
 

 
 

 

 

Lijst van de gemeenteraadsbesluiten 
Vergadering van de gemeenteraad van 25 april 2019 

(decreet van 22 december 2017) 
 

De lijst van de gemeenteraadsbesluiten van de vergadering van de gemeenteraad van 25 april 2019 werd 

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

provinciegouverneur op heden, 30 april 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 - GEBRUIKSOVEREENKOMST SCHOOLLOKALEN VOOR DEELTIJDS 

KUNSTONDERWIJS - BESLISSING 

De gemeenteraad beslist om de gebruiksovereenkomsten met de verschillende basisscholen voor 

het gebruik van klaslokalen voor het geven van de lessen algemene muzikale vorming goed te 

keuren. De gemeente neemt conform de overeenkomst de kosten van nutsvoorzieningen ten laste. 

 

2 

 

JURIDISCHE ZAKEN - VERWERVING GROND MET GEBOUW SCHATTING 69 TE ZEDELGEM - 

ONTWERPAKTE - BESLISSING 

De gemeenteraad gaat akkoord om het terrein gelegen Schatting 69, kadastraal gekend als 3de 

afdeling Veldegem, sectie D nummers 0552b en 0552c, met een totale opp 6597 m², van de firma 

RTS aan te kopen tegen een bedrag van 1.250.000 EUR 

De ontwerpakte wordt integraal goedgekeurd. 

De huurovereenkomsten gekoppeld aan de zendmast op het terrein worden door de gemeente 

overgenomen.   

De gemeente wordt vertegenwoordigd door burgemeester en algemeen directeur voor de 

ondertekening van de akte en de huurovereenkomsten.  

 

3 

 

SECRETARIAAT – AANSTELLING VERTEGENWOORDIGER CENTRUM VOOR BASISEDUCATIE 

BRUGGE-OOSTENDE-WESTHOEK – BESLISSING 

De volgende personen worden aangesteld als vertegenwoordiger en plaatsvervanger van de 

gemeente Zedelgem in de algemene vergadering van Centrum voor Basiseducatie Brugge-

Oostende-Westhoek voor de volledige legislatuur 2019-2024: 

- vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Centrum voor Basiseducatie Brugge-

Oostende-Westhoek: Ellen Goes 

- plaatsvervanger in de algemene vergadering van Centrum voor Basiseducatie Brugge-

Oostende-Westhoek: Sofie Pollet 
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SECRETARIAAT - WVI - ALGEMENE VERGADERINGEN OP 27 JUNI 2019 - GOEDKEURING 

AGENDA EN AANDUIDING VAN EEN VERTEGENWOORDIGER EN EEN PLAATSVERVANGER - 

BESLISSING 

De gemeenteraad keurt de agendapunten goed van de algemene vergadering van WVI op 

donderdag 27 juni 2019: 

1. goedkeuring verslag van de buitengewone algemene vergadering d.d. 28.02.2019 

2. verslag van de raad van bestuur (jaarverslag) 

3. verslag van de commissaris 

4. jaarrekeningen 2018 

5. kwijting aan de bestuurders en de commissaris 

6. evaluatierapport 2013-2018 

7. strategisch plan 2019-2015 

8. statutenwijziging: artikel 5: verlenging WVI tot 10 november 2037 

9. mededelingen. 

Mevrouw Brigitte Himpens, raadslid, wordt aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen in 

de algemene vergadering van WVI op donderdag 27 juni 2019 of op een latere datum met dezelfde 

agenda samengeroepen conform de statuten. De heer Peter Haesaert, raadslid als haar 

plaatsvervanger. 

De gemeenteraad beslist dat de vertegenwoordiger van de gemeente Zedelgem die zal 

deelnemen aan de algemene vergadering van WVI akkoord gaat met de agendapunten zoals 

vermeld in artikel 1 van dit besluit. 

 

5 

 

SECRETARIAAT - ZEFIER - ALGEMENE VERGADERING 13 JUNI 2019 - GOEDKEURING AGENDA EN 

AANSTELLEN VERTEGENWOORDIGER EN PLAATSVERVANGER - BESLISSING  

De gemeenteraad keurt de agendapunten goed van de algemene vergadering van Zefier op 

donderdag 13 juni 2019: 

1.      Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2017-2018 

2.      Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2017-2018 

3.      Goedkeuring van de jaarrekening 2017-2018 (balans, resultaatrekening, winstverdeling en 

toelichting) 

4.      Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor 

5.      Statutaire benoemingen 

De heer Geert De Sutter, raadslid, wordt aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen in de 

algemene vergadering van Zefier op donderdag 13 juni 2019 of mevrouw Sofie Pollet, 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. 

