
 

 
 

 

 

Lijst van de gemeenteraadsbesluiten 
Vergadering van de gemeenteraad van 28 februari 2019 

(decreet van 22 december 2017) 
 

De lijst van de gemeenteraadsbesluiten van de vergadering van de gemeenteraad van 28 februari 2019 

werd overeenkomstig artikel 330 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 overgemaakt aan 

de provinciegouverneur op heden, 6 maart 2019, en werd op dezelfde dag bekend gemaakt op de 

webtoepassing van de gemeente Zedelgem. 

 

Sabine Vermeire Charlotte Vermeulen 

algemeen directeur voorzitter 

 

 

 

 

 

 

AGENDA 

 

OPENBAAR 

 

1 

 

JURIDISCHE ZAKEN - MINNELIJKE VERWERVING GRONDEN VOOR AANLEG FIETSPAD - 

ONTWERPAKTE – BESLISSING 

De gemeenteraad keurt de ontwerpakte voor minnelijke aankoop van grond nodig voor realisatie 

van het fietspad Noordstraat, in bijlage aan het besluit integraal goed. 

De volgende aankoop wordt goedgekeurd: 

- minnelijke verwerving van de heer en mevrouw Deruwe Koen en Strubbe liesbeth, 

samenwonende te Aartrijke, Noordstraat 133, sectie A, nummer 659B (opp 26a 17ca),  lot 20 op 

het opmetingsplan van studiebureau Lobelle d.d. 25 maart 2016 voor een totaal prijs van 

14.192 EUR 

- minnelijke verwerving van de heer en mevrouw Roose Paul en Inghelbrecht Lutgarde, 

samenwondende te Aartrijke, Krinkelweg 2, vierde afdeling Aartrijke, sectie A nummer 742 A 

(opp 10a 82ca), nummer 761 B (opp 3a 73ca), ummer 762A (opp 5a 36ca), nummer 756 B (opp 

10a 12ca) en nummer 755c (opp 3a 94ca)  loten 12, 12, 14,15 en 16 op het opmetingsplan van 

studiebureau Lobelle d.d. 25 maart 2016 voor een totaal bedrag van 31.860 EUR 

De gemeente zal worden vertegenwoordigd door de instrumenterend ambtenaar. 

 

2 

 

JURIDISCHE ZAKEN - VERKLARING NEERLEGGING VAN HANDTEKENING EN PARAAF - NOTARIS 

ELISABETH LOMMÉE - KENNISNAME 

De gemeenteraad neemt kennis van de benoeming van mevrouw Elisabeth Lommé, als 

geassocieerd met notaris Virginie Daems, standplaats, Torhoutsesteenweg 80 te Zedelgem. 

Conform de wet van 25 Ventôse van het jaar XI gewijzigd door de wet van 4 mei 1999, artikel 47 

wordt het PV van eedaflegging van notaris Elisabeh Lommée geregistreerd in de notulen van de 

gemeenteraad, samen met de verklaring van neerlegging van haar handtekening en paraaf. 

 

3 

 

JURIDISCHE ZAKEN – OPRICHTEN MULTIFUNCTIONEEL GEBOUW OP SITE SINT-MAARTEN TE 

LOPPEM – MODEL DESIGN & BUILD-PROCEDURE – SELECTIELEIDRAAD – GOEDKEURING 

De gemeenteraad keurt de selectieleidraad goed voor de Opdracht “ontwerpen en bouwen van 

een multifunctioneel gebouw” voor de VZW Campus Sint-Maarten Loppem. 
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NOODPLANNING - UNIFORME SAMENWERKING BINNEN DE POLITIEZONE OP VLAK VAN 

NOODPLANNING VIA ONDERSTEUNING VANUIT ZONE RIHO - BESLISSING 

De gemeenteraad beslist om op een uniforme wijze samen te werken binnen de politiezone het 

Houtsche op vlak van noodplanning. De samenwerking met de noodplanning uit zone Riho moet 

binnen de politiezone voor de drie gemeenten op dezelfde manier georganiseerd worden.   

Er wordt uniform binnen de zone gekozen voor het volledige samenwerkingspakket. De kostprijs 

voor de uitgebreide versie bedraagt 14.774,85 EUR per jaar. 

De taken van de noodplanning zullen door zone Riho volledig worden behartigd. De huidige 

gemeentelijke noodplanningsambtenaar is het lokaal aanspreekpunt voor de 

noodplanningsambtenaren van zone Riho. 

 

5 

 

NOODPLANNING - SAMENSTELLING VEILIGHEIDSCEL ZEDELGEM - BESLISSING 

De gemeenteraad keurt de nieuwe samenstelling van de veiligheidsraad voor de gemeente 

Zedelgem in het kader van de wetgeving inzake nood- en interventieplanning, als volgt goed: 

- burgemeester 

- ambtenaar noodplanning : Barbara Bourdeau en Sabine Van Hoecke 

- gemeentelijke adviseur voor noodplanningsambtenaren : Hilde Hoebanx  

- algemeen directeur Sabine Vermeire 

- discipline 1: hulpverlenings zone 1 : majoor Bernard Diopère en kapitein Alain Crombez 

- discipline 2: medische hulpverlening: federale gezondheidsinspectie Dr. Winne Haenen en zijn 

lokale vertegenwoordiger de heer Filip Lingier, dr. Stijn Geeraerts vertegenwoordiger 

artsenkring, verantwoordelijke Rode kruis West-Vlaanderen of zijn afgevaardigde (de heer 

