Besluitenlijst schepencollege dd. 20 september 2019

DAMMAN KAROLIEN, BURGEMEESTER
A-punt
Personeel

1.

Gemeentepersoneel - Aanstelling van een begeleider voor de
buitenschoolse kinderopvang, D1-D3, 19/38, contractueel, contract
bepaalde duur vanaf 1 oktober 2019 tot en met 30 september 2020.

Toelichting
Aanstelling van een begeleider voor de buitenschoolse kinderopvang, D1-D3, 19/38,
contractueel, contract bepaalde duur vanaf 1 oktober 2019 tot en met 30 september
2020.
Het college: Goedgekeurd
B-punt
Financiën

2.

Goedkeuring vastleggingen

Toelichting
De lijsten met vastleggingen worden voorgelegd ter goedkeuring.
Het college: Goedgekeurd
3.

Goedkeuring uitgaven

Toelichting
De lijsten met uitgaven worden voorgelegd ter goedkeuring.
Het college: Goedgekeurd
Politie, b randwee r & veili gheid

4.

Chiro Zarren - Chiroekoekoe 04.10.2019

Toelichting
Organiseren van een Chiroekoekoe fuif op vrijdag 04.10.2019 - 21u00 tot zaterdag
05.10.2019 - 03u00 in de feesttent Feestcomité Zarren, Zarrenplein te 8610
Kortemark-Zarren.
Het college: Goedgekeurd
Communica tie, ICT en insp raak

5.

Huur copier Sociale Dienst

Toelichting
Huur nieuwe copier sociale dienst
Het college: Goedgekeurd
Algemeen beleid

6.

Brief Watergroep ivm gratis drinkwatertappunten voor in de gemeente

Toelichting
Toewijzing lokaties toegekende gratis tappunten
Het college: Goedgekeurd
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7.

Factuur drukkosten brandweerkalender 2020

Toelichting
Factuur drukkosten brandweerkalender 2020
Het college: Goedgekeurd
VERCOOREN STEFAAN, EERSTE SCHEPEN
A-punt
Onde rwijs

8.

Onderwijs – tijdelijke aanstelling van doorlopende duur van een
onderwijzer(es) in de gemeentelijke basisschool ‘De Linde’, Stadenstraat
14, 8610 Zarren met een opdracht van 14/24 voor het volledige
schooljaar en 10/24 voor twee maanden (tivoli).

Toelichting
Er wordt een onderwijzer met een opdracht van 24/24 tijdelijk voor doorlopende duur
aangesteld in GBS De Linde, Stadenstraat 14, 8610 Zarren, 14/24 vacant voor het
volledige schooljaar en 10/24 vacant tivoli van 1 september 2019 tot en met 31
oktober 2019.
Het college: Goedgekeurd
9.

Onderwijs – tijdelijke aanstelling van een onderwijzer(es) in de
gemeentelijke basisschool ‘De Linde’, Stadenstraat 14, 8610 Zarren, van
1 september 2019 tot en met 30 juni 2020, met een opdracht van 12/24
vacant; 2/24 niet-vacant ter vervanging van een onderwijzeres, afwezig
wegens afwezigheid voor verminderde prestaties voor het schooljaar
2019-2020; 4/24 niet-vacant ter vervanging van een onderwijzer,
afwezig wegens GLBO met 1/5de voor ouderschapsverlof voor het
schooljaar 019-2020; 2/24 niet-vacant ter vervanging van een
onderwijzeres, afwezig wegens tijdelijk andere opdracht voor het
schooljaar 2019-2020; 4/24 niet-vacant ter vervanging van een
onderwijzeres, afwezig wegens zorgkrediet voor een kind tem 12 jaar
met 1/5de.

