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1 Burgerzaken - Advies omtrent de doorgifte van persoonsgegevens aan de pers - 

kennisgeving 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het advies omtrent de 

doorgifte van persoonsgegevens aan de pers, namelijk: 

- gegevens met betrekking tot de overlijdens en geboortes worden niet doorgegeven aan 

de pers 

- gegevens met betrekking tot de huwelijken worden doorgegeven aan de pers, als er 

vooraf toestemming wordt gegeven door de betrokkenen. 

 

2 Cultuur - Aanvragen projectsubsidie - beslissing 

 De aanvraag van een projectsubsidie voor 'Het Beleefde Genot goes Classic',  'Licht van 

Vrede' van Touche en' Antiekwaardemeter' van het Corneliuscomité  worden positief 

geëvalueerd.  

 

3 Evenementen – Aanpassen afspraken afval bij verhuur gemeentelijke 

accommodaties – beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist dat huurders van gemeentelijke zalen 

al hun afval verwijderen. Gemeentelijke afvalzakken worden gratis ter beschikking 

gesteld aan de huurders. Organisatoren van evenementen en sportkampen staan zelf in 

voor het verwijderen van hun afval. De containers in De Groene Meersen, Jonkhove en 

Braambeier worden afgesloten (dmv een gravitatieslot) of in een afgesloten ruimte 

geplaatst. De containers aan de Strooien Hane en Bosserij worden weggehaald. De 

nodige afspraken met Sesam en de concessionarissen worden hiervoor gemaakt. 

Permanente gebruikers in de gemeentelijke accommodaties ontvangen jaarlijks een nog 

te bepalen aantal rollen grote vuilniszakken en PMD zakken. 

 

4 Facilitair beheer - Nieuwbouw sociaal huis - Definitieve overname en vrijgave van 

het saldo van de borgtocht - beslissing 

 Het college stelt het punt uit. 

 

5 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Aankoop tweedehands rekken loods RTS - Goedkeuring lastvoorwaarden 

en gunning - beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht "Aankoop tweedehands rekken loods RTS" te 

gunnen aan RTS bvba. 

 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het College van Burgemeester en Schepenen van 24 september 2019 - algemeen gedeelte - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

6 Jeugd – JMA – Afsprakennota schooljaar 2019-2020 - goedkeuring 

 Het college gaat akkoord met de afsprakennota schooljaar 2019-2020. 

 

7 Jeugd – JMA - Stopzetting - bespreking en standpuntbepaling 

 Het college neemt standpunten in met betrekking tot de afbouw van JMA: het schooljaar 

2020-2021 is het laatste schooljaar; Slathezada wordt niet langer door de gemeente 

georganiseerd; instrumenten JMA blijven eigendom van de gemeente en worden na de 

stopzetting ter beschikking gesteld aan DKO. 

 

8 Juridische zaken - Kosteloze grondafstand Karel Van Eeckestraat - Ontwerpakte - 

beslissing  

 Het college keurt de ontwerpakte van kosteloze afstand in het gemeentelijk patrimonium 

conform de verkavelingsvergunnning van de Karel Van Eeckestraat goed. 

 

9 Juridische zaken - Opmaak schattingen gemeentelijk patrimonium voor 

waardebepaling in budget - Aanstelling - beslissing  

 Voor de opmaak van de BBC heeft het college beslist om door immo kantoor Correct 

Vastgoed van een aantal gebouwen uit het gemeentelijk patrimonium een 

schattingsverslag op te maken.  

 

10 Milieu – Ondernemersloket – Vraag van Elisa Vanbelle voor het organiseren van een 

garageverkoop in de Léon Claeysstraat – beslissing 

 Het college beslist dat de bewoners van de Léon Claeysstraat op zondag 6 oktober 2019 

een garageverkoop kunnen organiseren. 

 

11 Milieu – Vraag voor toegang bos aan Laekebosvijver na zonsondergang voor de 20ste 

nachtmountainbiketocht op vrijdag 15 november 2019 vanaf 18u tot 22u - beslissing 

 Het college geeft de toelating om het openbaar gebied van de Laekebosvijver te betreden 

na zonsondergang voor de nachtmountainbiketocht van 15 november 2019. 

 

12 Milieu – Aanvraag pop - up bar ter hoogte GlaZ - bespreking 

  

 

13 Mobiliteit – Voorstel tot plaatsen trajectcontrole tussen rotonde Autobaan en 

kruispunt Kattenstraat/Eninkstraat – Principiële beslissing 

 Het college van burgemeester en schepen bespreekt het voorstel van de PZ Het Houtsche 

en neemt een principiële beslissing over de verdere behandeling van het voorstel: 

vervanging huidig toestel (nummerplaatherkenning) voor een geraamd bedrag van 

ongeveer 10.000 euro. Daarnaast is er de opdracht aan de dienst om het verschuiven van 

de huidige flitspaal in de Rysselstraat ter hoogte van de Molendreef naar het stuk tussen 

Parklaan en Molendreef in functie van verhogen van de verkeersveiligheid. Budget voor 

nieuwe trajectcontroles wordt voorzien in het ontwerp van meerjarenplan. 

 

14 Openbare werken – Prioriteitenlijst structureel onderhoud - bespreking 

 Het college bespreekt de prioriteitenlijst voor structureel onderhoud. 

 

15 Openbare werken - Raamovereenkomst structureel onderhoud asfaltwegen - 

Goedkeuring deelopdracht 3 - beslissing 

 Het college beslist om de deelopdracht 3 voor structureeel onderhoud van asfaltwegen in 

de Klythoek en het Koevoetveld toe te kennen aan de firma Raf de Vrieze nv aan de hand 

van het raamcontract. 



 

 

16 Openbare werken – Verkaveling Danneels Karel Van Eeckestraat , terugbetaling 

kosten aandeel fase 3 aan de gemeente – beslissing 

 Het college gaat akkoord met het terugbetalingsvoorstel voor aanleg van de wegenis in 

de verkaveling fase 3 in BPA "De Lane" 

 

17 Openbare werken - Verkaveling op naam van Gino Feys bvba in de Leeuwstraat 8  -  

goedkeuring uitvoeringsdossier en bepaling borg - beslissing 

 Het college keurt het uitvoeringsdossier voor de verkaveling in de Leeuwstraat 8 goed en 

legt de borg voor het bekomen van het verkoopbaarheidsattest vast 

 

18 Personeel- Wijziging personeelsformatie en organogrammen- beslissing 

 Het college keurt de voorgestelde wijziging aan de personeelsformatie en 

organogrammen goed. 

 

19 Secretariaat - Raad van bestuur Zorg en Welzijn d.d. 08 mei 2019 - kennisname 

 Het college neemt kennis van de besluiten van de zitting van de Raad van Bestuur dd. 08 

mei 2019. 

 

20 Secretariaat - Raad van bestuur Zorg en Welzijn d.d. 04 september 2019 - 

kennisname 

 Het college neemt kennis van de besluiten van de zitting van de Raad van Bestuur dd. 04 

september 2019. 

 

21 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 

 Het college bespreekt het punt. 

 

22 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking 

 Het college bespreekt de lijst met uitnodigingen. 

 

23 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

 