 

6 

 

SECRETARIAAT  - TMVS DV - ALGEMENE JAARVERGADERING DER AANDEELHOUDERS D.D. 11 

JUNI 2019 - AGENDA EN AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER EN PLAATSVERVANGER - 

BESLISSING 

De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de 

jaarvergadering der aandeelhouders van TMVS dv van 11 juni 2019 en de daarbij horende 

documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten: 

1. Toetredingen 

2. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018 

3. a. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2018 

b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2018 

4. Verslag van de commissaris (lid IBR) 

5. Verlenen van kwijting aan de bestuurders 

6. In overeenstemming brengen van het register van de deelnemers 

7. Statutaire benoemingen - raad van bestuur 

8. Aanstelling commissaris (lid IBR) 

9. Varia en mededelingen. 
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Mevrouw Sofie Pollet, raadslid, wordt aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen in de 

algemene jaarvergadering van TMVS dv op dinsdag 11 juni 2019 of op een latere datum met 

dezelfde agenda samengeroepen conform de statuten. De heer Bart Haesaert, raadslid als haar 

plaatsvervanger. 

De gemeenteraad beslist dat de vertegenwoordiger van de gemeente Zedelgem die zal 

deelnemen aan de algemene jaarvergadering van TMVS dv akkoord gaat met de agendapunten 

zoals vermeld in artikel 1 van dit besluit. 

 

7 

 

FINANCIËN - KERKFABRIEKEN - ONZE-LIEVE-VROUW VELDEGEM - REKENING 2018 - ADVIES - 

BESLISSING 

De gemeenteraad beslist om de rekening 2018 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Veldegem 

gunstig te adviseren: 

- exploitatietoelage: 18.883,83 EUR 

- exploitatieoverschot: 22.822,21 EUR 

- investeringstoelage: 0,00 EUR 

- investeringstekort: 0,00 EUR 

Van deze beslissing wordt kennis gegeven aan de provinciegouverneur. 

 

8 

 

FINANCIËN - KERKFABRIEKEN - SINT-ANDREAS AARTRIJKE - REKENING 2018 - ADVIES - 

BESLISSING 

De gemeenteraad beslist om de rekening 2018 van de kerkfabriek Sint-Andreas Aartrijke gunstig 

te adviseren: 

- exploitatietoelage: 25.460,48 EUR 

- exploitatieoverschot: 39.161,50 EUR 

- investeringstoelage: 23.111,00 EUR 

- investeringssaldo: 0,00 EUR 

Van deze beslissing wordt kennis gegeven aan de provinciegouverneur. 

 

9 

 

FINANCIËN - KERKFABRIEKEN - SINT-ELOOI ZEDELGEM - REKENING 2018 - ADVIES - 

BESLISSING 

De gemeenteraad beslist om de rekening 2018 van de kerkfabriek Sint-Elooi Zedelgem gunstig te 

adviseren: 

- exploitatietoelage: 109.175,61 EUR 

- exploitatieoverschot: 124.770,61 EUR 

- investeringstoelage: 30.161,20 EUR 

- investeringssaldo: 0,00 EUR 

Van deze beslissing wordt kennis gegeven aan de provinciegouverneur. 

 

 

10 

 

FINANCIËN - KERKFABRIEKEN - SINT-LAURENTIUS ZEDELGEM - REKENING 2018 - ADVIES - 

BESLISSING 

De gemeenteraad beslist om de rekening 2018 van de kerkfabriek Sint-Laurentius Zedelgem 

gunstig te adviseren: 

- exploitatietoelage: 0,00 EUR 

- exploitatieoverschot: 108.943,39 EUR 

- investeringstoelage: 0,00 EUR 

- investeringssaldo: 0,00 EUR 

Van deze beslissing wordt kennis gegeven aan de provinciegouverneur. 