Bernard Morsa ), coördinator PSH Sabine Van Hoecke en lokale coördinator PSH diensthoofd 

sociale dienst OCMW Zedelgem mevrouw Anja Bardyn 

- discipline 3: politiezone het Houtsche de korpschef Eddy Vandaele, commissaris Alain Van 

Acker, commissaris Rudi Vanlerberghe, hoofdinspecteur Valentine Slabbinck 

- discipline 4: logistieke steun civiele bescherming Johan Boydens of Giovanni Voets, 

gemeentelijke dienst openbare werken Steven Dejaeghere en  gemeentelijke milieudienst 

Hilde Dobbelaere 

- discipline 5: communicatie en persverantwoordelijke politiezone het Houtsche Lien 

Vermeersch en communicatieambtenaar gemeente Dalila Douifi 

Afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de provinciegouverneur en de HC 100. 

 

6 

 

WOONWINKEL - OVEREENKOMST MET STATUTAIRE DRAAGKRACHT HOUDENDE OPRICHTING 

VAN DE INTERLOKALE VERENIGING ‘DE WOONWINKEL BEERNEM – DAMME – OOSTKAMP – 

TORHOUT – ZEDELGEM - GOEDKEURING 

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de overeenkomt met statutaire draagkracht 

houdende oprichting van de interlokale vereniging ‘De woonwinkel Beernem – Damme – 

Oostkamp – Torhout – Zedelgem’. 

 

7 

 

FINANCIËN – RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR KOPIEDIENST VOOR ERKENDE VERENIGINGEN 

VAN ZEDELGEM - BESLISSING 

Aan de erkende verenigingen van Zedelgem wordt een kopiedienst verleend. 

De vereniging kan met behulp van een badge zelf haar kopies maken op een publiekstoestel in één 

van de Zedelgemse bibliotheken. De vereniging meldt zich vooraf aan het onthaal. 

In principe gebeurt dit tijdens de openingsuren, maar in de hoofdbibliotheek (Zedelgem) kan dit 

ook tijdens de kantooruren. 

Grote oplages worden gemaakt in de hoofdbibliotheek buiten de openingsuren (maar binnen de 

kantooruren), zodat het publiek hiervan geen hinder ondervindt. 

Het bedrag van de retributie wordt bepaald als volgt: 

Zwart-witkopie (per zijde) 0,05 EUR 

Kleurenkopie (per zijde) 0,15 EUR 

Badge (*)  25,00 EUR 

(*) Elke vereniging krijgt 1 badge gratis.  



Pagina 3 

 

Op de toestellen die daarvoor uitgerust zijn, kan ook een kopie op A3-formaat worden genomen. 

De kostprijs per kopie blijft dezelfde. 

Twee maal per jaar wordt een factuur opgemaakt op basis van de gemaakte kopies. Het aantal 

gemaakte kopies staat niet ter discussie, gezien het systeem met de badge automatisch bijhoudt 

hoeveel kopies er zijn gemaakt. 

De retributie wordt betaald via overschrijving binnen de maand na factuurdatum.  

Indien misbruik van deze dienst wordt vastgesteld (bv. kopiëren voor privaat gebruik) wordt de 

vereniging verantwoordelijk gesteld en uitgesloten van verder gebruik van de kopiedienst. 

Bij gebrek aan betaling in der minne zal de inning worden gevorderd overeenkomstig de 

invorderingsprocedure van niet-fiscale ontvangsten. 

Deze beslissing treedt in werking op 1 maart 2019. Alle voorgaande retributiereglementen 

betreffende de kopiedienst worden opgeheven. 

 

8 

 

PERSONEEL - VASTSTELLING ARBEIDSREGLEMENT - BESLISSING 

De gemeenteraad keurt het arbeidsreglement goed. 

 

9 

 

FACILITAIR BEHEER - RENOVATIE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE GROENE MEERSEN - 

GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE - BESLISSING 

Het bestek en de raming voor de opdracht “Renovatie laagspanningsinstallatie Groene Meersen” 

worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder 

bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de 

overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming 

bedraagt 186.692,81 EUR excl. btw of 225.898,30 EUR incl. 21 % btw. 

Deze opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.  

 

10 

 

FACILITAIR BEHEER - RENOVATIE LAAGSPANNINGSINSTALLATIES STROOIEN HANE EN 

BOSSERIJ - GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE - BESLISSING 

Het bestek en de raming voor de opdracht “Renovatie laagspanningsinstallaties Bosserij en 

Strooien Hane” worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in 

het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de 

overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming 

bedraagt 99.929,90 EUR excl. btw of 120.915,18 EUR incl. 21 % btw. 

Deze opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure. 

 

11 

 

OPENBARE WERKEN - OVERNAMEOVEREENKOMST MET AQUAFIN NV EN STUDIEBUREAU 

JONCKHEERE BVBA – AANVULLING VAN DE STUDIEOVEREENKOMST INRICHTING 

PARKEERTERREIN ACHTER POLITIEGEBOUW IN DE GROENESTRAAT IN KADER VAN 

INRICHTING CASSIERSWEGEL – BESLISSING 

De gemeenteraad keurt de overnameovereenkomst voor de werken in de Cassierswegel met 

projectnr. ZED3013 goed. 

De gemeente zal worden vertegenwoordigd door burgemeester en algemeen directeur. 

