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 Juridische zaken - Regularisatie naar werkelijke toestand - Toegangsweg 

Poorterijstraat - Ontwerpakte ruil - beslissing  

 De ontwerpakte waarbij grond van een toegangsweg Poorterijstraat wordt geruild 

zodat de eigendom overeenkomst met de werkelijke toestand, wordt goedgekeurd.  De 

aanvrager van de ruil staat in voor de opmetingskosten en ovam-attest kosten. 

 

1 Aanduiding politiek vertegenwoordiger en ambtelijke vertegenwoordiger van de 

gemeente Zedelgem in de Vervoerregioraad van Brugge  

 Het college duidt een politiek en een ambtelijke vertegenwoordiger aan en hun 

plaatsvervangers voor de Vervoerregio Brugge. 

 

2 Archief – Afvoer te vernietigen archiefdocumenten – kennisgeving 

 Het college neemt kennis van de lijst te vernietigen archief van betrokken 

gemeentediensten. 

 

3 Burgerzaken - Bevolkingsevolutie toestand 1 januari 2019 - kennisgeving 

 De bevolkingsevolutie, toestand 1 januari 2019: totaal aantal inwoners in groot-

Zedelgem bedraagt  22.825. 

 

4 Cultuur - Aanpassing kopiedienst - beslissing 

 Het college beslist dat de kopiedienst gewijzigd wordt: door het gebruik van badges 

kunnen verenigingen nu zelf hun kopies maken op de publiekstoestellen in de 

bibliotheek. 

 

5 Evenementen - Ruimte – Toelating plaatsing evenementenborden: Harmonie Kunst 

na Arbeid, voor de aankondiging van een lenteconcert Koninklijke harmonie Kunst 

na Arbeid op 26 april 2019 - beslissing 

 Het college verleent gunstig advies. 

 

6 Evenementen - Ruimte – Toelating plaatsing evenementenborden: Orde van de 

Stropers, voor de aankondiging van de carnavalstoet op 17 maart 2019 - beslissing 

 Het college verleent gunstig advies. 

 

7 Facilitair beheer - renovatie bedaking technische dienst en sporthal De Bosserij - 

definitieve oplevering en vrijgave van het saldo van de borgtocht - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist de definitieve oplevering en de 

vrijgave van het saldo van de borgtocht te aanvaarden voor volgende twee projecten : 

"renovatie bedaking technische dienst" en "renovatie sporthal De Bosserij". 

Lijst van de besluiten van de vergadering van  

het College van Burgemeester en Schepenen van 29 januari 2019 – algemeen gedeelte – 

(decreet van 22 december 2017) 



 

 

8 Facilitair beheer - sloop stal Ruddervoordsestraat - gunning 

 Het college beslist dat de opdracht 'sloop stal Ruddervoordestraat' wordt gegund aan 

de firma RTS. 

 

9 Financiën - Vaststellen van het verkoopdagboek 

 Het college keut het verkoopsdagboek voor een periode van 22 januari tot en met 28 

januari 2019 goed. 

 

10 Financiën - Aankoopcentrale stad Brugge - Raamovereenkomst ICT infrastructuur - 

Percelen 1, 2, 4 en 11 - Goedkeuring deelname - beslissing 

 Het college beslist om de deelname aan de raamovereenkomst ICT Infrastructuur - 

Percelen 1 (hardware), 2 (software), 4 (software ondersteuning) en 11 (audiovisuele 

oplossingen) van stad Brugge goed te keuren. 

 

11 Financiën - Dagelijks bestuur - delegatie aan algemeen directeur voor bestelling en 

betaling van diensten, leveringen en goederen - goedkeuring 

 Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist om de bestelling en betaling 

van diensten, leveringen en goederen tot een maximum bedrag van 5.000 euro te 

delegeren aan de algemeen directeur en ook de tijdige en correcte uitgaande facturatie 

te delegeren. De algemeen directeur wordt aangesteld als budgethouder.  

 

12 Financiën – Gemeentebelastingen – Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier – 

Belasting op de leegstand van gebouwen en woningen – Aanslagjaar 2018 – 

Generatie 1 - beslissing 

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

gemeentebelasting op de leegstand van gebouwen en woningen, vast en verklaart het 

kohier, bestaande uit 34 artikelen, uitvoerbaar voor een totaal bedrag van 71.600,00 

EUR. 

 

13 Financiën – Gemeentebelastingen – Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier – 

Belasting op de leegstand van gebouwen en woningen – Aanslagjaar 2018 – 

Generatie 2 - beslissing 

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

gemeentebelasting op de leegstand van gebouwen en woningen, vast en verklaart het 

kohier, bestaande uit 3 artikelen, uitvoerbaar voor een totaal bedrag van 12.000,00 EUR. 

 

14 Financiën – Gemeentebelastingen – Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier – 

Belasting op de leegstand van gebouwen en woningen – Aanslagjaar 2018 – 

Generatie 3 - beslissing 

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

gemeentebelasting op de leegstand van gebouwen en woningen, vast en verklaart het 

kohier, bestaande uit 11 artikelen, uitvoerbaar voor een totaal bedrag van 10.200,00 

EUR. 