 

11 

 

FINANCIËN - KERKFABRIEKEN - SINT-MARTINUS LOPPEM - REKENING 2018 - ADVIES - 

BESLISSING 

De gemeenteraad beslist om de rekening 2018 van de kerkfabriek Sint-Martinus Loppem gunstig 

te adviseren: 

- exploitatietoelage: 29.283,98 EUR (Zedelgem 25.554,17 EUR + Brugge 3.729,81 EUR) 

- exploitatieoverschot: 28.765,15 EUR 
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- investeringstoelage: 0,00 EUR 

- investeringsoverschot: 52.112,94 EUR 

Van deze beslissing wordt kennis gegeven aan de provinciegouverneur. 

 

12 

 

VLOETHEMVELD – SAMENWERKINGSOVEREENKOMST NATUUR-EN ERFGOEDPROJECT 

VLOETHEMVELD – 2DE WIJZIGING – GOEDKEURING 

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de samenwerkingsovereenkomst natuur-en 

erfgoedproject Vloethemveld – 2de wijziging. 

 
13 

 

VLOETHEMVELD – OVEREENKOMST MET STATUTAIRE DRAAGKRACHT HOUDENDE 

OPRICHTING VAN DE INTERLOKALE VERENIGING ‘VLOETHEMVELD’ – GOEDKEURING 

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de overeenkomst met statutaire draagkracht 

houdende oprichting van de interlokale vereniging ‘Vloethemveld’. 

 

14 

 

JURIDISCHE ZAKEN - AANSTELLING VERTEGENWOORDIGERS BEHEERSCOMITÉ INTERLOKALE 

VERENIGING VLOETHEMVELD EN STUURGROEP VLOETHEMVELD - BESLISSING 

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

de interlokale vereniging Vloethemveld : 

- vertegenwoordiger in het beheerscomité  voor de volledige legislatuur 2019-2024 

(gemeenteraadslid of collegelid): Bart Haesaert 

- plaatsvervanger in het beheerscomité voor de volledige legislatuur 2019-2024 : Dirk 

Verhaeghe 

- vertegenwoordiger in de stuurgroep voor de volledige legislatuur 2019-2024 (deze 

vertegenwoordiger  is een expert, deze kan een mandataris of een derde zijn.  In de 

stuurgroep dient wel altijd een lid van het college van burgemeester en schepenen 

vertegenwoordigd zijn, dus als de vertegenwoordiger van het beheerscomité geen schepen 

is, dient een schepen aangeduid als lid van de stuurgroep): Arnold Naessens 

- plaatsvervanger stuurgroep : Ann Devriendt 

 

15 

 

JURIDISCHE ZAKEN - PROJECT VLOETHEMVELD - ERFPACHTOVEREENKOMST VOOR 

ERFGOEDELEMENTEN - PRINCIPIËLE BESLISSING 

De gemeenteraad gaat principieel akkoord met de opmaak van een erfpachtovereenkomst 

conform de modaliteiten en tabel in bijlage aan dit besluit. Dienst vastgoedtransacties kan deze 

modaliteiten opnemen in een ontwerptekst die later zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad 

ter goedkeuring.  

 

16 WONEN - INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING WOONWINKEL - 

ENGAGEMENTSVERKLARING EN SUBSIDIEAANVRAAG – GOEDKEURING 

De gemeenteraad beslist om de subsidieaanvraag met inbegrip van de engagementverklaring 

voor het intergemeentelijk project woonwinkel ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid voor 

de periode 2020-2025, goed te keuren. 

 
17 TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE OP VRAAG VAN RAADSLID GÜNTHER DESCHEEMAECKER IN 

VERBAND MET DE ACCOMMODATIE VAN HET CULTUREEL CENTRUM 

De bevoegde schepen verwijst naar de meerjarenplanning voor de plannen over de 

modernisering van de culturele zaal. 

 
18 TOEGEVOEGDE MOTIE OP VRAAG VAN RAADSLID MARTINE DE MEESTER TOT HET AANVRAGEN 

VAN EEN ONDERZOEK DOOR DE VLAAMSE OVERHEID MET HET OOG OP HET PLAATSEN VAN 

GELUIDSWERENDE EN FIJN STOF WERENDE SCHERMEN LANGS DE E40 IN LOPPEM 

De gemeenteraad beslist om aan de hogere overheid de vraag om een onderzoek op te 

starten  met het oog op het plaatsen van geluids- en fijnstofwerende schermen langs de 

autostrade E40 te Loppem. 

 

19 VRAGEN EN ANTWOORDEN 
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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. 

 

 