 

12 

 

OPENBARE WERKEN – LASTEN VERKAVELING KRISTIEN EN KATRIEN VERHAEGHE AAN DE 

BRONNENDREEF - BESLISSING 

Kristien en Katrien Verhaeghe, verkavelaars van de gronden aan de Bronnendreef te 

Zedelgem  kadastraal bekend als volgt: 2e afdeling  Zedelgem- sectie E – deel van nr. 375/c als 

dossier OMV_2018128455 dienen in te staan voor de kosten die het gevolg zijn van de aanpassingen 

van de weginfrastructuur, die hierna bepaald worden. 

De verkavelaar dient in te staan voor (niet limitatief opgesomd): het voorzien van 

wachtaansluitingen op de bestaande rioleringen voor gescheiden afvoer (aan te sluiten op de 

bestaande gemengde rioleringen), het heraanleggen van de strook tussen de rand van de weg en 

de eigendomsgrenzen. Een uitvoeringsdossier dient ter goedkeuring voorgelegd te worden. 

De verkavelaars hebben de verplichting om de geldende reglementering, uitgevaardigd door 

de distributienetbeheerder voor elektriciteit en aardgas inzake privéverkavelingen strikt na te 
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leven. De verkavelaars dienen op hun kosten de vereiste uitbreidingen/aanpassingen te laten 

uitvoeren aan de netten beheerd door de distributienetbeheerders. 

De verkavelaars dienen op hun kosten de vereiste uitbreidingen/aanpassingen te laten gebeuren 

van het telecommunicatienet van BVBA Telenet (Teledistributie), aan het waternet door toedoen 

van De Watergroep en van het telecommunicatienet van proximus nv en dienen hiertoe met deze 

maatschappijen contact op te nemen voor de opmaak van de vereiste studie. Een 

uitvoeringsdossier dient ter goedkeuring voorgelegd worden. 

De uitgevoerde infrastructuurwerken en de gronden waarop ze gerealiseerd worden die nog niet 

tot het openbaar domein behoren, dienen na het uitvoeren van de werken, kosteloos aan de 

gemeente afgestaan te worden. De kosten verbonden aan de grondoverdracht vallen ten laste van 

de verkavelaar. 

Er mag niets verkocht worden, noch te koop gesteld worden van de verkaveling, noch zullen 

stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd worden, dan nadat de houder van de vergunning 

heeft voldaan aan de opgelegde voorwaarden. Het voldoen aan de opgelegde voorwaarden, dient 

geattesteerd te worden door het college van burgemeester en schepenen. 

 

13 

 

OPENBARE WERKEN – LASTEN VERKAVELING ROBERT RYHEUL LANGS DE DOORNLAAN EN 

WILGENLAAN - BESLISSING 

Dhr. Robert Ryheul, verkavelaar van de gronden aan de Wilgenlaan en Doornlaan te 

Zedelgem kadastraal bekend als volgt: 1e afdeling Zedelgem- sectie F – nr’s 89A, 89B en als dossier 

OMV_2018135180 dient in te staan voor de kosten die het gevolg zijn van de aanpassingen van de 

weginfrastructuur, die hierna bepaald worden. 

De verkavelaar dient in te staan voor (niet limitatief opgesomd): het voorzien van 

wachtaansluitingen op de bestaande rioleringen voor gescheiden afvoer (aan te sluiten op de 

bestaande gemengde rioleringen), het heraanleggen van de strook tussen de rand van de weg en 

de eigendomsgrenzen. Een uitvoeringsdossier dient ter goedkeuring voorgelegd te worden. 

De verkavelaars hebben de verplichting om de geldende reglementering, uitgevaardigd door 

de distributienetbeheerder voor elektriciteit en aardgas inzake privéverkavelingen strikt na te 

leven. De verkavelaars dienen op hun kosten de vereiste uitbreidingen/aanpassingen te laten 

uitvoeren aan de netten beheerd door de distributienetbeheerders. 

De verkavelaars dienen op hun kosten de vereiste uitbreidingen/aanpassingen te laten gebeuren 

van het telecommunicatienet van BVBA Telenet (Teledistributie), aan het waternet door toedoen 

van De Watergroep en van het telecommunicatienet van proximus nv en dienen hiertoe met deze 

maatschappijen contact op te nemen voor de opmaak van de vereiste studie. Een 

uitvoeringsdossier dient ter goedkeuring voorgelegd worden. 

De uitgevoerde infrastructuurwerken en de gronden waarop ze gerealiseerd worden die nog niet 

tot het openbaar domein behoren, dienen na het uitvoeren van de werken, kosteloos aan de 

gemeente afgestaan te worden. De kosten verbonden aan de grondoverdracht vallen ten laste van 

de verkavelaar. 

Er mag niets verkocht worden, noch te koop gesteld worden van de verkaveling, noch zullen 

stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd worden, dan nadat de houder van de vergunning 

heeft voldaan aan de opgelegde voorwaarden. Het voldoen aan de opgelegde voorwaarden, dient 

geattesteerd te worden door het college van burgemeester en schepenen.  

 

14 

 

MOBILITEIT – AANDUIDING POLITIEKE EN AMBTELIJKE VERTEGENWOORDIGING VAN DE 

GEMEENTE ZEDELGEM IN DE VERVOERREGIORAAD VAN BRUGGE - BESLISSING 

De schepen bevoegd voor mobiliteit en verkeer, dhr. Jurgen Dehaemers, wordt aangeduid als 

politieke vertegenwoordiger voor de gemeente Zedelgem in de Vervoerregioraad van de 

vervoerregio Brugge. 

