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1 Financiën - Gemeentebelastingen - Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier 
belasting op de verspreiding van reclamedrukwerk - Aanslagjaar 2019 - Generatie 1 – 
beslissing
Het college van burgemeester en schepenen stelt het kohier, betreffende de belasting op 
de verspreiding van reclamedrukwerk, vast en verklaart het kohier, bestaande uit 44 
artikelen, uitvoerbaar voor een totaal bedrag van 97.619,15 EUR.

2 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 
diensten - Afsluiten overeenkomst voor ophaling en vernietiging van vertrouwelijke 
documenten - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunning - beslissing
Het college stelt voor om de opdracht "Afsluiten overeenkomst voor ophaling en 
vernietiging van vertrouwelijke documenten" te gunnen aan SUEZ R&amp;R BE North nv.

3 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 
diensten - Herstelling toegangspoorten Park van Loppem - Goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunning - beslissing
Het college stelt voor om de opdracht "Herstelling toegangspoorten Park van Loppem" te 
gunnen aan Loccufier Rony bvba.

4 Secretariaat – Verzekering tegen brand en aanverwante gevaren – Aanpassing 
inhoud – beslissing
Het college keurt het bijvoegsel nr. 002 aan de polis nr. 38.135.437 goed.

5 Communicatie - Externe communicatie - bespreking
Het college bespreekt het punt.

6 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking
Het college bespreekt de lijst met de uitnodigingen.

7 Goedkeuring notulen van de vorige vergaderingen
Het college keurt de notulen van de vorige vergaderingen goed.

8 Toegevoegd punt - Covid-19 coronavirus - Dienstverlening gemeente en OCMW en 
gebruik eigen infrastructuur door derden - Verlenging maatregelen
De organisatie van de gemeentelijke en ocmw vrijetijds/ontmoetingsactiviteiten worden 
opgeschort tot en met 3 mei 2020. Hieronder vallen bvb. de buitenspeeldag en de 
sporthappening.

Lijst van de besluiten van de vergadering van
het college van burgemeester en schepenen van 24 maart 2020 - algemeen gedeelte -

(decreet van 22 december 2017)



Tot en met 3 mei 2020 gaat er geen enkele vrijetijds/ontmoetingsdienstverlening door in 
de infrastructuur van gemeente en OCMW. Voorbeelden zijn SWAP, zwembad, 
sportlessen, activiteiten in de dienstencentra. Uitzondering is de bibliotheek: er wordt 
een afhaalregeling uitgewerkt die zal ingaan vanaf 6 april 2020.
Derden kunnen geen gebruik maken van de vrijetijdsinfrastructuur van gemeente en 
OCMW voor de organisatie van activiteiten en evenementen tot en met 3 mei 2020.