 

 

 

15 Financiën - Gemeentebelastingen - Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier - 

Belasting op het parkeren in een zone met beperkte parkeertijd (blauwe zone) of 



 

op een openbare weg met blauwe zone reglementering van motorvoertuigen - 

Aanslagjaar 2018 - Generatie 7 - beslissing 

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

gemeentebelasting op het parkeren in een zone met beperkte parkeertijd (blauwe zone) 

of op een openbare weg met blauwe zone reglementering van motorvoertuigen, vast en 

verklaart het kohier, bestaande uit 2 artikelen, uitvoerbaar voor een totaal bedrag van 

70,00 EUR. 

 

16 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Ophaling en/of verwerking van in het containerpark selectief 

ingezameld afval - Periode 03/2019 t.e.m. 02/2020 - Goedkeuring gunning - 

beslissing 

 Het college beslist om de opdracht “Ophaling en/of verwerking van in het containerpark 

selectief ingezameld afval - Periode 03/2019 t.e.m. 02/2020” te gunnen aan: 

* Remondis Depoorter bvba (perceel 1 - inerte afbraakmaterialen, perceel 2 - gemengd 

bouwafval, perceel 4 - brandbaar grof vuil, perceel 6 - boomwortels, perceel 8 - 

piepschuim, perceel 9 - stortafval klasse III, perceel 11 - kalkhoudend afval - gipsplaten, 

perceel 12 - kalkhoudend afval - cellenbeton en perceel 14 - asbesthoudend bouw- en 

sloopafval). 

* Renewi nv (perceel 5 - vlak glas en perceel 10 - stortafval klasse II) 

* Vanheede Environmental Logistics (perceel 15 - landbouw plastiekfolie en perceel 16 - 

harde kunststoffen) 

* SUEZ R&amp;R BE North nv (perceel 3 - groenafval) 

* GarwigLogistics bvba (perceel 7 - luiers) 

* Vandewiele Recycling bvba (perceel 13 - behandeld houtafval). 

 

17 Juridische zaken - Eventuele verwerving grond Loppemsestraat voor aanleg 

parking - Aanstellen landmeter en dienst vastgoedtransacties - beslissing 

 Het college beslist om een dossier op te starten voor eventuele verwerving van grond in 

de Loppemsestraat om een parking aan te leggen.  De landmeter en dienst 

vastgoedtransacties worden aangesteld. 

 

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

 Het college neemt kennis van het schattingsverslag voor realisatie van de parking in de 

De Lane.  Er zal nog in dialoog worden gegaan met de aangelanden.  

 

19 Ministrieel besluit houdende aanvullend reglement op de politie van het 

wegverkeer - Kennisname 

 Het college neemt kennis van de maatregel tot inhaalverbod &gt;3.5t op 2x2 wegen in 

Vlaanderen. 

 

20 Openbare werken - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen 

en diensten - Raamovereenkomst structureel onderhoud asfaltwegen gedurende 4 

jaar - Goedkeuring gunning - beslissing 

 Het college beslist over de gunning van de raamovereenkomst voor structureel 

onderhoud van asfaltwegen aan N.V. Raf De Vriese. 

 

21 Openbare werken – planning structureel onderhoud asfaltwegen – bepaling eerste 

prioriteiten deelopdrachten 2019 – beslissing 

 Het college gaat akkoord met de prioriteitenlijst voor uitvoering structureel onderhoud 

van asfaltwegen. 



 

 

22 Politie - Beleidsvisie meerjarenplan 2020-2025 - bespreking. 

 Het College bespreekt mogelijkheden van compensatie als volgt: aanpassen 

verdeelsleutel ten voordele van Zedelgem; co-financiering nieuwbouw Zedelgem 

(procentuele verdeling) 

 

23 Ruimte - Aanvragen voor een premie inzake inbraakbeveiliging - beslissing 

 Het college gaat akkoord met de uitbetaling van de premies. 

 

24 Secretariaat - Verlenen van de eretitel van schepen en OCMW-voorzitter - beslissing 

  Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om de voorstellen tot het 

verlenen van eretitels van hun ambt schepen aan de gemeenteraad voor te leggen. 

 

25 Secretariaat - Vorming - Integratie OCMW / gemeente - Jean-Pierre De Groodt - 

Beslissing 

 Het college neemt kennis van het feit dat een raadslid de opleiding integratie gemeente/ 

OCMW heeft gevolgd. 

 

26 Sport - Projectvoorstel sporthal site POV - Behoeftenbepaling - bespreking. 

 Het POV wil werk maken van een nieuwe sporthal op de site van het POV. De gemeente 

Zedelgem maakt nu al voor haar sportclubs gebruik van de oude sporthal van het POV en 

zoekt naar een vervanging van de oude sporthal in Aartrijke en extra indoor 

accommodatie voor de sportclubs. Het college vertrekt vanuit de huidige behoeften en 

vraagt aan het POV om  de mogelijkheid te bekijken voor een sporthal voor 

competitiesporten van 42 x 35m. 

 

27 Sport - Visie op integratie kunstgrasveld in het licht van toekomstige ontwikkelingen 

op site Groene Meersen - bespreking. 

 Het college bespreekt het punt. 

 

28 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 

 Het college bespreekt het punt. 

 

29 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking 

 Het college bespreekt de lijst met de uitnodigingen. 

 

30 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

 


