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1 Algemeen bestuur - Adviesraden - Evaluatie - Concept 2019-2024 - bespreking en 

beslissing. 

 Het college bespreekt het punt. 

 

2 Burgerzaken - Begraafplaatsen - Toekenning grafconcessies - Staat 1 - beslissing 

 De lijst met 20 graf- en nisconcessies/ verlengingen van concessies is goedgekeurd. 

 

3 Burgerzaken - Zitdagen belastingen - kennisgeving 

 Er worden opnieuw 2 zitdagen georganiseerd in de Braambeier voor het invullen van de 

belastingsformulieren door de Dienst Belastingen: aandag 13 mei en dinsdag 14 mei 

2019. 

 

4 Evenementen -  Mobiliteit - Aanvullend tijdelijk politiereglement naar aanleiding 

van de doortocht van de internationale rittenwedstrijd “Driedaagse Brugge - De 

Panne - Kortrijk” op 27 maart 2019 - beslissing 

 In toepassing van de verkeerswetgeving is het verboden om te parkeren op de rijweg 

langs de Noordstraat en de Eernegemsestraat. Er moet geen bijkomend parkeerverbod 

voorzien worden.   

 

5 Evenementen – Sport – Wielerwedstrijd Driedaagse Brugge De Panne - beslissing  

 Het college geeft de goedkeuring voor de doorgang op het grondgebied van de 

wielerwedstrijd Driedaagse Brugge De Panne. 

 

6 Facilitair beheer - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen 

en diensten - Sloop KLJ-gebouw Aartrijke en Mini-crèche 't Lachbekje Zedelgem - 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - beslissing 

 Het college keurt de lastvoorwaarden en gunningswijze voor de opdracht ' Sloop KLJ-

gebouw Aartrijke en Mini-crèche 't Lachbekje Zedelgem' goed. 

 

7 Facilitair beheer - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen 

en diensten - Vernieuwen schrijnwerk cafetaria De Strooien Hane - Goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunning – beslissing 

 Het college beslist dat de opdracht 'vernieuwen schrijnwerk cafetaria De Strooien Hane' 

wordt gegund aan de firma Timmerman nv. 

 

Lijst van de besluiten van de vergadering van  

het College van Burgemeester en Schepenen van 22 januari 2019 – algemeen gedeelte – 

(decreet van 22 december 2017) 



 

8 Financiën – Gemeentebelastingen – Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier – 

Belasting op de private verblijfsgelegenheden, die niet tot hoofdverblijf dienen – 

Aanslagjaar 2018 – Generatie 2 - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen stelt het kohier, betreffende de 

gemeentebelasting op de private verblijfsgelegenheden, die niet tot hoofdverblijf dienen, 

vast en verklaart het kohier, bestaande uit 30 artikelen, uitvoerbaar voor een totaal 

bedrag van 19.000,00 EUR. 

 

9 Financiën - Vaststellen van het verkoopdagboek 

 Het college keurt het verkoopdagboek periode 15 januari tot en met 21 januari 2019 goed. 

 

10 Jeugd - Jobstudentenbeurs 2019 - beslissing 

 Het college beslist dat de organisatie van de infobeurs jobstudenten op zaterdag 16 

maart 2019 wordt goedgekeurd. 

 

11 Juridische zaken - Eventuele verwerving grond Loppemsestraat voor aanleg parking 

- Aanstellen landmeter en dienst vastgoedtransacties - beslissing 

 Het punt wordt uitgesteld. 

 

12 Juridische zaken - Onteigeningsdossier Plaatsebeek GOG - Minnelijke regeling - 

beslissing  

 Het college neemt kennis van het akkoord van betrokken eigenaars met een minnelijke 

regeling in het onteigeningsdossier Plaatsebeek GOG.  Een berekening van de vergoeding 

wordt goedgekeurd. 

 

13 Juridische zaken - Percelen landbouwgrond 'Vier Eiken' - Pachtvrijmaken en gebruik 

ter bede - beslissing  

 Het college beslist om notaris Lommée aan te stellen om de verworven gronden Vier 

Eiken pacht vrij te maken en met de landbouwer een gebruikt ter bede af te sluiten. 

 

14 Juridische zaken - Realisatie parking De Lane - Schattingsverslag - beslissing 

 Het punt wordt uitgesteld.  

 

15 Juridische zaken - Rekenhof - Aangifte van mandaten- en vermogenslijsten - Nieuwe 

wetgeving vanaf 1 januari 2019 - kennisname 

 Het college neemt kennis van de nieuwe wetgeving omtrent aangifte mandaten en 

vermogenslijsten. 

 

16 Juridische zaken - Schooluitstap Westhoek - Wegvallen provinciale subsidie - Vraag 

van basisschool De Fonkel - beslissing 

 Het college beslist om de scholen op het grondgebied te ondersteunen en kiest ervoor 

om culturele bezienswaardigheden op het grondgebied te stimuleren en zal deze 

schooluitstappen ook subsidiëren tot het huidig begrote bedrag. Een subsidiereglement 

zal verder worden uitgewerkt. 

