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1 Algemeen directeur - Verslag managementteam dd. 3.5.2019 - Kennisgeving. 

 Het College neemt kennis van het verslag van het managementteam dd. 3.5.2019. 

 

2 Bibliotheek - Overstappen naar het Eengemaakt bibliotheeksysteem (EBS): 

samenwerking binnen Ginter - beslissing 

 Het college beslist om over te stappen naar het Eengemaakt bibliotheeksysteem (EBS) in 

samenwerking met Ginter via groep 2 : gezamenlijk lidgeld en gezamenlijk reglement. Dit 

wil zeggen door lidgeld te betalen in één bibliotheek ben je ook automatisch lid van de 

andere Ginter bibliotheken en de reglementen van de Ginter bibliotheken worden 

gedeeltelijk op elkaar afgestemd. 

 

3 Burgerzaken - Ambtshalve schrapping - beslissing 

 Het College beslist tot de ambtshalve schrapping. 

 

4 Cultuur - Advies cultuurraad met betrekking tot GC GlaZ - kennisgeving 

 Het college neemt kennis van het advies van de cultuurraad betreffende GC GlaZ. 

 

5 Cultuur - Verslagen Raad van Bestuur Ginter - kennisgeving 

 Het college neemt kennis van de verslagen van de Raad van Bestuur van Ginter. 

 

6 Evenementen - Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de 

doortocht van de Binck Bank Tour op 13 augustus 2019 – beslissing 

 Naar aanleiding van de doortocht van de Binck Bank Tour beslist het college over een 

parkeerverbod op 13 augustus 2019 van 14u00 tot en met 15u30: 

- De Maerestraat ter hoogte van huisnummer 15 over de lengte van 60 meter. 

- De Maerestraat ter hoogte van huisnummer 14 over de lengte van 30 meter. 

- De Hoge Rokersstraat 

 

7 Evenementen - Onthaal - Buurtfeest met speelstraat Xaverianenplein Zedelgem op 

30 juni 2019 - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen stemt in met de organisatie van het 

buurtfeest met speelstraat Xaverianenplein te Zedelgem op 30 juni 2019.   

Toelating wordt verleend aan de organisatoren van betreffende speelstraat om op deze 

dag een kleine straatactiviteit te organiseren (vb. barbecue, bijkomend buurtspel, 

frisdrankuitdeling,...). 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het College van Burgemeester en Schepenen van 14 mei 2019 - algemeen gedeelte - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

De toelage voor het buurtfeest van 125,00 EUR mag uitbetaald worden na het 

plaatsvinden van de activiteiten voor zover voldaan werd aan alle voorwaarden conform 

de geldende reglementen. 

 

8 Evenementen - Onthaal - Buurtfeest Plaatsebeekpad Zedelgem op 4 augustus 2019 - 

beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen stemt in met de organisatie van het 

buurtfeest Plaatsebeekpad te Zedelgem op 4 augustus 2019.   

De toelage van 125,00 EUR mag uitbetaald worden na het plaatsvinden van de 

activiteiten voor zover voldaan werd aan alle voorwaarden conform de geldende 

reglementen. 

 

9 Evenementen - Ruimte – Toelating plaatsing evenementenborden: Ingrid Hertveldt 

voor de aankondiging van Loppem zingt op 14 augustus 2019 - beslissing 

 Het college geeft toestemming tot het plaatsen van evenementenborden. 

 

10 Evenementen - Ruimte – Toelating plaatsing evenementenborden: Site Loqa - Dirk 

Taveirne, voor de aankondiging van de landfeesten van de landelijke gilde op 28, 29 

en 30 juni 2019 - beslissing 

 Het college geeft toestemming tot het plaatsen van evenementenborden. 

 

11 Evenementen – Sport – Organisatie van een  wielerwedstrijd door Golazo op dinsdag 

13 augustus 2019  – beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist dat Golazo de BinckBank Tour op 

dinsdag 13 augustus 2019 kan organiseren.  

 

12 Facilitair beheer - Gemeentehuis Zedelgem - onderhoudscontract automatische 

schuifdeuren - goedkeuring lastvoorwaarden en gunning - beslissing 

 Het college beslist om het onderhoudscontract voor de nieuwe automatische 

schuifdeuren in het gemeentehuis van Zedelgem toe te wijzen aan de firma P.D.S. 

(installateur van deze deuren) 

 

13 Facilitair beheer - Gemeentehuis Zedelgem - onderhoudscontract inbraak- en 

brandalarmcentrale - goedkeuring lastvoorwaarden en gunning - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen gunt het jaarlijkse onderhoud van de 

inbraak- en brandalarmcentrale in het gemeentehuis van Zedelgem aan de firma The 

Belgian uit Meise. 

