 2019. Goedkeuring. 

Besluit 
Enig artikel 
Het college van burgemeester en schepenen beslist goedkeuring te hechten aan 
de notulen van 29 april 2019. 
 
 

7. Dienst Omgeving. Bouwaanvraag voor de uitbreiding en gehele 
renovatie van een gesloten eengezinswoning. 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan 
de aanvrager onder de gestelde voorwaarden. 
 
Artikel 2 
Een exemplaar van de beslissing wordt overgemaakt aan de betrokken 
instantie(s). 

 
 

8. Dienst Omgeving. Bouwaanvraag voor de renovatie vrijstaande 
serristenwoning, serres en bijgebouwen. 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan 
de aanvrager onder de gestelde voorwaarden. 
 
Artikel 2 
Een exemplaar van de beslissing wordt overgemaakt aan de betrokken 
instantie(s). 
 

 
9. Dienst Omgeving. Bouwaanvraag voor de regularisatie van een veranda. 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan 
de aanvrager onder de gestelde voorwaarden. 
 
Artikel 2 
Een exemplaar van de beslissing wordt overgemaakt aan de betrokken 
instantie(s). 

 
 

10. Dienst Omgeving. Attest voor verkaveling. Aflevering attest dat aan alle 
voorwaarden van de verkaveling werd voldaan. 

Besluit 
Enig artikel 
Het attest dat aan alle voorwaarden van de verkaveling is voldaan, mag worden 
afgeleverd aan de notaris na voorlegging van de ondertekende akte 
van grondafstand. 
 
 

  



11. Dienst Omgeving. Voorkooprecht VLM 103181. Beslissing over 
de uitoefening van het voorkooprecht. 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeente wenst geen gebruik te maken van het voorkooprecht.  

 
Artikel 2 
De aanbieder van het voorkooprecht wordt hierover ingelicht via 
het e-voorkooploket  van de Vlaamse Landmaatschappij. 

 
 

12. Punt voor de gemeenteraad. Dienst Omgeving. Voorstel belasting 
omgevingsvergunning. 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen bespreekt het voorgestelde 
reglement en neemt het voorgestelde reglement onder eventuele 
voorwaarden aan.  

 
Artikel 2  
Het goedgekeurde reglement wordt geagendeerd op 
de eerstvolgende gemeenteraad. 
 
 

13. Punt voor de gemeenteraad. Dienst Omgeving. Voorstel aanpassing 
bouwbelasting. 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen bespreekt het voorstel voor 
de aanpassing van de belasting op het bouwen en herbouwen van gebouwen aan 
en neemt het aan onder eventuele voorwaarden.  

 
Artikel 2 
Het goedgekeurde reglement wordt geagendeerd op de eerstvolgende 
gemeenteraad. 
 
 

14. Technische dienst. Aanleg voetpad. Aanvraag. 

Besluit 
Enig artikel 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan de aanvrager 
om een voetpad aan te leggen. 
 
 

15. Dienst Lokale Economie. Aanvraag vaste standplaats. Vrijdagmarkt. 
Weigering. 

Besluit 
Enig artikel 
Het college van burgemeester en schepenen weigert een vaste standplaats aan 
de aanvrager, om op de wekelijkse vrijdagmarkt te staan en dit rekening 
houdend met het politiereglement en de voorgeschreven verhouding aantal 
'losse' en vaste standplaatsen. 

 
 
  



16. Dienst Lokale Economie. Vrijdagmarkt. Aanvraag standplaats goed doel. 
Werkgroep 'Felix, de musical'. Mei - juni. 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen verleent de toelating aan 
betrokkenen om promotieartikelen te verkopen op de markt. 

 
Artikel 2 
De beslissing wordt gecommuniceerd aan betrokkenen en de technische dienst. 

 
 

17. Secretariaat. Poolstok cvba. Uitnodiging algemene vergadering 
24 mei 2019. 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de uitnodiging 
van Poolstok cvba voor het bijwonen van de algemene vergadering van 
24 mei 2019. 

 
Artikel 2 
Er wordt geen vertegenwoordiger van het gemeentebestuur afgevaardigd. 

 
 

18. Personeelsdienst. Aanstelling jury aanwervingsexamen. 
Afdelingshoofd Ruimte. 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist de voorgestelde leden van 
de examencommissie te benoemen. 
 
Artikel 2 
De schriftelijke selectieproef voor afdelingshoofd Ruimte wordt doorgestuurd 
naar de kandidaten op 20 mei e.k. en dient ten laatste op 28 mei 2019, om 
9 uur, te worden ingediend. De mondelinge proef voor deze functie zal 
plaatsvinden op 12 juni 2019, vanaf 11 uur. De psychotechnische proeven 
worden georganiseerd op 19, 21, of 24 juni 2019. 