De burgemeester, mevr. Annick Vermeulen, wordt aangeduid als plaatsvervangende politieke ver-

tegenwoordiger voor de gemeente Zedelgem in de Vervoerregioraad van de vervoerregio Brugge. 

De mobiliteitsambtenaar, dhr. Bart Degroote, wordt aangeduid als de ambtelijke vertegen-

woordiger van de gemeente Zedelgem in de Vervoerregioraad van de vervoerregio Brugge. 
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Het diensthoofd Openbare Werken, dhr. Steven Dejaeghere, wordt aangeduid als 

plaatsvervangend ambtelijke vertegenwoordiger van de gemeente Zedelgem in de 

Vervoerregioraad van de vervoerregio Brugge. 

De gemeente Zedelgem engageert zich om mee te werken aan het opstellen van het mobiliteitsplan 

van de vervoerregio Brugge/ Alle gegevens die de gemeente heeft verzameld voor de opmaak van 

het gemeentelijk mobiliteitsplan, worden op eenvoudig verzoek ter beschikking gesteld van de 

vervoerregioraad in functie van de opmaak van het mobiliteitsplan voor de vervoerregio en/of de 

voorbereiding van concrete projecten. 

Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van dit besluit. 

 

15 

 

RUIMTE - GEMEENTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING BEDRIJVENTERREIN SINT- 

ELOOI - DEFINITIEVE VASTSTELLING - BESLISSING 

De gemeentelijke stedenbouwkundige verordening bedrijventerrein Sint-Elooi, waarvan de tekst 

(inclusief zoneringsplan als bijlage) wordt toegevoegd als bijlage bij dit besluit, wordt definitief 

vastgesteld. 

De gemeentelijke stedenbouwkundige verordening bedrijventerrein Sint-Elooi wordt, samen met 

onderhavig gemeenteraadsbesluit en het volledige advies van de Gemeentelijke Commissie voor 

Ruimtelijke Ordening binnen de tien dagen met een beveiligde zending bezorgd aan de Deputatie 

van de Provincieraad West-Vlaanderen en het Departement Omgeving van het Vlaams Gewest. 

 

16 

 

SECRETARIAAT - ERETITEL VAN SCHEPEN EN VOORZITTER OCMW - BESLISSING 

De gemeenteraad past, voor de verlening van de eretitel van schepen en OCMW-voorzitter, de 

voorwaarden toe die bepaald zijn in het besluit van de Vlaamse regering van 19 januari 2007 

houdende het statuut van de lokale en provinciale mandataris: 10 jaar schepen, of 6 jaar schepen 

en 12 jaar gemeenteraadslid, de jaren als voorzitter van het OCMW gelden als meerekenbare 

anciënniteit. 

De gemeenteraad neemt kennis van de mail van de heer Patrick Arnou waarbij hij afstand doet van 

de eretitel van schepen.  

De gemeenteraad beslist om aan de heer Noël Baesens, Peter Benoitstraat 8, 8211 Aartrijke, de heer 

Etienne Feys, wonende Acaciastraat 20, 8210 Veldegem, de eretitel van schepen te verlenen en de 

heer Gilbert Deruwe, wonende Brugsestraat 169 de eretitel van OCMW-voorzitter te verlenen. 
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SECRETARIAAT – AANSTELLING VERTEGENWOORDIGERS VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ – 

BESLISSING 

De volgende personen worden aangesteld als vertegenwoordigers van de gemeente Zedelgem 

voor de Vlaamse Landmaatschappij voor de volledige legislatuur 2019-2024: 

- vertegenwoordiger Veldgebied Jabbeke-Wingene: Bart Vergote, raadslid 

- plaatsvervanger Veldgebied Jabbeke-Wingene: Ann Devriendt, schepen 

- vertegenwoordiger Randstedelijk gebied Brugge: Arnold Naessen, schepen 

- plaatsvervanger Randstedelijk gebied Brugge: Peter Haesaert, schepen 

 

18 

 

SECRETARIAAT – AANSTELLING VERTEGENWOORDIGERS ZEFIER – BESLISSING 

De volgende personen worden aangesteld als vertegenwoordiger en plaatsvervanger van de ge-

meente Zedelgem in de algemene vergadering van Zefier voor de volledige legislatuur 2019-2024: 

- vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Zefier: Geert De Sutter, raadslid 

- plaatsvervanger in de algemene vergadering van Zefier: Sofie Pollet, raadslid 

De volgende persoon wordt voorgedragen als kandidaat in de raad van bestuur van Zefier: Geert 

De Sutter, raadslid 

 

19 

 

SECRETARIAAT – AANSTELLING VERTEGENWOORDIGERS VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR 

WATERVOORZIENING (DE WATERGROEP) – BESLISSING 

De volgende personen worden aangesteld als vertegenwoordigers van de gemeente Zedelgem in 

de aandeelhoudersbesturen drinkwater en Riopact en als vertegenwoordiger en plaatsvervanger 

in de algemene vergadering van De Watergroep voor de volledige legislatuur 2019-2024: 

- vertegenwoordiger in de algemene vergadering van De Watergroep: Arnold Naessens, schepen 
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- plaatsvervanger in de algemene vergadering van de Watergroep: Peter Haesaert, schepen 