Toelichting
Er wordt een onderwijzeres met een opdracht van 24/24 tijdelijk aangesteld in GBS
"De Linde", Stadenstraat 14, 8610 Zarren, 12/24 vacant, 2/24 ter vervanging van
onderwijzeres afwezig wegens verminderde prestaties, 4/24 ter vervanging van een
onderwijzer afwezig wegens GLBO met 1/5de voor ouderschapsverlof, 2/24 ter
vervanging van een onderwijzeres afwezig tijdens tijdelijk andere opdracht, 4/24 ter
vervanging van een onderwijzeres afwezig wegens zorgkrediet voor een kind tem 12
jaar met 1/5de.
Het college: Goedgekeurd
10. Onderwijs – tijdelijke aanstelling van een onderwijzer(es) in de
gemeentelijke basisschool ‘De Linde’, Stadenstraat 14, 8610 Zarren, van
1 september 2019 tot en met 30 juni 2020, met een opdracht van 22/24
niet-vacant ter vervanging van een onderwijzeres, afwezig wegens
afwezigheid voor verminderde prestaties voor het schooljaar 2019-2020
en 2/24 vacant leermeester katholieke godsdienst.
Toelichting
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Er wordt een onderwijzeres met een opdracht van 22/24 tijdelijk aangesteld in GBS
"De Linde", Stadenstraat 14, 8610 Zarren, ter vervanging van onderwijzeres afwezig
wegens verminderde prestaties en een leermeester katholieke godsdienst met een
opdracht van 2/24 vacant.
Het college: Goedgekeurd
11. Onderwijs – tijdelijke aanstelling van een onderwijzer(es) in de
gemeentelijke basisschool ‘De Linde’, Stadenstraat 14, 8610 Zarren, van
1 september 2019 tot en met 30 april 2020 met een opdracht van 4/24
niet-vacant ter vervanging van een onderwijzeres, afwezig wegens GLBO
met 1/5de voor ouderschapsverlof en van 1 september 2019 tot en met
30 juni 2020 met een opdracht van 4/24 niet-vacant ter vervanging van
een onderwijzeres, afwezig wegens tijdelijk andere opdracht.
Toelichting
Er wordt een onderwijzeres met een opdracht van 8/24 tijdelijk aangesteld in GBS "De
Linde", Stadenstraat 14, 8610 Zarren, 4/24 ter vervanging van een onderwijzeres
afwezig wegens GLBO met 1/5de voor ouderschapsverlof en 4/24 ter vervanging van
een onderwijzeres afwezig wegens tijdelijk andere opdracht.
Het college: Goedgekeurd
12. Onderwijs – tijdelijke aanstelling van doorlopende duur van een
onderwijzer(es) in de gemeentelijke basisschool ‘De Kreke’,
Torhoutstraat 38, 8610 Kortemark van 1 september 2019 tot en met 30
juni 2020 met een opdracht van 2/24 vacant en 17/24 ter vervanging
van een onderwijzeres, afwezig wegens verlof voor verminderde
prestaties voltijds voor het schooljaar 2019-2020.
Toelichting
Er wordt een onderwijzeres met een opdracht van 19/24 tijdelijk voor doorlopende
duur aangesteld in GBS De Kreke, Torhoutstraat 38, 8610 Kortemark, 2/24 vacant en
17/24 niet-vacant ter vervanging van een onderwijzeres afwezig wegens verlof voor
verminderde prestaties voltijds.
Het college: Goedgekeurd
13. Onderwijs – tijdelijke aanstelling van doorlopende duur van een
kleuteronderwijzer(es) in de gemeentelijke basisschool ‘De Kreke’,
Torhoutstraat 38, 8610 Kortemark van 1 september 2019 tot en met 30
juni 2020 met een opdracht van 1/24 ter vervanging van een
kleuteronderwijzeres, afwezig wegens verlof voor verminderde
prestaties afwijking volume voor het schooljaar 2019-2020.
Toelichting
Er wordt een kleuteronderwijzeres met een opdracht van 1/24 tijdelijk voor
doorlopende duur aangesteld in GBS De Kreke, Torhoutstraat 38, 8610 Kortemark,
1/24 niet-vacant ter vervanging van een kleuteronderwijzeres afwezig wegens verlof
voor verminderde prestaties afwijking volume.
Het college: Goedgekeurd
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14. Onderwijs – tijdelijke aanstelling van doorlopende duur van een
administratief bediende ten minste hokt in de gemeentelijke basisschool
‘De Kreke’, Torhoutstraat 38, 8610 Kortemark van 1 september 2019 tot
en met 31 augustus 2020 met een opdracht van 3/36 vacant.
Toelichting
Er wordt een administratief bediende ten minste hokt met een opdracht van 3/36
vacant tijdelijk voor doorlopende duur aangesteld in GBS De Kreke, Torhoutstraat 38,
8610 Kortemark.
Het college: Goedgekeurd
15. Onderwijs – tijdelijke aanstelling van een onderwijzer(es) in de
gemeentelijke basisschool ‘De Kreke’, Torhoutstraat 38, 8610
Kortemark, van 1 september 2019 tot en met 30 juni 2020, met een
opdracht van 2/24 niet-vacant ter vervanging van een onderwijzeres,
afwezig wegens verlof voor verminderde prestaties voltijds voor het
schooljaar 2019-2020 en 4/24 niet-vacant leermeester lichamelijke
opvoeding ter vervanging van een leermeester lichamelijke opvoeding,
afwezig wegens GLBO met 1/5de voor ouderschapsverlof.
Toelichting
Er wordt een onderwijzer met een opdracht van 2/24 tijdelijk aangesteld in GBS "De
Kreke", Torhoutstraat 38, 8610 Kortemark, ter vervanging van een onderwijzeres
