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1 Archief - Erfgoedzorg - Open Monumentendag - Kostenraming - goedkeuring 

 Het programma, de kostenraming van 2.355,36 € voor de organisatie van Open 

Monumentendag, op zondag 8 september 2019 en de verdeelsleutel voor de onkosten 

tussen de gemeenten Jabbeke en Zedelgem worden goedgekeurd. 

 

2 Cultuur - Ginter 2020-2025 - bespreking beleidsadvies en standpuntbepaling 

 Het College bespreekt de analysenota en neemt volgende standpunten in: 

- continueren van het intergemeentelijk samenwerkingsverband in haar huidige vorm 

(Zedelgem als beherende organisatie van de projectvereniging Ginter) 

- aan te dringen bij Ginter op een inhoudelijk concrete cultuurnota waaruit de 

toegevoegde waarde van het samenwerkingsverband duidelijk blijkt (vraag naar concrete 

projecten, doelstellingen en acties die een meerwaarde voor de inwoner betekenen) 

- een andere, meer gerechtvaardigde financiering bij de deelnemende gemeenten af te 

toetsen en te onderhandelen; het voorstel bestaat erin dat de personeelskost gedeeld 

wordt onder de 8 gemeenten (ieder gemeente betaalt een gelijke bedrag) en voor het 

resterend bedrag de verdeelsleutel van het aantal inwoners toe te passen  

- niet in te stappen in het eengemaakt bibliotheeksysteem omdat de inschatting is dat 

inwoners vooral in eigen gemeente boeken ontlenen en er geen meerwaarde is om 

uniforme tarieven en een uniform reglement te hanteren; wel zou een gedifferentieerde 

collectievorming (iedere gemeente specialiseert zich in een bepaald thema in haar 

collectievorming) een meerwaarde kunnen betekenen; deze meerwaarde is inhoudelijk 

(niet reglementerend) en kan op tafel gelegd worden in de raad van bestuur bij de 

ontwikkeling en besluitvorming rond de cultuurnota 

 

3 Evenementen – Milieu – Niet ingedeelde muziekactiviteit, TC Loppem, p.a. de heer 

Stijn Ruckebusch, voor de locatie Rode Beukendreef 29, 8210 Zedelgem  - beslissing 

 Het College keurt de afwijking goed. 

 

4 Evenementen - Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de Fonkel 

Fluo dag op 25 september 2019 in Aartrijke - beslissing 

 Naar aanleiding van de Fonkel Fluo dag beslist het college over onderstaande 

verkeersmaatregelen op 25 september van 8u00 tot en met 13u00: 

Parkeerverbod en verkeersverbod (muv fietsers) in de Schoolstraat vanaf huisnummer 21 

tot aan de A.Mervilliestraat 

 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het College van Burgemeester en Schepenen van 6 augustus 2019 - algemeen gedeelte - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

5 Evenementen - Onthaal - Buurtfeest Dopheidelaan Loppem op 7 september 2019 - 

beslissing 

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

buurtfeest Dopheidelaan te Loppem op 7 september 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. 

 

6 Evenementen - Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van een 

straatfeest in de Dopheidelaan te Loppem op zaterdag 7 september 2019 - beslissing 

 Naar aanleiding van een straatfeest in de Dopheidelaan op 7 september 2019 beslist het 

college over onderstaande verkeersmaatregelen: 

PARKEERVERBOD van 12u00 tot 22u00 

In de Dopheidelaan vanaf huisnummer 22 tot en met huisnummer 30  

VERBOD VOOR ALLE VERKEER van 14u00 tot 21u00 

In de Dopheidelaan tussen huisnummer 22 en huisnummer 30 

 

7 Evenementen - Onthaal - Buurtfeest Gentweg Zedelgem op 14 september 2019 - 

beslissing 

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

buurtfeest  

Gentweg te Zedelgem op 14 september 2019. De subsidieaanvraag voor het buurtfeest 

wordt niet goedgekeurd en bijgevolg wordt de toelage van 125,00 EUR voor het 

buurtfeest niet uitbetaald. 

 

8 Evenementen - Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van een 

straatfeest in de Gentweg op 14 september 2019 - beslissing 

 Naar aanleiding van een buurtfeest in de Gentweg (stuk doodlopend tussen huisnummer 

15 en 39) beslist het college over onderstaande maatregelen 

PARKEERVERBOD  

- in de Gentweg (doodlopend stuk tussen huisnummer 15 en 39)  

VERBOD VOOR ALLE VERKEER 

- kruispunt Gentweg 15 en Gentweg 39 

 

9 Facilitair beheer - berging voor tractor voor onderhoud kunstgrasvoetbalveld 

Excelsior - bespreking en beslissing 

 Het college van burgemeester en schepen bespreekt de verschillende opties voor het 

voorzien van een berging voor de tractor ten behoeve van het onderhoud van het 

kunstgrasvoetbalveld Excelsior Zedelgem. 

 

10 Financiën - Oprichten multifunctioneel gebouw op de site Sint-Maarten te Loppem - 

Procedure Design and Build - Goedkeuring selectieverslag - beslissing 

 Het college stelt voor om het selectieverslag d.d. 25 juli 2019 betreffende de opdracht 

‘Oprichten multifunctioneel gebouw op de site Sint-Maarten te Loppem’ goed te keuren. 

 

11 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - De Groene Meersen - Aankoop compacte en polyvalente tractor voor 

onderhoud voetbalvelden - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunning - beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht "De Groene Meersen - Aankoop compacte en 

polyvalente tractor voor onderhoud voetbalvelden" te gunnen aan Firma Beel nv 

 



 

12 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Aankoop licenties voor upgrade netwerk - Goedkeuring lastvoorwaarden 

en gunning - beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht "Aankoop licenties voor upgrade netwerk" te 

gunnen aan Nextel nv 

 

13 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Doorlichting belastingreglementen 2020-2026 - Goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunning - beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht "Doorlichting belastingreglementen 2020-2026" te 

gunnen aan Doolaege, Verbist &amp; De Meyere cvba. 

 

14 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Draadloos netwerk - Aankoop virtuele controller - Goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunning - beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht "Draadloos netwerk - Aankoop virtuele controller" 

te gunnen aan Cevi nv. 

 

15 IT — Toegangsbeheer overheidstoepassingen - aanstellingen 

 Het college stelt de toegangsbeheerders aan 

 

16 Milieu – Ondernemersloket – Aanvraag van de heer Yasir saleem om een afwijking 

toe te staan op de verplichte sluitingsuren tijdens het kermisweekend van Zedelgem 

op 9, 10 en 11 augustus 2019 – beslissing   

 Het college beslist om een afwijking toe te staan op de verplichte sluitingsuren tijdens het 

kermisweekend van Zedelgem op 9, 10 en 11 augustus 2019. 

 

17 Secretariaat - Masterclass: Lokaal Armoedebeleid - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen besluit om de schepen van sociale zaken 

naar de Masterclass 'Lokaal Armoedebeleid' te laten gaan en de kosten van deze 

Masterclass op zich te nemen. 

 

18 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 

 Het college bespreekt het punt. 

 

19 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking 

 Het college bespreekt de lijst met uitnodigingen. 

 

20 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

 