- vertegenwoordiger in het aandeelhoudersbestuur drinkwater: Dirk Verhaeghe, schepen 

- vertegenwoordiger in het aandeelhoudersbestuur van Riopact: Geert Verhegge, raadslid 
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SECRETARIAAT – AANSTELLING VERTEGENWOORDIGERS IVBO – BESLISSING 

De volgende personen worden aangesteld als vertegenwoordigers van de gemeente Zedelgem 

voor IVBO voor de volledige legislatuur 2019-2024: 

- vertegenwoordiger in de algemene vergadering van IVBO: Stijn Timmerman, raadslid 

- plaatsvervanger in de algemene vergadering van IVBO: Katrien Vanrobaeys, raadslid 

- stemgerechtigd vertegenwoordiger raad van bestuur IVBO: Arnold Naessens, schepen 

De volgende persoon van de oppositie wordt aangesteld als vertegenwoordiger met raadgevende 

stem van de gemeente Zedelgem in de raad van bestuur van IVBO voor een periode van 2 jaar:  

- vertegenwoordiger met raadgevende stem raad van bestuur IVBO: Günther Descheemaecker, 

raadslid 
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SECRETARIAAT - INTERCOMMUNALES - IVBO - ALGEMENE VERGADERING 27 MAART 2019 - 

AGENDA EN AANDUIDING VAN EEN VERTEGENWOORDIGER EN PLAATSVERVANGER – 

BESLISSING 

De agendapunten van de algemene vergadering van IVBO op woensdag 27 maart 2019 worden 

goedgekeurd: 

1.      Samenstelling bureau 

2.      Benoemen van de stemgerechtigde bestuurders op voordracht van de vennootgemeenten 

3.      Akteneming van de aanduiding van de bestuurders met raadgevende stem (indien max. 6 

gemeenten gebruik maken van dit recht / Rangorde van de aanstelling van de bestuurders met 

raadgevende stem (indien meer dan 6 gemeenten gebruik maken van dit recht) 

De heer Stijn Timmerman, raadslid, wordt aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen in de 

algemene vergadering van IVBO op woensdag 27 maart 2019 of mevrouw Katrien Vanrobaeys, 

raadslid, als plaatsvervanger. 

De gemeenteraad beslist op te dragen dat de vertegenwoordiger of plaatsvervanger van de 

gemeente zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad 

van heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavige raadsbeslissing. 
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SECRETARIAAT - AANSTELLING VERTEGENWOORDIGERS IMEWO – BESLISSING 

De volgende personen worden aangesteld als vertegenwoordiger en plaatsvervanger van de ge-

meente Zedelgem in de algemene vergadering van Imewo voor de volledige legislatuur 2019-2024: 

- vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Imewo: Krista Vander Meulen, raadslid 

- plaatsvervanger in de algemene vergadering van Imewo: Katrien De Maré, raadslid 

Volgende persoon wordt voorgedragen als kandidaat van de gemeente Zedelgem in de raad van 

bestuur van Imewo: Peter Haesaert, schepen. 

Volgende persoon wordt voorgedragen als kandidaat van de gemeente Zedelgem in het regionaal 

bestuurscomité van Imewo: Peter Haesaert, schepen. 
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SECRETARIAAT - INTERCOMMUNALES - IMEWO - ALGEMENE VERGADERING IN 

BUITENGEWONE ZITTING OP 19 MAART 2019 - AGENDA EN AANDUIDING VAN EEN 

VERTEGENWOORDIGER EN PLAATSVERVANGER – BESLISSING 

De agendapunten van de algemene vergadering in buitengewone zitting van Imewo op dinsdag 19 

maart 2019 worden goedgekeurd: 

1. Statutaire ontslagnemingen en benoemingen  

Mevrouw Krista Vander Meulen, raadslid, wordt aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen 

in de algemene vergadering in buitengewone zitting van Imewo op dinsdag 19 maart 2019 of op 

een latere datum met dezelfde agenda samengeroepen conform de statuten. Mevrouw Katrien De 

Maré, raadslid, is haar plaatsvervanger. 

De gemeenteraad beslist op te dragen dat de vertegenwoordiger of plaatsvervanger van de 

gemeente zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad 

van heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavige raadsbeslissing. 
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Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van voormelde 

beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende 

vereniging Imewo, ter attentie van het secretariaat, (in pdf-versie) uitsluitend op e-mailadres 

vennootschapssecretariaat@fluvius.be 

 

24 

 

SECRETARIAAT – AANSTELLING VERTEGENWOORDIGERS TMVS DV – BESLISSING 

De volgende personen worden aangesteld als vertegenwoordiger en plaatsvervanger van de 

gemeente Zedelgem in de algemene vergadering van TMVS dv voor de volledige legislatuur 2019-

2024: 

- vertegenwoordiger in de algemene vergadering: Sofie Pollet, raadslid 

- plaatsvervanger in de algemene vergadering: Bart Haesaert, raadslid 

De volgende persoon wordt voorgedragen als kandidaat voor de raad van bestuur van TMVS dv: 

Bart Haesaert, raadslid. 

