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1 Algemeen bestuur - Bezoek Bestendige Deputatie aan het Schepencollege van 

Zedelgem - Verslag - Kennisgeving. 

 Het college neemt kennis van het verslag van het bezoek van de Bestendige Deputatie 

aan het Schepencollege van Zedelgem. 

 

2 Bibliotheek – Algemene Analyse: dienstverlening en personeel - Openingsuren en 

personeelsinzet - Beslissing 

 Het College bespreekt de voorstellen en besluit om in te zetten op het behoud van het 

huidig aantal personeelsequivalenten en verder in te zetten op faciliteren van 

gemeenschapsvormende activiteiten en te snoeien in het aantal openingstijden in de 

hoofdgemeente (geen openingstijden op donderdag, 1 uur minder openingstijd op 

maandag, en op dinsdag in de voormiddag te sluiten en te openen vanaf 14u). 

 

3 Bibliotheek - Overeenkomst Bieblo - Ondertekening 

 Het college neemt kennis van de brief van Cultuurconnect en gaat over tot het sluiten van 

de overeenkomst Bieblo 

 

4 Bibliotheek - richtlijnen activiteiten externe organisaties en verenigingen - 

kennisgeving 

 Het college neemt kennis van de richtlijnen voor activiteiten georganiseerd door externe 

organisaties/verenigingen in de bibliotheek 

 

5 Cultuur-Cultuurnota Ginter 2020-2025 en verslag Raad van Bestuur van 18 

september 2019 - kennisgeving 

 Het college neemt kennis van het ingediende dossier voor de subsidieaanvraag van het 

intergemeentelijk samenwerkingsverband Ginter. 

Het college neemt kennis van het verslag van de Raad van Bestuur van Ginter van 18 

september 2019. 

 

6 Evenementen – Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van een 

wandeltocht van Vier op een rij in de Groene Meersen op 16 november 2019 - 

beslissing 

 Naar aanleiding van een wandeltocht beslist het college over de volgende maatregelen: 

Parkeerverbod op 16 november op onderstaande plaatsen 

- in de Rusthuislaan aan de kant van de pare nummers 

- in de Rozenlaan aan de kant van de onpare nummers 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het College van Burgemeester en Schepenen van 15 oktober 2019 - algemeen gedeelte - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

- in de Dahlialaan aan de kant van de pare nummers 

- in de Tulpenlaan aan de kant van de onpare nummers 

- in de Jasmijnlaan aan de kant van de pare nummers 

- in de Mimosalaan aan de kant van de onpare nummers 

- toegangsweg sportcentrum Groene Meersen langs beide zijden van de rijweg. 

Blauwe zone op een deel van de parking van de Groene Meersen met een maximum 

parkeerduur van 2 uur. 

op de eerste parking links bij het binnenrijden van de Groene Meersen 

 

7 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 kwalitatieve selectie - beslissing 

 Het college keurt het selectieverslag 'Bouwen van een politiekantoor - Studieopdracht 

voor architectuur, stabiliteit, technieken, veiligheidscoördinatie ontwerp en 

verwezenlijking en EPB-verslaggeving' goed. 

 

8 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Aankoop plantgoed - Najaar 2019 - Goedkeuring lastvoorwaarden en 

gunning - beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht "Aankoop plantgoed - Najaar 2019" te gunnen aan 

Willaert Boomkwekerij nv. 

 

9 Juridische zaken -  Beroep tegen aanslagbiljet tot betaling leegstand aanslagjaar 

2018 - Aanstellen raadsman - beslissing  

 Het college stelt een raadsman aan om haar belangen te behartigen in een beroep 

ingesteld tegen een aanrekening van leegstandsheffing voor het dienstjaar 2018. 

 

10 Juridische zaken - Algemeen politiereglement - Evaluatie - Ondersteuning - 

beslissing 

 Het college stelt meester Snauwaert aan om bij de evaluatie van het algemeen 

politiereglement juridische ondersteuning te bieden ten gevolge van de gewijzigde 

Vlaremwetgeving. 

 

11 Juridische zaken - Dossier Leenhof - Schattingsverslag en stand van zaken - 

beslissing  

 Het college neemt kennis van de stand van zaken in dit dossier.  De 

aanbestedingsprocedure zal opgestart worden in de gemeenteraad van november. 

 

12 Juridische zaken - Noodplanning - Samenwerkingsovereenkomst in zone het 

Houtsche met zone Riho - Gebruik van uniform software pakket voor hulpdiensten 

Riho-SEAS - beslissing  

 Het college zal op vlak van noodplanning bij evenementen gebruik maken van het 

softwarepakket RIHO SEAS zodat een uniforme werking binnen de politiezone mogelijk 

wordt en de info uitwisseling met de hulpdiensten wordt geoptimaliseerd. 