 

17 Juridische zaken - Uitbreiding electriciteitscabine Leon Van Ockerhoutstraat - 

Desaffectatie en verkoop deel openbaar domein - Ontwerpakte - beslissing 

 Het college beslist om een klein stuk van het openbaar domein te desaffecteren en te 

verkopen aan Iwemo zodat de electriciteitscabine in de Leon Van Ockerhoutstraat kan 

worden uitgebreid. 



 

 

18 Juridische zaken - Vonnis politierechtbank Brugge, d.d. 10 december 2018 - 

Schadedossier naar aanleiding van een verkeersongeval te Aartrijke d.d. 30 

november 2016 - kennisname 

 Het college neemt kennis van het vonnis van de politierechtbank te Brugge, d.d. 10 

december 2018. 

 

19 Juridische zaken - Vrijwilligersovereenkomst voor gemeentelijke recepties - 

beslissing  

 Het college keurt een vrijwilligersovereenkomst voor gemeentelijke recepties goed. 

 

20 Milieu - Aanpassing verlichtingsregime site WZC Klaverveld - beslissing 

 Op de site van WZC Klaverveld wordt het doofregime aangepast om de noodzakelijke 

zorgen mogelijk te maken. 

 

21 Milieu – Ondernemersloket - Aanvraag van De Vos Stijn, met maatschappelijke zetel 

Gietijzerstraat 25 te 8210 Zedelgem, om een vergunning te bekomen voor het 

verhuren van voertuigen met bestuurder – beslissing  

 Het college beslist om een vergunning toe te kennen aan de heer Stijn De Vos voor een 

dienst voor het verhuren van een voertuig met bestuurder. 

 

22 Milieu – Ondersteuning paddenoverzetactie Woudpekkers: Natuurpunt en 

Natuurgidsen - goedkeuring 

  Het college geeft haar goedkeuring en ondersteuning voor de paddenoverzetacties op de 

locatie Pierlapont. 

 

23 Milieu - Subsidieaanvragen energiebesparing en hernieuwbare energie afgesloten 

wegens onvolledig of onontvankelijk - periode 2014-2017 – kennisgeving  

 Het college sluit een aantal subsidieaanvragen af omwille van onvolledigheid of 

onontvankelijkheid.  

 

24 Milieu – Aanvragen subsidie aanleg van eigen waterbevooradingsinstallatie - 

beslissing 

 Het college neemt kennis van de ingediende subsidieaanvragen voor aanleg van een 

eigen waterbevoorradingsinstallatie, allen zijn volledig en voldoen aan alle voorwaarden. 

 

25 Openbare werken – Aanleg voetpad koningin Astridstraat – aanpassing 

uitvoeringswijze - beslissing 

 Het college beslist over een aangepaste aanpak voor de aanleg van voetpaden aan de 

Koningin Astridstraat. 

 

26 Openbare werken – Heraanleg casierswegel - lasten sabijac bouwteam nv, deheer 

Johan Jacxsens voor project Berkenhagenstraat 7 - beslissing 

 Het college beslist over de wijze van het voldoen aan de lasten door sabijac bouwteam nv 

binnen de bouw van de appartementen aan de Berkenhagenstraat 7. 

 

27 Personeel- Vacantverklaring van de  betrekking van een redder - beslissing 

 Open verklaring van de functie van redder en invulling van de vacature via een 

aanwervingsprocedure  

 



 

28 Secretariaat - Aankoop naamkaartjes - beslissing 

 Voor elk lid van het college van burgemeester en schepenen worden naamkaartjes 

voorzien: de dienst communicatie stemt de inhoud af met de burgemeester en de 

schepenen. 

 

29 Secretariaat - Kerkfabrieken - algemeen toezicht 

 Het college neemt In het kader van het algemeen toezicht op de kerkfabrieken kennis van 

de lijst met besluiten van de kerkfabriek Sint Andreas Aartrijke van 4 december 2018. Er 

zijn geen opmerkingen 

 

30 Secretariaat - OCMW - algemeen toezicht 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt, in het kader van het algemeen 

toezicht, kennis van de onderhavige lijst van de besluiten van de raad voor 

maatschappelijk welzijn van 29 november 2018. 

 

31 Sport - Jaarprogramma - Toelichting en bespreking aanpak project kunstgrasveld 

 Het college bespreekt de timing van diverse infrastructuurwerken in de gemeentelijke 

gebouwen in 2019. Daarnaast wordt de timing voor de aanleg van een kunstgrasveld 

besproken 

 

32 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 

 Het college bespreekt het punt. 

 

33 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking 

 Het college bespreekt de lijst van de uitnodiging 

 

34 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

 