 

25 

 

SECRETARIAAT - INTERCOMMUNALES - TMVS DV- BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING  

OP 20 MAART 2019 - AGENDA EN AANDUIDING VAN EEN VERTEGENWOORDIGER EN 

PLAATSVERVANGER – BESLISSING 

De agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv op woensdag 20 maart 

2019 worden goedgekeurd: 

1.      Toetreding en uittreding 

2.      Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen en 

uittredingen 

3.      Benoeming raad van bestuur 

4.      Mededellingen 

5.      Varia  

Mevrouw Sofie Pollet, raadslid, wordt aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen in de 

buitengewone algemene vergadering TMVS dv op woensdag 20 maart 2019. De heer Bart Haesaert, 

raadslid, is haar plaatsvervanger. 

De gemeenteraad beslist op te dragen dat de vertegenwoordiger of plaatsvervanger van de 

gemeente zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad 

van heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavige raadsbeslissing. 

Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van voormelde 

beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de dienstverlenende vereniging 

TMVS dv, p/a TMVW ov, Stropkaai 1, 9000 Gent of per elektronische post op 

20190320BAVTMVS@farys.be.  

 

26 

 

SECRETARIAAT – AANSTELLING VERTEGENWOORDIGERS RAAKVLAK – BESLISSING 

De volgende personen worden aangesteld als vertegenwoordiger en plaatsvervanger van de 

gemeente Zedelgem in het beheerscomité van Raakvlak voor de volledige legislatuur 2019-2024: 

- vertegenwoordiger in het beheerscomité van Raakvlak: Jurgen Dehaemers, schepen 

- plaatsvervanger in het beheerscomité van Raakvlak: Stijn Timmerman, raadslid 

 

27 

 

SECRETARIAAT – AANSTELLING VERTEGENWOORDIGERS GINTER – BESLISSING 

De heer Dirk Verhaeghe, schepen van cultuur, wordt ambtshalve aangesteld als stemgerechtigde 

vertegenwoordiger in de raad van bestuur van Ginter voor de gemeente Zedelgem voor de 

volledige legislatuur 2019-2024. 

De volgende persoon van de oppositie wordt aangesteld als afgevaardigde van de gemeente 

Zedelgem in de raad van bestuur van Ginter met raadgevende stem gedurende de volledige 

legislatuur 2019-2024: Günther Descheemaecker, raadslid. 

 

28 

 

SECRETARIAAT – AANSTELLING VERTEGENWOORDIGERS DE WOONWINKEL – BESLISSING 

De volgende personen worden aangesteld als vertegenwoordigers van de gemeente Zedelgem in 

het beheerscomité van de Woonwinkel: 

- 1ste vertegenwoordiger in het beheerscomité van de Woonwinkel voor de volledige legislatuur 

2019-2024: Arnold Naessens, schepen 
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- 2de vertegenwoordiger in het beheerscomité van de Woonwinkel voor de volledige legislatuur 

2019-2024: Krista Vander Meulen, raadslid 

- 3de vertegenwoordiger in het beheerscomité van de Woonwinkel voor een periode van 3 jaar 

waarin Zedelgem niet de voorzitter of ondervoorzitter aanlevert: Ann Pattyn, raadslid 

 

29 

 

SECRETARIAAT – AANSTELLING VERTEGENWOORDIGERS BURENSPORTDIENST IGOS – 

BESLISSING 

De heer Dirk Verhaeghe, schepen van sport, wordt aangesteld als vertegenwoordiger van de 

gemeente Zedelgem in de burensportdienst IGOS voor de volledige legislatuur 2019-2024. 

 

30 

 

SECRETARIAAT – AANSTELLING VERTEGENWOORDIGER GEMEENTELIJKE HOLDING IN 

VEREFFENING – BESLISSING 

Volgende personen worden aangesteld als vertegenwoordiger en plaatsvervanger van de 

gemeente Zedelgem in de algemene vergadering van de Gemeentelijke holding in vereffening voor 

de volledige legislatuur 2019-2024: 

- vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de Gemeentelijke holding in vereffening: 

Ann Devriendt, schepen 

- plaatsvervanger in de algemene vergadering van de Gemeentelijke holding in vereffening: 

Geert Verhegge, raadslid 

 

31 

 

SECRETARIAAT – AANSTELLING VERTEGENWOORDIGERS INTEGRAAL WATERBELEID 

IJZERBEKKEN EN BEKKEN VAN DE BRUGSE POLDERS – BESLISSING 

De volgende personen worden aangesteld als vertegenwoordiger en plaatsvervanger van de 

gemeente Zedelgem voor de algemene vergadering van het bekkenbestuur IJzerbekken en voor de 

algemene vergadering van het bekkenbestuur Brugse Polders 

- vertegenwoordiger in de algemene vergadering van het bekkenbestuur Ijzerbekken: Peter 

Haesaert, schepen 

- plaatsvervanger in de algemene vergadering van het bekkenbestuur Ijzerbekken: Katrien 

Vanrobaeys, raadslid 

- vertegenwoordiger in de algemene vergadering van het bekkenbestuur Brugse polders: Peter 

Haesaert, schepen 

- plaatsvervanger in de algemene vergadering van het bekkenbestuur Brugse polders: Katrien 

Vanrobaeys, raadslid 

 

32 

 

SECRETARIAAT – AANSTELLING VERTEGENWOORDIGERS VVSG – BESLISSING 

De volgende personen worden aangesteld als vertegenwoordiger en plaatsvervanger van de 

gemeente Zedelgem in de algemene vergadering van VVSG voor de volledige legislatuur 2019-2024: 