afwezig wegens verlof voor verminderde prestaties en een leermeester lichamelijke
opvoeding met een opdracht van 2/24 niet-vacant ter vervanging van een leermeester
lichamelijke opvoeding afwezig wegens GLBO met 1/5de voor ouderschapsverlof.
Het college: Goedgekeurd
16. Onderwijs – tijdelijke aanstelling van een onderwijzer(es) in de
gemeentelijke basisschool ‘De Kreke’, Torhoutstraat 38, 8610
Kortemark, van 1 september 2019 tot en met 30 juni 2020, met een
opdracht van 15/24 niet-vacant ter vervanging van een onderwijzer,
afwezig wegens tijdelijke andere opdracht, 5/24 niet-vacant ter
vervanging van een onderwijzeres, afwezig wegens verlof voor
verminderde prestaties voltijds en 4/24 niet-vacant ter vervanging van
een onderwijzeres, afwezig wegens GLBO met 1/5de voor
ouderschapsverlof.
Toelichting
Er wordt een onderwijzer met een opdracht van 24/24 tijdelijk aangesteld in GBS "De
Kreke", Torhoutstraat 38, 8610 Kortemark, ter vervanging van een onderwijzer
afwezig wegens tijdelijk andere opdracht (15/24), een onderwijzeres afwezig wegens
verlof voor verminderde prestaties voltijds (5/24) en een onderwijzeres afwezig
wegens GLBO met 1/5de voor ouderschapsverlof (4/24).
Het college: Goedgekeurd
17. Onderwijs – tijdelijke aanstelling van een zorgcoördinator in de
gemeentelijke basisschool ‘De Kreke’, Torhoutstraat 38, 8610
Kortemark, van 1 september 2019 tot en met 30 juni 2020, met een
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opdracht van 14/36 niet-vacant ter vervanging van een zorgcoördinator,
afwezig wegens tijdelijke andere opdracht en 5/36 vacant.
Toelichting
Er wordt een zorgcoördinator met een opdracht van 19/36 tijdelijk aangesteld in GBS
"De Kreke", Torhoutstraat 38, 8610 Kortemark, 14/36 ter vervanging van een
zorgcoördinator afwezig wegens tijdelijk andere opdracht en 5/36 vacant.
Het college: Goedgekeurd
18. Onderwijs – nieuwe affectatie en wedertewerkstelling van een
kleuteronderwijzer(es) in de gemeentelijke basisschool ‘De Kreke’,
Torhoutstraat 38, 8610 Kortemark, van 1 september 2019 tot en met 30
juni 2020, met een opdracht van 5/24 niet-vacant ter vervanging van
een kleuteronderwijzeres, afwezig wegens verlof voor verminderde
prestaties afwijking volume, 5/24 niet-vacant ter vervanging van een
kleuteronderwijzeres, afwezig wegens verlof voor verminderde
prestaties afwijking volume en 5/36 ICT-coördinator vacant.
Toelichting
Er wordt een kleuteronderwijzeres met een opdracht van 10/24 en een ICTcoördinator met een opdracht van 5/36 tijdelijk aangesteld in GBS "De Kreke",
Torhoutstraat 38, 8610 Kortemark, 5/24 ter vervanging van een
kleuteronderwijzeres, afwezig wegens verlof voor verminderde prestaties afwijking
volume, 5/24 ter vervanging van een kleuteronderwijzeres, afwezig wegens verlof
voor verminderde prestaties afwijking volume en 5/36 vacant.
Het college: Goedgekeurd
19. Onderwijs – nieuwe affectatie en wedertewerkstelling van een
kleuteronderwijzer(es) in de gemeentelijke basisschool ‘De Linde’,
Stadenstraat 14, 8610 Zarren, van 1 september 2019 tot en met 30 juni
2020, met een opdracht van 6/24 niet-vacant ter vervanging van een
kleuteronderwijzeres, afwezig wegens langdurig verlof voor
verminderde prestaties wegens medische redenen, 4/36 ICT-coördinator
vacant en 1/36 zorgcoördinator niet-vacant ter vervanging van een
onderwijzer, afwezig wegens loopbaanonderbreking met 1/5 de voor
ouderschapsverlof en 1/36 zorgcoördinator vacant
Toelichting
Er wordt een kleuteronderwijzeres met een opdracht van 6/24 , een ICT-coördinator
met een opdracht van 4/36 en een zorgcoördinator met een opdracht van 2/36
tijdelijk aangesteld in GBS "De Linde", Stadentraat 14, 8610 Zarren, 6/24 ter
vervanging van een kleuteronderwijzeres, afwezig wegens verlof voor verminderde
prestaties met 1/5de wegens medische redenen, 1/36 ter vervanging van een
zorgcoördinator, afwezig wegens loopbaanonderbreking met 1/5de wegens
ouderschapsverlof en 5/36 vacant.
Het college: Goedgekeurd
B-punt
Onde rwijs
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20. Onderwijs – korte vervangingen schooljaar 2019-2020: aanstelling van
een onderwijzer(es) in het gemeentelijk onderwijs op 13 september
2019 met een opdracht van 24/24 voor de gemeentelijke basisschool
“De Kreke”, Torhoutstraat 38, 8610 Kortemark, ter vervanging van een
onderwijzer(es), afwezig wegens omstandigheidsverlof op 13 september
2019.
Toelichting
Korte vervanging van een onderwijzer wegens omstandigheidsverlof op 13 september
2019, in de gemeentelijke basisschool GBS 'De Kreke', Torhoutstraat 38, 8610
Kortemark.
Het college: Goedgekeurd
21. Overheidsopdracht OO-29 Leveren schoolmaaltijden 2018-2019 Vrijgave
borg
Toelichting
Overheidsopdracht OO-29 Leveren schoolmaaltijden 2018-2019 Vrijgave borg
Het college: Goedgekeurd
Spo rt