 

14 Facilitair beheer - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Vernieuwen buitenschrijnwerk Chiro &amp; OPTIE 't Kalf Veldegem - 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - beslissing 

 Het college keurt de lastvoorwaarden en gunningswijze voor de opdracht  'Vernieuwen 

buitenschrijnwerk Chiro &amp; OPTIE 't Kalf Veldegem' goed. 

 

15 Facilitair beheer - planning gebouwen - kennisname 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de planning van de dienst 

gebouwen voor de periode mei - augustus 2019 

 

16 Faciliteiten - renovatie laagspanningsinstallatie Groene Meersen - geven van het 

bevel tot aanvang van de werken - beslissing 



 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist om het aanvangsbevel voor de 

renovatie van de laagspanningsinstallaties in het complex Groene Meersen vast te stellen 

op maandag 17 juni 2019. 

 

17 Faciliteiten - renovatie laagspanningsinstallaties Strooien Hane en Bosserij - geven 

van het bevel tot aanvang van de werken - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist om het bevel tot aanvang van de 

werken voor de renovatie van de laagspanningsinstallaties in de Strooien Hane en de 

Bosserij vast te stellen op maandag 3 juni 2019. 

 

18 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 2019 - Generatie 1 - 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 

EUR. 

 

19 Financiën - Gemeentebelastingen - Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier 

belasting op de verspreiding van reclamedrukwerk - Aanslagjaar 2018 - Generatie 2 – 

beslissing 

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

de verspreiding van reclamedrukwerk, vast en verklaart het kohier, bestaande uit 2 

artikelen, uitvoerbaar voor een totaal bedrag van 3.237,87 EUR. 

 

20 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - De Groene Meersen - Aanleg voetbalveld in kunstgras - Goedkeuring 

gunning - beslissing 

 Het college beslist om de opdracht "De Groene Meersen - Aanleg voetbalveld in 

kunstgras" te gunnen aan Lesuco nv. 

 

21 Juridische zaken - Afschaffing chemin nr. 6 - Aanstellen raadsman - beslissing  

 Het college stelt het punt uit. 

 

22 Juridische zaken - Desaffectatie en verkoop van grond aan Aquafin in de Pierlapont - 

Ontwerpakte - beslissing 

 Het college beslist om een gedeelte van het openbaar domein gelegen in de Pierlapont te 

desaffecteren en te verkopen aan Aquafin voor het aanleggen van een 

rioolwaterzuiveringssysteem en gracht. 

 

23 Juridische zaken - Erfpachtovereenkomsten met de Stapsteen Veldegem - Overname 

door Sint - Rembert - Aanstellen dienst vastgoedtransacties - beslissing  

 Het college stelt dienst vastgoedtransacties aan om het nodige doen voor overname van 

de erfpachtovereenkomst van de voormalige gemeenteschool met de basisschool De 

Stapsteen te Veldegem, door de scholengroep Sint Rembert vzw Torhout.  Er wordt een 

visie uitgewerkt rond BKO. 

 

24 Juridische zaken - Eventuele verkoop gronden technische dienst - Opmeting en 

schattingsverslag - beslissing  



 

 Het college beslist dat een aantal percelen behorende tot de technische dienst kunnen 

openbaar verkocht worden conform de opmeting en schattingsverslagen opgesteld door 

de landmeter en schatter.  Notaris Lommée wordt aangesteld om de openbare verkoop 

op te starten. 

 

25 Juridische zaken - Eventuele verwerving grond gelegen in Merkemveld, kadastraal 

gekend als D 345 W - Aanstellen dienst vastgoedtransacties - beslissing  

 Het college beslist om haar beleid van verwerving gronden in Merkemveld in het kader 

van natuurbehoud verder te zetten en stelt dienst vastgoedtransacties aan om het 

dossier voor verwerving op te starten van het perceel kadastraal gekend als D 345 W. 

 

26 Juridische zaken - Eventuele verwerving perceel Merkemveld kadastraal gekend als 

D 415 A - Aanstellen dienst vastgoedtransacties - beslissing 

 Het college beslist om haar beleid van verwerving gronden in Merkemveld in het kader 

van natuurbehoud verder te zetten en stelt dienst vastgoedtransacties aan om het 

dossier voor verwerving op te starten van het perceel kadastraal gekend als D 415 A. 

 

27 Juridische zaken - Kosteloze grondafstand verkaveling NV Nestas &amp; NV 

Durabrik in de Dr. Adriaensstraat 57 te Zedelgem - Ontwerpakte - beslissing  

 Het college gaat akkoord met de kosteloze afstand van infrastructuurwerken 

(parkeerplaatsen en voetpad) in de Dr. Adriaensstraat 57 naar het openbaar domein en 

dit conform de opgelegde lasten in de verkavelingsvergunning. 

