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1 Archief - Erfgoed – Uitstel publicatie n.a.v. herdenking WOI – beslissing 

 Het college gaat akkoord met het uitstel van de publicatie van 11 november 2019 naar 

december 2019. Met drukkerij Lowyck wordt een nieuwe planning opgesteld voor het 

ontwerp en druk.  

 

2 Communicatie - Herdenkingsplechtigheid en bevrijdingsconcert Zevenkerken 2019 - 

beslissing 

 Elk jaar neemt de gemeente Zedelgem deel aan en verleent ze medewerking aan de 

organisatie van de 'Herdenkingsplechtigheid Sint-Andriesabdij Zevenkerken'. Het jaar 

2019 is een speciale editie met twee plechtige momenten n.a.v. 75 jaar bevrijding van 

Brugge en ommeland en wordt er een bevrijdingsconcert op 6/9 en een plechtigheid op 

9/9 georganiseerd in aanwezigheid van een gezant van Zijne Majesteit De Koning. De 

gemeente participeert aan de organisaties via een financiële toelage en logistieke 

bijdrage catering, bevlagging en bebloeming en deelname aan het protocol. 

 

3 Cultuur - Beleidsnota uitleendienst - Kennisname en standpuntbepaling. 

 Het College bespreekt de nota en beslist in eerste instantie tot de aanpak van de 

vernieuwing van het materiaal ten tijde van het meerjarenplan en tot het optimaliseren 

van transporten via terbeschikkingstelling van materiaal in de gemeentelijke zalen. 

 

4 Evenementen – Milieu – Niet ingedeelde muziekactiviteit, TC Zedelgem, p.a. de heer 

Kris Leyseele, Tulpenlaan 38, 8210 Zedelgem, voor de locatie Stadionlaan 48, 8210 

Zedelgem, op 12 juli 2019 - beslissing 

 Er wordt een afwijking voor een evenement toegestaan voor de locatie Groene Meersen, 

Stadionlaan 48, 8210 Zedelgem op 12 juli 2019. 

 

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

diensten - Elektronische toegangscontrole gebouwen Chiro en 't Kalf Veldegem - 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunning – beslissing 

 Het college beslist dat de opdracht 'elektronische toegangscontrole gebouwen Chiro en 't 

Kalf Veldegem' wordt gegund aan de firma Santens. 

 

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

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

Goedkeuring gunning - beslissing 

 Het college beslist dat de opdracht 'Vernieuwen buitenschrijnwerk Chiro &amp; OPTIE 't 

Kalf Veldegem' wordt gegund aan de firma Timmerman nv 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het College van Burgemeester en Schepenen van 9 juli 2019 - algemeen gedeelte - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

 

7 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

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

verrekening 1 - beslissing 

 Het college stelt voor verrekening 1 van de opdracht "De Groene Meersen - Aanleg 

voetbalveld in kunstgras" van Lesuco nv goed te keuren. 

 

8 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Huur en onderhoud anti-vuilmatten - Periode 10/2019 t.e.m. 09/2023 - 

Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's - beslissing 

 Het college beslist om de lastvoorwaarden en de gunningswijze voor de opdracht "Huur 

en onderhoud anti-vuilmatten - Periode 10/2019 t.e.m. 09/2023" goed te keuren. 

 

9 Financiën - CREAT Service Centrum - Dienstverlening met betrekking tot legionella - 

Opstellen beheersplannen en logboeken - Raamovereenkomst - Goedkeuring 

deelname - beslissing 

 Het college beslist om de deelname aan de raamovereenkomst "Dienstverlening met 

betrekking tot legionella - Opstellen beheersplannen en logboeken" van CREAT Service 

Centrum (Farys) met uitvoering door AquaDomo goed te keuren. 

 

10 Financiën - Gemeentebelastingen - Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier 

milieubelasting - Aanslagjaar 2019 - Indeling handelszaken - Generatie 2 - beslissing 

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

milieubelasting – generatie 2 - handelszaken, vast en verklaart het kohier, bestaande uit 

482 artikelen, uitvoerbaar voor een totaal bedrag van 31.330,00 EUR. 

 

11 Juridische zaken - BKO en de scholen - Integratie in schoolgebouwen - beslissing 

 Het college beslist om na te gaan of de BKO kan worden geïntegreerd in de scholen zodat 

de gemeentelijke locaties die nu worden ter beschikking gesteld met ter tijd kunnen 

worden afgebouwd.  

 

12 Juridische zaken - Concessie Groene Meersen - Dagvaarding voormalige uitbater 

cafetaria - Achterstallige schulden - kennisname 

 Het college neemt kennis van de dagvaarding ten aanzien van voormalige concessionaris 

van de cafetaria Groene Meersen.  Er werd ondertussen ook verstekvonnis genomen. 

 

13 Juridische zaken - Dossier 'de Pilse' - Eventuele verwerving gronden - Schatting - 

beslissing  

 Het college neemt kennis van de schatting van de betreffende percelen en gaat akkoord 

om de verwerving verder te zetten.  Dienst vastgoedtransacties wordt gevraagd om een 

ontwerpakte op te maken. 

