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1 Cultuur - Ginter 2020-2025 - beslissing 

 Het college beslist om opnieuw in te stappen in de intergemeentelijke culturele 

samenwerking Ginter, rekening houdend met  

- het doelstellingenkader en de meerjarenbegroting 2020-2025 

- het voorstel van de Raad van Bestuur van Ginter om de gemeentelijke bijdrage te 

verhogen tot 0,5 EUR per inwoner om aan de vereisten van het nieuwe decreet 

bovenlokaal cultuurbeleid te kunnen voldoen 

- de toetreding van Jabbeke vanaf 1 januari 2020. 

 

2 Evenementen - Milieu - Niet ingedeelde muziekactiviteit, Jeugdhuis ‘t Kalf, p/a Robin 

Vanden Berghe, Bosdreef 6, 8210 Zedelgem voor de locatie Bosdreef 6, 8210 

Zedelgem op 7 september 2019 - beslissing 

 Er wordt een afwijking van de geluidsnormen toegestaan voor een evenement op de 

locatie bosdreef 6, Veldegem op datum 7 september 2019. 

 

3 Evenementen – Organisatie van Fuif “That Part” op 7 september 2019 door 

Jeugdhuis ’t Kalf – beslissing 

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

evenement Fuif “That Part” op 7 september 2019 door Jeugdhuis ’t Kalf. 

 

4 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Uitvoeren gladheidsbestrijding op gemeentewegen - Winterperiodes 

2019-2020 t.e.m. 2022-2023 - Goedkeuring gunning - beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht "Uitvoeren gladheidsbestrijding op 

gemeentewegen - Winterperiodes 2019-2020 t.e.m. 2022-2023" te gunnen aan Bleyaert-

Truckstar bvba. 

 

5 JMA - Verloning - bespreking en standpuntbepaling 

 Het college beslist dat de afsprakennota van het JMA bijgestuurd wordt: er kan geen extra 

verloning toegekend worden aan de leden van het coördinatieteam omdat de 

tegenprestatie als lid van het coördinatieteam quasi nihil is omwille van de gewijzigde 

omstandigheden. 

 

6 Juridische zaken - Kosteloze grondafstand verkaveling, Halfuurdreef 87 - 

Ontwerpakte - beslissing 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het College van Burgemeester en Schepenen van 3 september 2019 - algemeen gedeelte - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

 Het college keurt de ontwerptakte voor kosteloze afstand in het openbaar domein,  

conform de opgelegde lasten in de verkavelingsvergunning, goed. 

 

7 Milieu - Gebruik serre Den Doorn - beslissing 

 De gebruikers van Den Doorn mogen onder voorwaarden gebruik maken van de 

gemeentelijke serre voor tuinieractiviteiten. 

 

8 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 de aanvraag van de vennootschap Druwel bvba Molendreef 9 te 

8210 Loppem, voor een bijkomend voertuig bij de bestaande vergunning voor het 

verhuren van voertuigen met bestuurder, goed te keuren. 

 

9 Openbare werken – aanvraag voor aanleg bijkomend petanqueplein aan Jonkhove – 

beslissing 

 het college beslist om 2 nieuwe petanquevelden aan te leggen nabij Jonkhove 

 

10 Openbare werken – Verkaveling Kasteeldreef 14 te Loppem – definitieve oplevering 

en vrijgave borg – beslissing 

 Het college beslist om de werken voor de verkaveling aan de Kasteeldreef 14 op te 

leveren en de gestelde borg voor deze verkaveling vrij te geven 

 

11 Preventie - Psychosociale risicoanalyse - Plan van aanpak - beslissing  

 Het college keurt het plan van aanpak psychosociale risico's goed. 

 

12 Sport - Schade standbeeld KNWBB - goedkeuring 

 Het college beslist op basis van het volgende: 

Wettelijk kader 

- artikel 56 van het decreet over het lokaal bestuur 

Aanleiding 

- na het behalen van de Belgische titel van schuttersgilde Willem Tell ontving de 

schuttersgilde het standbeeld van de KNWBB in bruikleen voor één jaar. 

- de schuttersgilde vroeg aan het gemeentebestuur om, zoals de voorgaande 

keren, het standbeeld in bewaring te houden voor één jaar. 

-  Bij het ophalen van het standbeeld, in de zomer van 2018, bleek het standbeeld 

beschadigd te zijn. De schade bedraagt ongeveer 1.500 EUR. 

Adviezen 

INTERN 

-  eigen dienst: het standbeeld werd reeds driemaal in bewaring gehouden door 

het gemeentebestuur. Het standbeeld wordt steeds in de afgesloten kelder van 

sport/cultuur bewaard. Er is niemand die kan bevestigen hoe het standbeeld werd 

afgegeven. Werd de schade voordien aan het standbeeld berokkend of werd het beeld 

beschadigd wanneer het in de kelder stond? Het is pas bij het ophalen van het beeld dat 

vastgesteld werd dat het beeld beschadigd was. Het standbeeld was weliswaar 

verzekerd, maar doordat de offerte voor het herstel van de vlaggetjes laat werd 

ingediend, werd er geen aangifte gedaan. Ik stel dan ook voor om deels tegemoet te 

komen aan de vraag van de schuttersfederatie en de helft van de kosten op ons te nemen.  

Motivering 



 

- het standbeeld wordt steeds door het gemeentebestuur verzekerd. De kostprijs 

bedraagt hiervoor ongeveer 600 EUR.  

- er werd pas in februari een offerte bezorgd en duidelijk werd van de grootte van 

bedrag, kon dit niet in de verzekering worden aangegeven.  

- het is niet duidelijk waar of wanneer de beschadiging heeft plaatsgevonden. 

Besluit 

Artikel 1.- Het college is bereid om de helft van de schade aan het standbeeld op zich te 

nemen. 

 

13 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking 

 Het college bespreekt de lijst met uitnodigingen. 

 

14 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 

 Het college bespreekt het punt. 

 

15 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

 