 

28 Juridische zaken - Minnelijke regeling dossier GOG Plaatsebeek - Detailuitwerking - 

beslissing  

 In het onteigeningsdossier Plaatsebeek GOG zijn partijen akkoord gegaan met een 

minnelijke regeling.  Het college keurde op 22 januari 2019 en 19 februari 2019 een 

berekening goed.  Er wordt nu een detailverrekening gemaakt per perceel. 

 

29 Juridische zaken - Pachtvrijmaken grond 'Vier Eiken' - Kosteloos in ruil voor gebruik 

ter bede - beslissing  

 Het college beslist om de gronden 'Vier Eiken' pachtvrij te maken.  Met de huidige pachter 

zal een gebruik ter bede worden afgesloten. 

 

30 Milieu – Afrekening 2018 kleinschalige landschapselementen Regionaal Landschap 

Houtland - beslissing 

 Het college beslist dat de afrekening van de projecten kleinschalige 

landschapselementen, uitgevoerd door Regionaal Landschap Houtland, wordt 

goedgekeurd. 

 

31 Openbare werken –  antwoord op schriftelijke vraag in verband met de vervuiling 

van de Moubeek - beslissing 

 Het college gaat akkoord met de antwoordbrief op de schriftelijke vraag  

 

32 Openbare Werken – aanvraag voor  aanleg bijkomend petanqueplein aan Jonkhove - 

beslissing 

 Het college gaat niet akkoord met de realisatie van een tweede petanqueveld aan 

Jonkhove volgens het inplantingsplan van de dienst. 

 

33 Plechtigheden en recepties van de gemeente Zedelgem - Werkorganisatie - 

Kennisgeving. 



 

 Het College neemt kennis van de vernieuwde werkorganisatie omtrent plechtigheden en 

recepties van de gemeente Zedelgem 

 

34 Secretariaat - De Lijn gewone algemene vergadering - aanduiden vertegenwoordiger 

en goedkeuren agenda 

 Het college keurt de agenda goed van de gewone algemene vergadering van De Lijn. 

 

35 Secretariaat - Vereniging voor openbaar groen jaarlijkse statutaire algemene 

vergadering d.d. 6 juni 2019 - aanduiding vertegenwoordiger - goedkeuren agenda 

 Het college keurt de agenda goed van de jaarlijkse statutaire algemene vergadering van 

de vereniging voor openbaar groen. 

 

36 Sport - 1.000km voor Kom op tegen Kanker op vrijdag 31 mei - goedkeuring 

 Het college beslist op basis van het volgende: 

Wettelijk kader 

- artikel 56 van het decreet over het lokaal bestuur 

Aanleiding 

- de organisatie van de 1.000km voor Kom op tegen Kanker op vrijdag 31 mei in de 

Groene Meersen 

- de vraag om bier De Leeuw en wijn te schenken 

Krediet  

Exploitatie - uitgaven 

algemene rek. beleidsitem  kostenplaats actie bedrag 

615999 098500   15.000 EUR 

6131006 098500    

6131005 098500    

Personeel 

- 8-tal personeelsleden zijn aanwezig van 7u tot 18u 

- Andere personeelsleden konden kiezen tussen opname van een halve dag of 

schenking van 30 EUR aan Kom op tegen Kanker 

- Inzet van heel wat individuele vrijwilligers en vrijwilligers van verenigingen 

Motivering  

- Het gemeentebestuur vaardigt vanaf het prille begin van de 1.000 km een ploeg 

af 

- Het voorstel om tijdens de 10de editie als middagstad te fungeren 

Dossierstukken 

- draaiboek 

- ontwerpbeslissing 

Besluit 

Artikel 1.- Het college neemt kennis van het draaiboek van de 1000km voor Kom op tegen 

Kanker. De kostenraming bedraagt 18.400 EUR.   

Artikel 2.- Het college stelt 5 vaten Bier De Leeuw en 10 bakken bier De Leeuw en flessen 

wijn ter beschikking voor het evenement. 

 

37 Vloethemveld - Goedkeuring beheersplan - kennisgeving 

 Het college neemt kennis van het schrijven van Agentschap Onroerend Erfgoed aan de 

Vlaamse Landmaatschappij West-Vlaanderen omtrent de goedkeuring van het 

beheersplan voor 'Vloethemveld'. 

 



 

38 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 

 Het college bespreekt het punt. 

 

39 Secretariaat - Gemeenteraad - agenda 

 Het college vraagt aan de voorzitter om de voorgestelde agendapunten op te nemen op 

de zitting van de gemeenteraad van 23 mei 2019. 

 

40 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking 

 Het college neemt kennis van de lijst met de uitnodigingen. 

 

41 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van vorige vergadering goed. 

 

 