22. Vrije Tijd │ Sport - Aanvraag voor doortochten n.a.v. mountainbiketocht
op 18 en 20 oktober 2019
Toelichting
Aanvraag voor doortochten op Groot-Kortemarks grondgebied n.a.v. veldtoertocht op
18 en 20 oktober 2019
Het college: Goedgekeurd
WAEYAERT RIK, TWEEDE SCHEPEN
A-punt
Archief

23. Onroerende goederen H06 - Huurovereenkomst met het Vlaams Centrum
voor Genealogie en Heraldiek te Handzame.
Toelichting
Er werd beslist om overleg te plegen met het VCGH zoals het huidig contract
voorschrijft.
Het college: Goedgekeurd
B-punt
Evenementen

24. Feestelijkheden – overname standplaats kermis Kortemark, met
kermiskraam “hamburger & braadworst" – van bvba Bertrand &
kinderen, Coussens Heidi, Dotterbloemstraat 14, 8501 Bissegem, door
BVBA Foren Lainez, Groenweg 33, 8510 Bellegem
Toelichting
Overname standplaats kermis Kortemark met kermiskraam “hamburger &
braadworst".
Het college: Goedgekeurd
25. Feestelijkheden - huur De Beuk voor afstudeerproject Stap Roeselare.
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Toelichting
Aanvraag huur De Beuk.
Het college: Goedgekeurd
26. Feestelijkheden - Waardebon Ampe Willy & Vermeersch Diana - 60 jaar
gehuwd in 2018
Toelichting
Waardebon jubileum
Het college: Goedgekeurd
VANCOILLIE TOON, DERDE SCHEPEN
A-punt
Ruimtelijke Orde ning en o mgeving

