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1 Burgerzaken - Hernummering Diksmuidse Heirweg 52 - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen keurt de voorgestelde hernummering in de 

Diksmuidse Heirweg goed:  

huisnummer 52 wordt nieuw huisnummer 52B, dit naar aanleiding van de splitsing van 

één perceel in 3 percelen. 

 

2 Evenementen - Ruimte – Toelating plaatsing evenementenborden: Feest in 't Bos 

van 6 september 2019 tot en met 8 september 2019 - beslissing 

 Het college verleent gunstig advies. 

 

3 Facilitair beheer – groene meersen – Excelsior - berging voor compacte tractor – 

bespreking en beslissing 

 Het college stelt het punt uit. 

 

4 Financiën - Aankoopcentrale stad Brugge - Raamovereenkomst ICT infrastructuur - 

Goedkeuring aankoop servers, storage en support - beslissing 

 Het college beslist om de deelname aan de "Raamovereenkomst ICT infrastructuur - 

Aankoop servers, storage en support" van stad Brugge met levering door Real Dolmen nv 

goed te keuren. 

 

5 Financiën - Gemeentebelastingen – Gemeentelijke activeringsheffing op 

onbebouwde bouwgronden en kavels - Aanslagjaar 2018 - Bezwaarschrift - beslissing 

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

ongegrond is. 

 

6 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Aankoop strooizout - Winterperiodes 2019-2020 t.e.m. 2022-2023 - 

Goedkeuring gunning - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om de opdracht "Aankoop 

strooizout - Winterperiodes 2019-2020 t.e.m. 2022-2023" te gunnen aan FAM International 

nv. 

 

7 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Upgrade straalverbinding tussen gemeentehuis en De Groene Meersen - 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunning – beslissing 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het College van Burgemeester en Schepenen van 16 juli 2019 - algemeen gedeelte - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

 Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om de opdracht "Upgrade 

straalverbinding tussen gemeentehuis en De Groene Meersen" te gunnen aan Cevi nv. 

 

8 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Drukwerk activiteiten vrije tijd - Seizoen 2019-2020 - Goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunning - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om de opdracht "Drukwerk 

activiteiten vrije tijd - Seizoen 2019-2020" te gunnen aan Euro Design. 

 

9 Juridische zaken - Eventuele verwerving perceel Merkemveld kadastraal gekend 

perceelnummer 336B - Aanstellen dienst vastgoedtransacties - beslissing  

 Het college stelt dienst vastgoedtransacties aan voor de opmaak van een ontwerpakte ter 

verwerving van een perceel in Merkemveld in het kader van natuurbehoud. 

 

10 Juridische zaken - Opmaak schattingsverslagen verschillende gemeentelijke 

gebouwen - Aanstellen schatter - beslissing  

 Het college stelt het punt uit. 

 

11 Milieu – Ondernemersloket - Aanvraag van mevrouw Kim Vandewiele Kronestraat 54 

8210 Zedelgem voor de betoelaging voor het verbeteren van de toegankelijkheid van 

handelszaken, vrije beroepen en diensten voor andersvaliden, voor “The Beauty 

Barn” op hetzelfde adres - beslissing  

 Het college beslist om een premie toe te kennen aan “The Beauty Barn” Kronestraat 54 

8210 Zedelgem voor het verbeteren van de toegankelijkheid van handelszaken voor 

andersvaliden.  

 

12 Ondersteuning Sesam groenonderhoud periode 17 juni tot eind oktober 2019 – 

beslissing  

 Het college keurt de ondersteuning van Sesam voor een deel groenonderhoud goed 

 

13 Openbare werken – Raamovereenkomst studieopdracht diverse wegenis- en 

rioleringswerken gedurende 4 jaar - Goedkeuring deelopdracht – herstel en 

herinrichting kruispunt Noordstraat/Brugse Heriweg - beslissing 

 Het college geeft goedkeuring voor de aanstelling van studiebureau Plantec voor de 

studieopdracht " heraanleg van het kruispunt Noordstraat -Diksmuidse heirweg".  

 

14 Openbare werken – Verkaveling van gronden aan de Halfuurdreef, Sint- 

Corneliusstraat en Frederik Moddestraat – definitieve oplevering en vrijgave borg – 

beslissing 

 Het college gaat akkoord met de definitieve oplevering en de vrijgave van de waarborg 

voor de verkaveling langs de halfuurdreef, Sint-Corneliusstraat en Frederik Moddestraat. 

 

15 Openbare werken - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen 

en diensten –Effenen rijbaan kruispunt Noordstraat/Brugse Heirweg met gietasfalt - 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunning- beslissing 

 Het college geeft goedkeuring op de opdracht voor het effenen van de rijbaan ter hoogte 

van het kruispunt Noordstraat/ Brugse Heirweg met gietasfalt 

 

16 Personeel - vacantverklaren voor de functie van redder voor het zwembad - 

beslissing 



 

 De functie van een voltijds redder wordt vacant verklaard en zal ingevuld worden via een 

aanwervingsprocedure. 

 

17 Personeel -  Tewerkstellen van een uitzendkracht- redder- beslissing 

 Het college gaat akkoord met de tewerkstelling  van een redder via  een uitzendbureau en 

dit maximaal voor zes maanden. 

 

18 Personeel- Aanpassing arbeidstijdregeling werkliedenpersoneel- kennisgave 

 Het college wordt geïnformeerd over de aanpassingen compensatie wachtdienst. 

 

19 Secretariaat - Algemeen toezicht - kerkfabrieken 

 Het college neemt kennis van de besluitenlijst van de kerkfabriek Sint-Martinus van 3 juli 

2019 en heeft geen opmerkingen. 

 

20 Secretariaat - Verzekeringen – Omnium dienstverplaatsingen – Uitbreiding waarborg 

– beslissing 

 Het college keurt de bijlage 001 aan de polis 19787203 (omnium dienstverplaatsingen) 

goed. 

 

21 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 

 Het college bespreekt het punt. 

 

22 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking 

 Het college bespreekt de lijst met uitnodigingen. 

 

23 Goedkeuren notulen vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

 