- vertegenwoordiger in de algemene vergadering van VVSG: Charlotte Vermeulen, voorzitter  

- plaatsvervanger in de algemene vergadering van VVSG: Sofie Pollet, raadslid 

De volgende persoon wordt voorgedragen als kandidaat voor de raad van bestuur van VVSG: 

Charlotte Vermeulen, voorzitter 

De volgende persoon wordt voorgedragen als kandidaat voor thematische bestuurlijke commissies 

van VVSG: Charlotte Vermeulen, voorzitter 

 

33 

 

SECRETARIAAT – AANSTELLING VERTEGENWOORDIGERS VVOG – BESLISSING 

De volgende personen worden aangesteld als vertegenwoordiger en plaatsvervanger van de ge-

meente Zedelgem in de algemene vergadering van VVOG voor de volledige legislatuur 2019-2024: 

- vertegenwoordiger in de algemene vergadering van VVOG: Peter Haesaert, schepen 

- plaatsvervanger in de algemene vergadering van VVOG: Katrien Vanrobaeys, raadslid 

De volgende persoon wordt voorgedragen als kandidaat voor de raad van bestuur van VVOG: Peter 

Haesaert, schepen. 

De volgende persoon wordt voorgedragen als kandidaat voor het financieel comité van VVOG: 

Peter Haesaert, schepen. 
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34 

 

SECRETARIAAT – AANSTELLING VERTEGENWOORDIGERS WIJK-UP (WIJKWERKEN) – 

BESLISSING 

De volgende leden van het college van burgemeester en schepenen worden aangesteld als 

vertegenwoordiger en plaatsvervanger van de gemeente Zedelgem in het beheerscomité van Wijk-

UP voor de volledige legislatuur 2019-2024: 

- vertegenwoordiger in het beheerscomité van Wijk-UP: Ellen Goes, schepen 

- plaatsvervanger in het beheerscomité van Wijk-UP: Ann Devriendt, schepen 

 

35 

 

SECRETARIAAT – AANSTELLING VERTEGENWOORDIGERS REGIONAAL LANDSCHAP HOUTLAND 

– BESLISSING 

De volgende personen worden aangesteld als vertegenwoordigers van de gemeente Zedelgem in 

de algemene vergadering en de raad van bestuur van Regionaal landschap Houtland voor de 

volledige legislatuur 2019-2024: 

- 1ste stemgerechtigde vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Regionaal 

landschap Houtland: Ann Devriendt, schepen 

- 2de stemgerechtigde vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Regionaal 

landschap Houtland: Katrien De Maré, raadslid 

- 1ste stemgerechtigde vertegenwoordiger in de raad van bestuur van Regionaal landschap 

Houtland: Bart Vergote, raadslid 

De milieuambtenaar (diensthoofd milieu) wordt afgevaardigd als adviserend lid voor de algemene 

vergadering. 

 

36 

 

SECRETARIAAT – AANSTELLING VERTEGENWOORDIGERS BOSGROEP HOUTLAND VZW – 

BESLISSING 

Volgende personen worden aangesteld als vertegenwoordiger en plaatsvervanger van de 

gemeente Zedelgem in de algemene vergadering van Bosgroep Houtland vzw voor de volledige 

legislatuur 2019-2024: 

- vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Bosgroep Houtland vzw: Katrien De Maré, 

raadslid 

- plaatsvervanger in de algemene vergadering van Bosgroep Houtland vzw: Krista Vander 

Meulen, raadslid 

Volgende persoon wordt voorgedragen als kandidaat voor de raad van bestuur van Bosgroep 

Houtland vzw voor de gemeente Zedelgem voor de periode van 22 juli 2019 tot en met 21 juli 2022: 

Bart Vergote, raadslid. 

 

37 

 

SECRETARIAAT – AANSTELLING VERTEGENWOORDIGERS WEST-VLAAMS WOONKREDIET NV – 

BESLISSING 

De volgende personen worden aangesteld als vertegenwoordiger en plaatsvervanger van de 

gemeente Zedelgem in de algemene vergadering van van West-Vlaams Woonkrediet nv voor de 

volledige legislatuur 2019-2024: 

- vertegenwoordiger in de algemene vergadering van West-Vlaams Woonkrediet nv: Brigitte 

Himpens, raadslid 

- plaatsvervanger in de algemene vergadering van West-Vlaams Woonkrediet nv: Krista Vander 

Meulen, raadslid 

 

38 

 

SECRETARIAAT – AANSTELLING VERTEGENWOORDIGERS RESOC – BESLISSING 

Volgende personen worden aangesteld als vertegenwoordiger en plaatsvervanger van de ge-

meente Zedelgem in de algemene vergadering van Resoc voor de volledige legislatuur 2019-2024: 

- vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Resoc: Ann Devriendt, schepen 

- plaatsvervanger in de algemene vergadering van Resoc: Bart Haesaert, raadslid 

 

39 

 

SECRETARIAAT – AANSTELLING VERTEGENWOORDIGERS VIVENDO – BESLISSING 

De volgende personen worden aangesteld als vertegenwoordiger en plaatsvervanger van de 

gemeente Zedelgem in de algemene vergadering van Vivendo en als vertegenwoordiger in de raad 

van bestuur van Vivendo voor de volledige legislatuur 2019-2024: 
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- vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Vivendo: Peter Haesaert, schepen 

- plaatsvervanger in de algemene vergadering van Vivendo: Annick Vermeulen, burgemeester 