27. Beslissing over een omgevingsvergunning door het college van
burgemeester en schepenen met dossiernummer gemeente 2-SVG2019141, dossiernummer omgevingsloket OMV_2019079653
Toelichting
Beslissing over een omgevingsvergunning door het college van burgemeester en
schepenen met dossiernummer gemeente 2-SVG-2019141, dossiernummer
omgevingsloket OMV_2019079653
Het college: Goedgekeurd
28. Beslissing over een omgevingsvergunning door het college van
burgemeester en schepenen met dossiernummer gemeente 1-SVG2019144, dossiernummer omgevingsloket OMV_2019080887
Toelichting
Beslissing over een omgevingsvergunning door het college van burgemeester en
schepenen met dossiernummer gemeente 1-SVG-2019144, dossiernummer
omgevingsloket OMV_2019080887
Het college: Goedgekeurd
29. Beslissing over een omgevingsvergunning door het college van
burgemeester en schepenen met dossiernummer gemeente 1-SVG2019023, dossiernummer omgevingsloket OMV_2019009257
Toelichting
Beslissing over een omgevingsvergunning door het college van burgemeester en
schepenen met dossiernummer gemeente 1-SVG-2019023, dossiernummer
omgevingsloket OMV_2019009257
Het college: Goedgekeurd
30. Beslissing over een omgevingsvergunning door het college van
burgemeester en schepenen met dossiernummer gemeente 2-SVG2019156, dossiernummer omgevingsloket OMV_2019086989
Toelichting
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Beslissing over een omgevingsvergunning door het college van burgemeester en
schepenen met dossiernummer gemeente 2-SVG-2019156, dossiernummer
omgevingsloket OMV_2019086989
Het college: Goedgekeurd
VERMOTE LYNN, VIERDE SCHEPEN
A-punt
Mobilite it en fie tsbele id

31. Lokale Verkeerscommissie - agenda 30 september 2019.
Toelichting
Lokale Verkeerscommissie - agenda 30 september 2019.
Het college: Goedgekeurd
B-punt
Bu rgerzaken

32. Ambtshalve schrapping uit de bevolkingsregisters ingevolge verslag d.d.
11 september 2019.
Het college: Goedgekeurd
33. Ambtshalve schrapping uit de bevolkingsregisters ingevolge verslag d.d.
17 september 2019.
Toelichting
Ambtshalve schrapping uit de bevolkingsregisters ingevolge verslag d.d. 17
september 2019.
Het college: Goedgekeurd
LOGGHE CHRISTINE, VIJFDE SCHEPEN
A-punt
Socia le dien st

34. Goedkeuren afsprakennota vrijetijdsparticipatie mensen in armoede.
Toelichting
Afsprakennota vrijetijdsparticipatie mensen in armoede.
Het college: Goedgekeurd
GOEDKEUREN NOTULEN

35. Goedkeuring van de notulen en de digitale ondertekening van de
uittreksels van de zitting van het Schepencollege d.d. 13 september
2019
Toelichting
De notulen van de zitting van het Schepencollege d.d. 13 september 2019 worden
voorgelegd. Er wordt overgegaan tot de digitale ondertekening van de uittreksels van
deze zitting.
Het college: Goedgekeurd
36. Goedkeuring staande de vergadering van de ontwerpnotulen van de
zitting d.d. 20 september 2019
Toelichting
De notulen van de zitting van het Schepencollege d.d. 20 september 2019 nopens de
agendapunten met betrekking tot de omgevingsvergunningen worden voorgelegd.
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Het college: Goedgekeurd

____________________________________________________________________
Aldus gedaan in zitting van 20 september 2019:
Algemeen Directeur wn.
Stephan Terryn

Burgemeester
Karolien Damman
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