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1 Algemeen directeur - Afsprakennota samenwerking politici en ambtenaren - 

goedkeuring. 

 Het College keurt de afsprakennota, zoals voorgesteld door de algemeen directeur 

namens het managementteam, goed. 

 

2 Archief – Vaderlandslievende plechtigheden – Uitbetaling subsidies aan NSB-

afdelingen Aartrijke, Loppem en Zedelgem voor werkjaar 2018 - beslissing 

 Het college beslist dat voor het werkjaar 2018 de subsidies uitbetaald worden aan de 

NSB-afdelingen Aartrijke, Loppem en Zedelgem  

 

3 Burgerzaken - Bedankingsbijeenkomst verkiezingen - beslissing 

 Het college beslist om een bedankingsbijeenkomst te organiseren voor de voorzitters en 

secretarissen van de 24 stembureaus van de verkiezingen op zondag 26 mei 2019. In de 

stembureaus is alles vlot verlopen dankzij de inzet, verantwoordelijkheid en 

enthousiasme van alle deelnemende leden. 

 

4 Communicatie - Zedelgem Magazine, juli/augustus 2019 - Kennisgeving 

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

Magazine, editie juli/augustus 2019. 

 

5 Evenementen – Milieu – Niet ingedeelde muziekactiviteit, vzw Jeugdhuis 

Jonkhove/Twen, p.a. Joy Decock, Aartrijksestraat 3/0101, 8211 Zedelgem, voor de 

locatie jeugdhuis Jonkhove, op 20 juli 2019  - beslissing 

 Er wordt een afwijking van een evenement toegestaan voor de locatie jeugdhuis 

Jonkhove/Twen op 20 juli 2019. 

 

6 Evenementen - Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de komst 

van het Wiener circus te Loppem van 15 juli tot en met 19 juli 2019 - beslissing 

 Naar aanleiding van een circus op het dorpsplein van Loppem beslist het college om het 

plein volledig parkeervrij te maken vanaf 15 juli om 6u00 tot en met 19 juli om 18u00. 

 

7 Evenementen - Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van een 

buurtfeest in de Moubekestraat op 4 augustus 2019 - beslissing 

 Naar aanleiding van een buurtfeest beslist het college over een algemeen parkeerverbod 

en verbod voor alle verkeer in de Moubekestraat tussen de Aartrijksestraat en de 

Ossebilkstraat. 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het College van Burgemeester en Schepenen van 11 juni 2019 - algemeen gedeelte - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

 

8 Evenementen - Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van een 

speelstraat en straatfeest in de Frederik Moddestraat op 17 augustus 2019 - 

beslissing 

 Naar aanleiding van een buurtfeest en speelstraat beslist het college dat er op 17 

augustus 2019 een algemeen parkeer- en verkeersverbod wordt ingevoerd in de F. 

Moddestraat in Veldegem tussen 09u00 en 23u30. 

 

9 Evenementen - Onthaal - Buurtfeest Koudepuit (Moubekestraat) Aartrijke op 4 

augustus 2019 - beslissing 

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

buurtfeest Koudepuit  (Moubekestraat) te Aartrijke 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. 

 

10 Evenementen - Onthaal - Buurtfeest met speelstraat Frederik Moddestraat 

Veldegem op 17 augustus 2019 - beslissing 

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

buurtfeest met speelstraat Frederik Moddestraat te Veldegem op 17 augustus 2019. 

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

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

frisdrankuitdeling,...). 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. 

 

11 Evenementen – Organisatie van Heirweg Rommelmarkt op 18 augustus 2019 door 

Feestcomité Heirweg – beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist dat Feestcomité Heirweg “Heirweg 

Rommelmarkt” op 18 augustus 2019 kan organiseren. 

 

12 Evenementen – Organisatie van Waikiki-fuif op 20 juli 2019 door Jeugdhuis 

Jonkhove– beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist dat Jeugdhuis Jonkhove de Waikiki-

fuif op 20 juli 2019 kan organiseren. 

 

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

diensten - Bouwen van een politiekantoor - Studieopdracht voor architectuur, 

stabiliteit, technieken, veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking en EPB-

verslaggeving - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - beslissing 

 - Het college keurt de lastvoorwaarden en gunningswijze voor de opdracht  'Bouwen van 

een politiekantoor - Studieopdracht voor architectuur, stabiliteit, technieken, 

veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking en EPB-verslaggeving' goed. 

 

14 Financiën - Gemeentebelastingen - Belasting op de leegstand van gebouwen en 

woningen – Aanslagjaar 2018 - Bezwaarschrift  - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist dat het bezwaar ontvankelijk maar 

ongegrond is. 

 

15 Financiën - Gemeentebelastingen - Belasting op de private verblijfsgelegenheden, 

die niet tot hoofdverblijf dienen - Aanslagjaar 2018 – Bezwaarschrift - beslissing 



 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist dat het bezwaar ontvankelijk en 

gegrond is. 