 
 

19. Personeelsdienst. Aanstelling jury aanwervingsexamen. Afdelingshoofd 
Leven. 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist de voorgestelde leden van 
de examencommissie te benoemen. 
 
Artikel 2 
De schriftelijke selectieproef voor afdelingshoofd Leven wordt doorgestuurd naar 
de kandidaten op donderdag 16 mei e.k. en dient ten laatste op 23 mei 2019, 
om 9 uur, te worden ingediend. De mondelinge proef voor deze functie zal 
plaatsvinden op 5 juni 2019, vanaf 9 uur. De psychotechnische proeven worden 
georganiseerd op 19, 21 of 24 juni 2019. 
 
 

  



20. Dienst Vrije Tijd. Evenementen. Geluidsarm vuurwerk. 

Besluit 
Enig artikel 
Het college van burgemeester en schepenen staat niet toe dat er geluidsarm 
vuurwerk op de Meifeesten wordt afgeschoten gezien de beperkte toegevoegde 
waarde voor het evenement. Het college van burgemeester en schepenen geeft 
opdracht aan de coördinator Evenementen om op zoek te gaan naar 
een alternatief evenement waarop het vuurwerk een meer betekenisvolle impact 
kan hebben. 
 
 

21. Financiële dienst. Mandaten/invorderingsstaten. Beslissing tot betaling. 

Besluit 
Artikel 1 
Het college beslist goedkeuringslijst aanrekeningen 2019/20 goed te keuren. 
 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht een afschrift van 
deze beslissing te bezorgen aan de financiële dienst. 
 
 

22. Dienst Omgeving. Aflevering uittreksels uit de plannen- en 
vergunningenregisters op vraag van notarissen en immokantoren voor 
onroerende goederen. 

Kennisname / Aktename 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om de gevraagde 
informatie mee te delen. 
 
 

23. Dienst Lokale Economie. Raad voor Lokale Economie. Advies organisatie 
terrassen. 

Kennisname / Aktename 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het advies van 
de Raad voor Lokale Economie omtrent de organisatie van de terrassen. 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het ontwerp van 
antwoord zoals voorgesteld in bijlage en geeft de dienst Lokale Economie 
opdracht de technische dienst op de hoogte te stellen. 

 
 

24. Secretariaat. Inkomende briefwisseling. Periode 26 april t.e.m. 
2 mei 2019. 
Kennisname / Aktename 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de overzichtslijst 
van de inkomende briefwisseling van 26 april t.e.m. 2 mei 2019. 

 
 

25. Secretariaat. Uitnodigingen schepencollege. Kennisname uitnodiging 
Dag van de Collectiviteiten Ethias 13 juni 2019. 

Kennisname / Aktename 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de uitnodiging 
van Ethias ter gelegenheid van de 11de Dag van de Collectiviteiten 
op 13 juni 2019. 
Er zal niemand van het college van burgemeester en schepenen aanwezig zijn. 

 
 
  



26. Algemeen directeur. Aanpak opmaak meerjarenplan. 

Bespreking 
De algemeen directeur licht de opmaak van het meerjarenplan toe, de gebruikte 
templates en de afspraken gemaakt binnen het managementteam. 
 
 

27. Algemeen directeur. Intergemeentelijke erfgoeddienst (IOED) 
Zoniënwoud. 

Bespreking 
Het college van burgemeester en schepenen bespreekt de mogelijkheid tot 
het oprichten van een intergemeentelijke erfgoeddienst (IOED). 
 
 

28. Technische dienst. Evaluatie proefproject Ijzerstraat. Voorbereiding 
bewonersvergadering maandag 6 mei 2019. 

Bespreking 
Het college van burgemeester en schepenen evalueert het proefproject 
Ijzerstraat (voorbereiding bewonersvergadering 6 mei 2019). 
 
 

29. Punt voor de gemeenteraad. Secretariaat. Ethias cvba. Uitnodiging 
algemene vergadering 13 juni 2019. Bespreking. 

Bespreking 
Op 13 juni 2019 gaat de gewone algemene jaarvergadering van 
de cvba Ethias door. Het college van burgemeester en schepenen besluit dat er 
geen vertegenwoordiger voor het gemeentebestuur wordt afgevaardigd. 
Dit agendapunt wordt op de gemeenteraad van mei geagendeerd als besluit. 
 
 

30. Communicatiedienst. Communicatiepunten vanuit het college. 

Bespreking 
Het college van burgemeester en schepenen bespreekt een aantal 
communicatiepunten. 
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