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1 Bibliotheek – Leeszaal hoofdbibliotheek als silent place voor studenten – bespreking 
 Het college beslist om de leeszaal van de bibliotheek tijdens de openingstijden of de 

tijden dat de diensten werken open te stellen mits toepassing van de 
voorzorgsmaatregelen en met toegankelijkheid toilet. 
 

2 Bibliotheek/Burgerzaken – Heropen deelgemeentehuizen en uitleenposten 
bibliotheek – bespreking 

 Het college beslist om de dienstverlening burgerzaken en bibliotheek in de 
deelgemeenten terug te openen vanaf 8 juni 2020. 
 

3 Cultuur - Aanpak cultuurprogrammering 2020-2021 - beslissing 
 Het college gaat akkoord met de voorgestelde annulaties en hernemingen: 

- herneming van Liefde voor Piaf en Begijn Le Bleu 
- annulatie van Passerelle en Isolde 
Het college gaat akkoord met het voorstel voor seizoen 2020-2021: 
- een light-cultuurprogramma dat pas in november van start gaat 
- opstarten ticketverkoop eind augustus of september 
- nadruk op reservaties, eenmalig uitstel van betaling tot we zeker zijn dat voorstellingen 
kunnen doorgaan 
- soepele terugbetaling van tickets indien nodig (wanneer we bijvoorbeeld een doelgroep 
zouden moeten uitsluiten) 
Het college geeft opdracht om de samenwerking met verenigingen op het vlak van 
cultuurprogrammering verder uit te diepen en eenduidiger te maken. 
Er wordt geen abonnementsformule toegepast en bijgevolg ook geen kortingen. 
De geldigheidstermijn van de uitgereikte cadeaubonnen van huwelijken en nieuwe 
inwoners wordt verlengd tot 31 mei 2021 
Er wordt verder onderzocht of het organiseren van een buitenoptreden voor de Piano 
Man Band een optie is. 
 

4 Cultuur - Kostenraming cultuurprogramma 2020-2021 - beslissing 
 Het college keurt de kostenraming van het cultuurprogramma 2020-2021 goed. 

 
5 Financiën - Gemeentebelastingen - Belasting op de leegstand van gebouwen en 

woningen – Aanslagjaar 2019 - Bezwaarschrift - beslissing 
 Het college van burgemeester en schepenen beslist dat het bezwaar ontvankelijk en 

gegrond is. 
 

6 Financiën – Gemeentebelastingen – Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier 
belasting bij het ontbreken van parkeerplaatsen bij nieuwbouw of verbouwing – 
Aanslagjaar 2020 – Generatie 1 - beslissing 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 
het college van burgemeester en schepenen van 26 mei 2020 - algemeen gedeelte - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

 Het college van burgemeester en schepenen stelt het kohier, betreffende de belasting bij 
het ontbreken van parkeerplaatsen bij nieuwbouw of verbouwing, vast en verklaart het 
kohier, bestaande uit 1 artikel, uitvoerbaar voor een totaal bedrag van 5.000,00 EUR. 
 

7 Financiën – Staat van onwaarden ‘Belasting op de private verblijfsgelegenheden die 
niet tot hoofdverblijf dienen’ – Aanslagjaar 2019 – Generatie 2 - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen stelt de staat van oninbare belastingen – 
belasting op de private verblijfsgelegenheden die niet tot hoofdverblijf dienen – 
aanslagjaar 2019 - vast voor een bedrag van 1.000,00 EUR. 
 

8 Juridische zaken - Dossier Leenhof - Openbare verkoop grond - beslissing  
 Het college start de procedure van openbare verkoop van de grond Leenhof en zal zich in 

deze procedure eerst laten adviseren door een immokantoor. 
 

9 Openbare werken - Verkaveling langs de Faliestraat 6– goedkeuring 
uitvoeringsdossier en bepaling borg - beslissing 

 Het college geeft goedkeuring op het uitvoeringsdossier van de verkaveling in de 
Faliestraat 6 en legt de borg vast in kader van het afleveren van het 
verkoopbaarheidsattest. 
 

10 Welzijn - Senioren - werkingssubsidies 2019 - belissing 
 Het college keurt de berekening en uitbetaling van de werkingssubsidies voor het werk-

jaar 2019 voor de seniorenverenigingen goed, voor een totaalbedrag van 9.999,65 EUR. 
 

11 Welzijnsbeleid – Nieuw reglement werkingssubsidies seniorenverenigingen - 
beslissing 

 Het college keurt het voorstel van nieuw reglement werkingssubsidies senioren-
verenigingen goed en gaat akkoord dit ter formele goedkeuring voor te leggen aan de 
gemeenteraad in zitting van 25 juni 2020. 
 

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

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

 
14 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 
 Het college keurt de notulen goed van de vorige vergadering. 

 
15 Financiën - Develter - Bepalen criteria voor verkoop appartementen - bespreking 
 Het college bespreekt dit punt. 

 
16 Project 'Ik zomer Westvlaams' - Projectidee - bespreking 
 Het college bespreekt het projectidee. 

 
 