 

16 Financiën - Rapportering budgethouderschap 1/2019 - kennisgeving 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het register van 

bestelbons en de uitvoering van het budgethouderschap.  

 

17 Financiën - Reprografieregeling - Overeenkomsten met Reprobel - Goedkeuring - 

beslissing 

 Het college stelt voor om de overeenkomsten met Reprobel voor de reprografieregeling 

goed te keuren. 

 

18 Financiën – Staat van onwaarden ‘Belasting op de leegstand van gebouwen en 

woningen’ – Aanslagjaar 2016 – Generatie 1 - beslissing 

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

belasting op de leegstaande gebouwen en woningen – aanslagjaar 2016 - vast voor een 

bedrag van 1.800,00 EUR. 

 

19 Financiën – Staat van onwaarden ‘Belasting op de leegstand van gebouwen en 

woningen’ – Aanslagjaar 2017 – Generatie 1 - beslissing 

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

belasting op de leegstaande gebouwen en woningen – aanslagjaar 2017 - vast voor een 

bedrag van 1.200,00 EUR. 

 

20 Financiën – Staat van onwaarden ‘Belasting op de private verblijfsgelegenheden die 

niet tot hoofdverblijf dienen’ – Aanslagjaar 2018 – Generatie 2 - beslissing 

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

belasting op de private verblijfsgelegenheden die niet tot hoofdverblijf dienen – 

aanslagjaar 2018 - vast voor een bedrag van 500,00 EUR. 

 

21 Financiën – Staat van onwaarden ‘Gemeentelijke activeringsheffing op onbebouwde 

bouwgronden of kavels’ – Aanslagjaar 2018 – Generatie 1 - beslissing 

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

gemeentelijke activeringsheffing op onbebouwde bouwgronden of kavels – aanslagjaar 

2018 – generatie 1 - vast voor een bedrag van 3.000,00 EUR. 

 

22 Financiën – Staat van onwaarden ‘Milieubelasting’ – Aanslagjaar 2016 – Generatie 2 – 

Indeling handelszaken - beslissing 

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

milieubelasting – aanslagjaar 2016 – generatie 2 – indeling handelszaken - vast voor een 

bedrag van 130,00 EUR. 

 

23 Financiën – Staat van onwaarden ‘Parkeren in een blauwe zone’ – Aanslagjaar 2016 – 

Generatie 1, 4 en 5 - beslissing 

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

parkeren blauwe zone – aanslagjaar 2016 – generatie 1, 4 en 5 vast voor een bedrag van 

236,45 EUR. 

 

24 Juridische zaken - Desaffectatie en verkoop gedeelte openbaar domein aan de 

Watergroep voor waterzuiveringsinfrastructuur in de Pierlapont - Materiële 

vergissing - Rechtzetting - beslissing 



 

 Het college beslist om dit punt uit te stellen. 

 

25 Juridische zaken - Gebruiksovereenkomst parking Machteld - Opzeg - beslissing 

 Het college beslist om de gebruiksovereenkomst voor parking van kledingzaak Machteld 

op te zeggen nu beslist werd om het GlaZ niet meer te verhuren. 

 

26 Milieu – Juridische ondersteuning in het kader van de procedure  Gewestelijk 

Ruimtelijk Uitvoeringsplan “Ventilus “   – beslissing 

 Het College beslist tot de juridische ondersteuning door advocatenkantoor Sven Boullart 

 

27 Openbare werken - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen 

en diensten - Wegeniswerken Schattingbeekwijk - Lus de linde - Goedkeuring 

gunning - beslissing 

 Het college beslist om de werken "Wegeniswerken Schattingbeekwijk - Lus de Linde" te 

gunnen aan Verhegge Marc bvba 

 

28 Openbare werken - Verkaveling op naam van Gino Feys bvba in de Halfuurdreef 87 

en de Boswegel -  goedkeuring uitvoeringsdossier en bepaling borg - beslissing 

 Het college legt de borg vast voor de verkaveling van Gino Feys BVBA voor aanleg van het 

openbaar domein in de verkaveling aan de halfuurdreef 87/boswegel de Veldegem 

 

29 Personeel- Verzekering arbeidsongevallen - beslissing 

  

 

30 Personeel- Wijziging rechtspositieregeling preselectie en diplomavoorwaarden- 

beslissing 

 Het college beslist om de rechtspositieregeling te wijzigen, meer bepaald de 

voorwaarden pre-selectie en toevoeging diplomavoorwaarden chauffeur. 

 

31 Personeel- Vacantverklaring van de functie van chauffeur- beslissing 

 Het college beslist om de functie van chauffeur vacant te verklaren. 

 

32 Secretariaat - Algemeen toezicht - kerkfabrieken 

  

 

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. 

 

 


