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1 Communicatie - Zedelgem Magazine - Maart 2019 – Kennisgeving 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de input voor Zedelgem 

Magazine, editie maart 2019.  

 

2 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Aankoop kipkar met haakcontainersysteem en containers voor 

smalspoortractor - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - beslissing 

 Er wordt voorgesteld om de lastvoorwaarden en de gunningswijze voor de aankoop van 

een kipkar met haakcontainersysteem en containers voor de smalspoortractor goed te 

keuren 

 

3 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Huur softwarelicentie bezoekersteller bibliotheek Zedelgem - 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunning - beslissing 

 Er wordt voorgesteld om de huur van de softwarelicentie te gunnen aan HSBIB bv, als 

leverancier van de bezoekersteller 

 

4 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Installatie en onderhoud communicatiesoftware voor raadpleegmodule 

BEO - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunning - beslissing 

 Er wordt voorgesteld om de installatie en het onderhoud van de communicatiesoftware 

voor raadpleegmodule BEO te gunnen aan Cevi nv 

 

5 Financiën - Staat van onwaarden ‘Gemeentelijke activeringsheffing op 

onbebouwde bouwgronden en kavels - Aanslagjaar 2017 - Generatie 1 - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen stelt de staat van oninbare belastingen 

betreffende de gemeentelijke activeringsheffing op onbebouwde bouwgronden en 

kavels, vast voor een bedrag van 625,00 EUR. 

 

6 Jeugd - Speelpleinwerking paas-, zomer- en herfstvakantie 2019- beslissing 

 De organisatie van de speelpleinwerking tijdens de paas-, zomer- en herfstvakantie 

2019 wordt goedgekeurd volgens het draaiboek. 

 

7 Cultuur - Aankoop borstspelden bijen - beslissing 

 In de eerstvolgende budgetwijziging zal krediet voorzien worden om 100 

bijenborstspelden aan te kopen aan kunstenaar Kristaps Gulbis.  Deze bijen verwijzen 

naar het kunstwerk 'De Bijenkorf' op het Brivibaplein en kunnen dienst doen als 

kwalitatief relatiegeschenk.  

 

Lijst van de besluiten van de vergadering van  

het College van Burgemeester en Schepenen van 5 februari 2019 – algemeen gedeelte – 

(decreet van 22 december 2017) 



 

8 Juridische dienst - Rapportering klachten - Periode 1 januari 2018 tot 31 december 

2018 - kennisname 

 Het college neemt kennis van het rapport van geregistreerde klachten in de periode 1 

januari 2018 tot 31 december 2018. 

 

9 Juridische zaken - Buurtweg nr 2 - Regularisatie en start afschaffing - beslissing  

 De procedure voor de afschaffing van Buurtweg nr. 2 zal worden opgestart nadat 

juridisch advies werd gegeven.  Mr.  Boullaert wordt aangesteld. 

 

10 Juridische zaken - Desaffectatie en verkoop gedeelte openbaar domein voor 

uitbreiding cabine Imewo in de Spreeuwenweg - beslissing  

 Imewo wenst zijn cabine in de Spreeuwenweg te vergroten.  Hiervoor wordt een 

gedeelte van het openbaar domein aan Imewo verkocht. 

 

11 Milieu –  Aanvragen subsidie kleine landschapselementen – beslissing 

 Het college neemt kennis van de ingediende subsidieaanvragen voor kleine 

landschapselementen van de 5 aanvragen die volledig zijn en voldoen aan alle 

voorwaarden. 

 

12 Milieu – Aanvraag subsidie herbruikbare luiers - beslissing 

 Het college neemt kennis van de ingediende subsidieaanvraag voor herbruikbare luiers. 

 

13 Milieu – Aanvragen subsidie aanleg van eigen waterbevooradingsinstallatie - 

beslissing 

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

eigen waterbevoorradingsinstallatie.  

 

14 Milieu - Huur hoogtewerker - beslissing 

 Het college neemt kennis van de huur van materiaal in het kader van het beheer van 

natuurgebieden. 

 

15 Milieu – Register van de verontreinigde gronden, Krombekestraat +6, 8210 

Zedelgem, gekad. Zedelgem Afdeling 3 Veldegem, sectie G nr. 0668n - kennisgeving 

 Het college neemt kennis van het bodemattest voor de Krombekestraat + 6, (sectie G nr. 

0688n), 8210 Zedelgem. 

 

16 Milieu – Register van de verontreinigde gronden, Krombekestraat +6, 8210 

Zedelgem, gekad. Zedelgem Afdeling 3 Veldegem, sectie G nr. 0688p - kennisgeving 

 Het college neemt kennis van het bodemattest voor de Krombekestraat +6, (sectie G nr. 