 

14 Juridische zaken - Dossiers openbare verkoop percelen aan Torhoutsesteenweg en 

Schatting - Instelprijs en ruchtbaarheid - beslissing 

 Het college neemt kennis van de stand van zaken van de dossiers omtrent een aantal 

geplande openbare verkopen van openbaar domein langs de Torhoutsesteenweg en 

Schatting en beslist tot 80% van de geschatte waarde als instelprijs alsook tot publiciteit  

in West-Vlaanderen voor 330 EUR per week en dit gedurende één maand.  

 

15 Juridische zaken - Eventuele aankoop woning Hugo Verrieststraat te Aartrijke - 

Schattingsverslag - beslissing 



 

 Het college neemt kennis van het schattingsverslag opgemaakt door dienst 

vastgoedtransacties in dit dossier. 

 

16 Juridische zaken - GAS-boeten - Procedure politierechtbank - Aanstellen raadsman - 

beslissing 

 Het college beslist mr. Sven Boulaert aan te stellen om de gemeente bij te staan in het 

dossier betreffende GAS boeten café St. Elooi dat wordt ingeleid voor de politierechtbank 

te Brugge. 

 

17 Juridische zaken - Procedure tot herstelvordering -Handhaving - Doorhaling - 

beslissing  

 Het college beslist dat de procedure van burgerlijke herstellingvordering kan worden 

beëindigd.  De raadsman wordt gevraagd om het nodige te doen voor doorhaling van het 

dossier. 

 

18 Milieu - Beheersovereenkomst met Natuurpunt Zedelgem omtrent beheer percelen 

200H en 200K Hoogveld - beslissing 

 Het college keurt de beheersovereenkomst met Natuurpunt Zedelgem voor het beheer 

van de percelen 200H en 200K  

in 'Hoogveld' te Veldegem principieel goed. 

 

19 Milieu – Ondernemersloket - Aanvraag van de vennootschap Druwel bvba, met 

maatschappelijke zetel Molendreef 9 te 8210 Loppem, voor een bijkomend voertuig 

bij de bestaande vergunning voor het verhuren van voertuigen met bestuurder – 

beslissing  

 Het college beslist om een vergunning te verlenen aan Druwel bvba Molendreef 9 te 8210 

Loppem, voor een derde voertuig bij de bestaande vergunning voor het verhuren van 

voertuigen met bestuurder  

 

20 Mobiliteit – Princiepsovereenkomst streefbeeld spooroverwegen met Infrabel – 

beslissing 

 Het college gaat akkoord met de princiepsovereenkomst met Infrabel inzake het 

streefbeeld voor de overwegen in Zedelgem en vraagt dit voor te leggen ter goedkeuring 

in de eerstvolgende gemeenteraad 

 

21 Openbare werken – Afkoppeling Rembertstraat – Uitvoeringsovereenkomsten 

afkoppeling private percelen - beslissing 

 Het college keurt de subsidie-overeenkomsten voor afkoppelingen van de private 

woningen in de Rembertstraat goed. 

 

22 Openbare werken - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen 

en diensten - Wegeniswerken Schattingbeekwijk - Lus de linde - Goedkeuring 

aanvangsdatum - beslissing 

 Het college keurt het aanvangsbevel van de wegeniswerken Schattingbeekwijk - Lus de 

linde goed 

 

23 Openbare werken – Verkaveling De Potente bvba gelegen aan de Fazantenlaan fase 

III – voorlopige oplevering van een deel van de nieuwe wegenis – beslissing 

 Het college gaat akkoord met de voorlopige oplevering van een deel van de nieuwe 

wegenis van de fase III in de verkaveling op naam van de Potente bvba aan de 

Fazantenlaan 



 

 

24 Personeel - vacantverklaring voor de functie van ploegbaas - beslissing 

 Het college beslist om de functie van ploegbaas vacant te verklaren en in te vullen via een 

aanwervingsprocedure 

 

25 Personeel - Vacantverklaring voor de functie van technisch administratief 

medewerker - beslissing 

 Het college beslist om de  functie van technisch administratief medewerker vacant te 

verklaren en in te vullen via een aanwervingsprocedure 

 

26 Personeel- Vacantverklaring van de halftijdse functie van administratief 

medewerker dienst ruimte en halftijds administratief medewerker wonen- 

beslissing 

 Een betrekking van administratief medewerker , niveau C in contractueel verband open 

te verklaren en in te vullen via het aanspreken van de werfreserve aangelegd na de 

aanwervingsprocedure afgesloten op 16 mei 2018 voor administratief medewerker. 

 

27 Personeel- Delegatie goedkeuringen gemeenschapsdienst aan de algemeen 

directeur- beslissing 

 Het college delegeert de bevoegdheid betreffende het goedkeuren van de aanvraag om 

een 'veroordeelde' zijn/haar werkstraf bij het gemeentebestuur te vervullen te delegeren 

aan de algemeen directeur. 

 

28 Preventie - Psychosociale risicoanalyse - Resultaten bevraging - kennisgeving 

 Het college neemt kennis van de resultaten van de bevraging rond psychosociale risico's 

in het kader van de wet welzijn op het werk. 

 

29 Preventie - Visie en globaal plan - kennisname 

 Het college neemt kennis van de visie en het globaal plan voor de legislatuur 2019-2024 

voor preventie.  

 

30 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 

 Het college bespreekt het punt. 

 

31 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking 

 Het college bespreekt de lijst met uitnodigingen. 

 

32 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

 


