
 
 

COLLEGE VAN 27 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 gepensioneerd personeelslid. 

Kennisname / Aktename 

Het college van burgemeester en schepenen ontvangt ex-personeelslid n.a.v. 

haar pensioen. 

 

2. Om 15 uur: ontvangst interim diensthoofd afdeling Welzijn 

Kennisname / Aktename 

Het college van burgemeester en schepenen ontvangt het interim afdelingshoofd 

dienst Mens, om het actieplan m.b.t. de afdeling Mens te bespreken. 

 

 

3. Notulen van het schepencollege van 20 mei 2019. Goedkeuring. 

Besluit 

Enig artikel 

Het college van burgemeester en schepenen beslist goedkeuring te hechten aan 

de notulen van 20 mei 2019. 

 

 

4. Dienst Omgeving. Bouwaanvraag voor de functiewijziging detailhandel-

vrij beroep. 

 

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). 

 

  



5. Dienst Omgeving. Bouwaanvraag voor het verbouwen van 

een 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). 

 

 

6. Dienst Omgeving. Bouwaanvraag voor de nieuwbouw halfopen 

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). 

 

 

7. Dienst Omgeving. Bouwaanvraag voor de bouw van een vrijstaande 

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. Verdeling. Geen opmerkingen betreffende 

de voorgelegde splitsing. 

 

Besluit 

Artikel 1 

De gemeente heeft geen opmerkingen met betrekking tot de splitsing van 

het goed zoals aangeduid op het voorgelegde verdelingsplan. 

 

 Artikel 2 

 Deze beslissing wordt overgemaakt aan de betrokken notaris. 

 

 

9. Secretariaat. Gemeentelijke Holding NV in vereffening. Aanduiding 

afgevaardigde voor de algemene vergadering van 26 juni 2019. 

Besluit 

 Enig artikel 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om geen 

afgevaardigde/volmachtdrager van de gemeente aan te duiden om deel 

te nemen aan de algemene vergadering van Gemeentelijke Holding NV van 

26 juni 2019. 

 

  



10. Dienst Vrije Tijd. Evenementen. Druivenfestival. Herbruikbare bekers. 

Besluit 

Enig artikel 

Het college van burgemeester en schepenen besluit dat we voor 

het Druivenfestival 2019 samenwerken met andere commerciële partners voor 

het aanleveren van herbruikbare bekers. Dit zal nadien grondig 

geëvalueerd worden. 

 

 

11. Dienst Burgerzaken. Voorstel tot schrapping van ambtswege. 

Besluit 

Enig artikel 

Het college van burgemeester en schepenen beslist betrokkene van ambtswege 

te schrappen uit de bevolkingsregisters. 

 

 

12. Personeelsdienst. Aanstelling jury aanwervingsexamen 

beleidsmedewerker Welzijn. 

 

Besluit 

 Enig artikel 

Het college van burgemeester en schepenen beslist genoemde personen als 

leden van de examencommissie te benoemen. 

 

 

13. Dienst Vrije Tijd. Felix, de musical. Verslag overleg en afspraken. 

 

Besluit 

 Artikel 1 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van 

het overleg van 21 mei 2019 en gaat akkoord met de gemaakte afspraken rond 

gebruik infrastructuur en lokalen in aanloop naar en tijdens de productie 

(met inbegrip GC Felix Sohie, POM/Koldam op basis van gemaakte afspraken). 

 

 Artikel 2 

Het college van burgemeester en schepenen gaat niet akkoord met het voorstel 

vanuit de dienst om aan het balie van het GC Felix Sohie ook mokken te 

verkopen. Deze worden al te koop aangeboden bij een aantal lokale handelaars. 

 

 Artikel 3 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de sluiting van 

het Vrijetijdscentrum en de daartoe behorende zalen volgens de dagen vermeld 

in bijlage. 

 

 

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

Besluit 

Artikel 1 

Het college beslist goedkeuringslijst aanrekeningen 2019/23 goed te keuren. 

 

Artikel 2 

Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht een afschrift van 

deze beslissing te bezorgen aan de financiële dienst. 

 

 

  



15. 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. 

 

 

16. Milieudienst. Kennisname verslag Milieuraad van 4 april 2019. 

 Kennisname / Aktename 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van 

de vergadering van de Milieuraad van 4 april 2019. 

 

 

17. Secretariaat. Inkomende briefwisseling. Periode 17 t.e.m. 23 mei 2019. 

 Kennisname / Aktename 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de overzichtslijst 

van de inkomende briefwisseling van 17 mei t.e.m. 23 mei 2019. 

 

 

18. Algemeen directeur. Planning zomermaanden. 

 Bespreking 

Het college van burgemeester en schepenen bespreekt de planning van 

het college voor de periode juli - augustus 2019. 

 

 

19. Communicatiedienst. Communicatiepunten vanuit het college. 

Bespreking 

Het college van burgemeester en schepenen bespreekt een aantal 

communicatiepunten. 

 

 
 

 