0688p), 8210 Zedelgem 

 

17 Milieu – Register van de verontreinigde gronden, Krombekestraat 6, 8210 

Zedelgem, gekad. Zedelgem Afdeling 3 Veldegem, sectie G nr. 0668s - kennisgeving 

 Het college neemt kennis van het bodemattest voor de Krombekestraat 6, 8210 

Zedelgem. 

 

18 Milieu – Register van de verontreinigde gronden, Krombekestraat, 8210 Zedelgem, 

gekad. Zedelgem Afdeling 3 Veldegem, sectie G nr. 0688r - kennisgeving 



 

 Het college neemt kennis van het bodemattest voor de Krombekestraat, 8210 

Zedelgem. 

 

19 Milieu – Register van de verontreinigde gronden, Schatting +48, 8210 Zedelgem, 

gekad. Zedelgem Afdeling 3 Veldegem, sectie D nr. 0577s - kennisgeving 

 Het college neemt kennis van het bodemattest voor de Schatting +48, 8210 Zedelgem. 

 

20 Milieu – Register van de verontreinigde gronden, Schatting 48, 8210 Zedelgem, 

gekad. Zedelgem Afdeling 3 Veldegem, sectie D nr. 0577r - kennisgeving 

 Het college neemt kennis van het bodemattest voor de Schatting 48, 8210 Zedelgem. 

 

21 Milieu - Stopzetting + overname perceel 1 en 12 Den Doorn - kennisgeving 

 Het college neemt kennis van de opzeg van perceel 1 en perceel 12 op Den Doorn, en 

van de nieuwe gebruikers voor beide percelen. 

 

22 Milieu - VLM Subsidie plattelandsloket voor Zorgmoestuin - kennisgeving 

 Het college neemt kennis van de toekenning van de subsidie van het plattelandsloket 

van de VLM voor de inrichting van de zorgmoestuin. 

 

23 Mobiliteit – samenstelling gemeentelijke verkeerscommissie - beslissing 

 Het college bespreekt de samenstelling van de verkeerscommissie voor de nieuwe 

legislatuur die ter goedkeuring aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd. 

 

24 Noodplanning - Overzicht stand van zaken noodplanning - Aanbevelingen 

gouverneur - kennisname 

 Het college neemt kennis van het rapport van de gouverneur in het kader van 

noodplanning. 

 

25 Openbare werken - Aanvraag van de heer Sigrid Hautekiet, Groenestraat 173 te 

8210 Zedelgem, voor het bekomen van een standplaats op de markt van Sint-Elooi 

op donderdagvoormiddag voor de verkoop van koffie, kleine dessertjes en 

lollywafels - beslissing 

 Het college geeft een toelating voor een standplaats van een koffie, dessert en 

lollywafelstand op de markt van Sint-Elooi. 

 

26 Openbare werken - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen 

en diensten – LI Brugse Veldzone–IP Groenhove–Vrijgeweid: Omgevingswerken 

deel 2 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze – goedkeuring VLM als 

aanbestedende overheid - beslissing 

 Het lastenboek en de gunningswijze voor het fietspad over de brug in de 

Korenbloemstraat te Veldegem wordt goedgekeurd. Goedkeuring wordt verleend aan 

de functie van de VLM als aanbestende overheid 

 

27 Preventie – Veiligheidsschoenen onderhoudsmedewerkers van het 

gemeentebestuur – beslissing 

 Het college verleent de goedkeuring aan de onderhoudsmedewerkers van het 

gemeentebestuur om zelf veiligheidsschoenen aan te kopen die voldoen aan de 

afgesproken voorwaarden. 

 



 

28 Ruimte – Vraag schadevergoeding omwille van een administratieve fout - 

beslissing 

 Het college beslist om geen schadevergoeding uit te betalen. 

 

29 Ruimte- herneming bezwaar leegstand Eeckeloo Willy-Devriendt Andrea - 

beslissing 

 Het college neemt kennis van de beslissing. 

 

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 13 december 2018. Er zijn geen opmerkingen.  

 

31 Secretariaat - Verzekeringen – Evaluatie verzekeringsportefeuille – Voorstel Ethias 

– beslissing 

 Het college keurt het voorstel van Ethias goed, volgens hun schrijven van 10 juli 2018, 

tot aanpassing van de verzekeringsportefeuille van gemeente en ocmw. 

 

32 Sociale Zaken – Vrijwilligersovereenkomst OCMW en Gemeente – Beslissing  

 Het Vast Bureau en CBS beslissen, dat vanaf heden  éénzelfde vrijwilligersovereenkomst 

gebruikt wordt voor alle vrijwilligers die ingezet worden in gemeentelijke of OCMW 

diensten. 

 

33 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 

 Het college bespreekt het punt. 

 

34 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking 

 Het college bespreekt de lijst met uitnodigingen. 

 

35 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

 


