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Zitting van het college van burgemeester en schepenen 30 maart 2020 
 

Aanwezig Bert Moyaers, Burgemeester 

Mark Vanleeuw, Marijke Berden, Gert Vandersmissen, Guido Ector, Schepenen 

Nathalie Creten, Algemeen Directeur 

Verontschuldigd Bart Gruyters, toegevoegd schepen - voorzitter Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst 

Afwezig  

 
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

 

Verslag 

1 Goedkeuring verslag 

De ontwerpnotulen van het college van burgemeester en schepenen van 23 maart 2020 worden goedgekeurd mits 
de ondertekening kan gebeuren door de eerste schepen, burgemeester waarnemend. 

Bestelbonnen 

2 Bestelbonnen 

Het schepencollege aanvaardt de bestelbonnen genummerd van 2020/269 tot en met 2020/270 en waarvoor er op 
de jaarbudgetrekening voldoende krediet is. 
 

Aanrekeningen 

3 Aanrekeningen 

Het schepencollege aanvaardt de aanrekeningen, geboekt via journaal AK1 genummerd van 2019/4935 en de 
aanrekeningen, geboekt via journaal AK1 genummerd van 2020/618 tot en met 2020/743. 
 

Financiën 

4 Vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier van de 
gemeentebelasting op de voor de bestemmelingen kosteloze huis aan 
huis verspreiding van niet-redactioneel drukwerk.  
Kwartaal 3 – 2019 

De ontwerpkohieren van de gemeentebelasting op de voor de bestemmelingen kosteloze huis aan huis verspreiding 
van niet- redactioneel drukwerk voor het dienstjaar 2019 wat betreft kwartaal 3 (van week 27 tot en met week 39) 
wordt vastgesteld op 33 artikels voor de som van 13.517,99 euro en uitvoerbaar verklaard.  
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5 Vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier van de 
gemeentebelasting op de voor de bestemmelingen kosteloze huis aan 
huis verspreiding van niet-redactioneel drukwerk.  
Kwartaal 4 - 2019 

De ontwerpkohieren van de gemeentebelasting op de voor de bestemmelingen kosteloze huis aan huis verspreiding 
van niet- redactioneel drukwerk voor het dienstjaar 2019 wat betreft kwartaal 4 (van werk 40 tot en met week 52) 
wordt vastgesteld op 46 artikels voor de som van 21.151,53 euro en uitvoerbaar verklaard. 

Grondgebiedszaken 

6 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het vellen van een boom 
op een perceel met kadastrale gegevens afdeling 71012 sectie B 
perceel 103B04 ter plaatste Bampsstraat 21 bus 1 aan Stijn Briers - 
OMV_2020019672 

Milieu 

7 Kennisname van het provinciaal reglement "subsidiëring van kleine 
duurzame projecten" en de indiening van een projectaanvraag in het 
kader van dit reglement. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het provinciaal reglement 'subsidiëring van kleine 
duurzame projecten' en geeft de opdracht tot het indienen van de projectaanvraag. 

Mobiliteit 

8 TER AGENDERING OP DE GEMEENTERAAD VAN APRIL 2020: 
Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer: invoering van 
een doorgangsverbod in beide richtingen met uitzondering van 
fietsers, speed pedelecs en bromfietsers klasse A in de Daelemstraat 
(deel). 

Dit punt werd verdaagd 

9 TER AGENDERING OP DE GEMEENTERAAD VAN 20 APRIL 2020 
Advies over het ontwerp ministerieel besluit houdende aanvullend 
reglement op de politie van het wegverkeer met betrekking tot de 
uitbreiding van het snelheidsregime op de N754  (Stevoortweg). 

Vrije Tijd 

Cultuur 

10 Verhuis Academie Haspengouw 

In het kader van de verhuis van Academie Haspengouw naar Campus Herx: basis-en tienerschool beslist het 
schepencollege. In de gehuurde lokalen zullen ook Harmonie Sint-Martinus, Fotocollectief APL en Sint-Vincentius 
gehuisvest worden. In de huurovereenkomst met GO! zal de mogelijkheid dienen te worden voorzien dat 
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onderverhuring mogelijk is en derhalve dient opnieuw onderhandeld te worden. De aanpassings- en 
herstellingswerken en de verhuis van het meubilair en pedagogisch materiaal wordt door de technische dienst 
uitgevoerd. Voor de verhuis (inclusief het opnieuw stemmen) van de instrumenten wordt een beroep gedaan op een 
gespecialiseerde firma.  
 
 

11 Ter agendering op de gemeenteraad van 20 april 2020: goedkeuring 
van de overeenkomst met GO! voor de huisvesting van Academie 
Haspengouw e.a. 

Dit punt werd verdaagd. 

 

Personeel 

12 Aanwerving technisch assistent chauffeur in contractueel verband met 
een voltijds contract voor bepaalde duur. 

13 Ter agendering op de gemeenteraad van 20 april 2020. 
Kennisname en goedkeuring gepaste maatregelen naar personeel in de 
strijd tegen het Corona-virus (Covid-19). 

Dit punt werd verdaagd 

Meldingen 

14 Kennisname van verslagen, briefwisseling, e.a. 

15 Vergaderingen, feestelijkheden en andere plechtigheden. 

NAMENS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN: 
In opdracht: 
 
Nathalie Creten 
W.g. Algemeen Directeur 
 

Bert Moyaers 
W.g. Burgemeester 

 