- vertegenwoordiger in de raad van bestuur van Vivendo: Ann Devriendt, schepen 

 

40 

 

SECRETARIAAT – AANSTELLING VERTEGENWOORDIGERS ETHIASCO – BESLISSING 

De volgende personen worden aangesteld als vertegenwoordiger en plaatsvervanger van de 

gemeente Zedelgem in de algemene vergadering van EthiasCo voor de volledige legislatuur 2019-

2024: 

- vertegenwoordiger in de algemene vergadering van EthiasCo: Ann Devriendt, schepen 

- plaatsvervanger in de algemene vergadering van EthiasCo: Bart Haesaert, raadslid 

 

41 

 

SECRETARIAAT – AANSTELLING VERTEGENWOORDIGERS CEVI – BESLISSING 

Volgende personen worden aangesteld als vertegenwoordiger en plaatsvervanger van de 

gemeente Zedelgem in de algemene vergadering van Cevi voor de volledige legislatuur 2019-2024: 

- vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Cevi: Jurgen Dehaemers, schepen 

- plaatsvervanger in de algemene vergadering van Cevi: Arnold Naessens, schepen 

Volgende persoon wordt voorgedragen als kandidaat  van de gemeente Zedelgem voor de raad van 

bestuur van Cevi: Jurgen Dehaemers, schepen. 

 

42 

 

SECRETARIAAT – AANSTELLING VERTEGENWOORDIGERS DE LIJN – BESLISSING 

Volgende personen worden aangesteld als vertegenwoordiger en plaatsvervanger van de ge-

meente Zedelgem in de algemene vergadering van De Lijn voor de volledige legislatuur 2019-2024: 

- vertegenwoordiger in de algemene vergadering van De Lijn: Jurgen Dehaemers, schepen 

- plaatsvervanger in de algemene vergadering van De Lijn: Stijn Timmerman, raadslid 

 

43 

 

SECRETARIAAT – AANSTELLING VERTEGENWOORDIGERS ZORG EN WELZIJN ZEDELGEM VZW – 

BESLISSING 

De volgende personen worden aangesteld als vertegenwoordiger van de gemeente Zedelgem in de 

algemene vergadering van Zorg en Welzijn Zedelgem vzw voor de volledige legislatuur 2019-2024: 

- 1ste vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Zorg en Welzijn Zedelgem vzw: Annick 

Vermeulen, burgemeester 

- 2de vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Zorg en Welzijn Zedelgem vzw: Ann 

Devriendt, schepen 

- 3de vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Zorg en Welzijn Zedelgem vzw: Geert 

De Sutter, raadslid 

 

44 

 

SECRETARIAAT - AANSTELLEN VAN VERTEGENWOORDIGERS  POOLSTOK – BESLISSING 

De volgende personen worden aangesteld als vertegenwoordiger en plaatsvervanger van de 

gemeente Zedelgem in de algemene vergadering van Poolstok voor de volledige legislatuur 2019-

2024: 

- vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Poolstok: Katrien Vanrobaeys, raadslid 

- plaatsvervanger in de algemene vergadering van Poolstok: Arnold Naessens, schepen 

 

45 

 

SECRETARIAAT - AANSTELLING VERTEGENWOORDIGERS WESTTOER – BESLISSING 

De volgende personen worden aangesteld als vertegenwoordiger en plaatsvervanger van de 

gemeente Zedelgem in de algemene vergadering van Westtoer voor de volledige legislatuur 2019-

2024: 

- vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Westtoer: Ann Devriendt, schepen 

- plaatsvervanger in de algemene vergadering van Westtoer: Charlotte Vermeulen, voorzitter 

 

46 

 

SECRETARIAAT – AANSTELLING VERTEGENWOORDIGERS SESAM VZW – BESLISSING 

De volgende personen worden aangesteld als vertegenwoordiger van de gemeente Zedelgem in de 

algemene vergadering en in de raad van bestuur van Sesam vzw voor de volledige legislatuur 2019-

2024: 
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- 1 vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Sesam vzw: Charlotte Vermeulen, 

voorzitter 

- 1 vertegenwoordiger in de raad van bestuur van Sesam vzw: Geert Verhegge, raadslid 

 

47 

 

MEDEDELINGEN 

48 

 

GOEDKEURING NOTULEN VAN DE VORIGE VERGADERING 

In uitvoering van artikelen 32, 285 en 286 van het Decreet Lokaal Bestuur en de bepalingen van het 

huishoudelijk reglement voor de Gemeenteraad, vastgesteld in zitting van 18 april 2013 en latere 

wijzigingen werden de ontwerpnotulen van de vorige raadsvergadering ten minste acht dagen voor 

de dag van de vergadering ter beschikking gesteld van de gemeenteraadsleden. 

Elk gemeenteraadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de 

redactie van de notulen van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de gemeenteraad 

worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast. 

Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen van de vorige vergadering, worden de 

notulen als goedgekeurd beschouwd. 

 

49 

 

AANVULLEND PUNT OP VRAAG VAN RAADSLID MARTINE DE MEESTER: ALGEMENE MOTIE TOT 

HET VERMIJDEN VAN KAALKAP VAN BOMEN IN DE GEMEENTE 

De gemeenteraad beslist om de voorgestelde motie om kaalkap in de beboomde straten tegen te 

gaan, niet te ondertekenen.  

 

50 BESLOTEN 

 