 

13 Juridische zaken - Schriftelijke vraag fractie Vlaams Belang d.d. 3 oktober 2019 "Hoe 

gaat de gemeente Zedelgem om met vuurwerk" - beslissing  

 Het college formuleert conform het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad een 

antwoord op de schriftelijke vraag van de fractie Vlaams Belang d.d. 3 oktober 2019 

omtrent het gebruik van vuurwerk in de gemeente Zedelgem. 



 

 

14 Juridische zaken - Subsidieaanvraag MUG-heli - dienstjaar 2020 - beslissing  

 Het college keurt de werkingstoelage ten bedrage van 11.409,5 EUR aan de MUG-heli voor 

het dienstjaar 2020 goed. 

 

15 Juridische zaken - Vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, dd. 30 

september 2019 -  Dossier onrechtmatige ophoging -  kennisname 

 Het college neemt kennis van het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Brugge 

d.d. 30 september 2019 in een dossier van onrechtmatige ophoging.De zaak werd 

doorgehaald en de vordering van tegenpartij werd afgewezen. 

 

16 Mobiliteit – Voorstel tot plaatsen het verplaatsen van de flitspaal in de Rijselsestraat 

naar aanleiding van de vernieuwing van de palen - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepen geeft de goedkeuring voor de verplaatsing van 

de paal in de Rijselsestraat.  

 

17 Mondiaal beleid - Deelname aan Youca-dag - beslissing 

 Het college beslist dat er 2 jongeren tewerkgesteld worden tijdens de Youca-dag op 17 

oktober 2019. 

 

18 Openbare werken – Brief van Infrabel in gevolg besluit gemeenteraad inzake 

streefbeeld overwegen - kennisgeving 

 Het college neemt kennis van de brief van Infrabel inzake de princiepsovereenkomst 

spooroverwegen en geeft de opdracht aan de dienst om bij brief de eerdere beslissing van 

het college te duiden. 

 

19 Openbare werken – Gemeentelijk reglement voor plaatsing IBAS – bespreking 

 Het college bespreekt de aanpak van rode clusters en de plaatsing van IBA's 

 

20 Openbare werken - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen 

en diensten – “Ondergronds brengen van net en wegname bestaande Openbare 

verlichtingspalen en –armaturen” - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunning - 

beslissing 

 Het college keurt de offerte voor aanpassing van de netten langs de Diksmuidse Heirweg, 

in kader van de aanleg van het fietspad goed 

 

21 Openbare werken - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen 

en diensten - Huur kerstdecoratie op 5 kernlocaties - Kerstperiodes 2019-2020 t.e.m. 

2022-2023 - Goedkeuring gunning - beslissing 

 Het college geeft goedkeuring op de gunning van flux bvba voor het uitvoeren van de 

bijkomende kerstaankleding in de kernen van de gemeente Zedelgem  

 

22 Openbare werken - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen 

en diensten – Plaatsen OV n.a.v. aanleg nieuw fietspad - Goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunning - beslissing 

 Het college keurt de offerte voor vernieuwing van de openbare verlichting langs de 

Brugse en Diksmuidse Heirweg, in kader van de aanleg van het fietspad, goed 

 

23 Openbare werken - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen 

en diensten – Project VLM Groenhove vrijgeweid - Goedkeuring gunning - beslissing 



 

 Het college geeft goedkeuring voor de gunning van het project Groenhove vrijgeweid: 

omgevingswerken deel 2 onder leiding van de VLM 

 

24 Openbare werken - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen 

en diensten - Verbindingsweg Bezembinderstraat en Rembertstraat - Goedkeuring 

aanvangsdatum - beslissing 

 het college keurt het startbevel voor de werken in de verbindingsweg Bezembinderstraat 

- Rembertstraat goed  

 

25 Openbare Werken – Principiële goedkeuring van rooilijnplan project t’Groenhof van 

Vivendo - beslissing 

 Het college geeft principiële goedkeuring op het rooilijnplan van het project t'Groenhof 

van Vivendo 

 

26 Openbare werken – Verkaveling Brugse Heirweg  14 – definitieve oplevering en 

vrijgave borg – beslissing 

 Het college geeft goedkeuring op de oplevering en de vrijgave van de borg van de 

verkaveling langs de Diksmuidse Heirweg 14 

 

27 Openbare werken – Verkaveling van gronden aan de Autobaan/Heidelbergstraat – 

riolerings- en wegeniswerken lot 1 – Definitieve oplevering– beslissing 

 Het college keurt de definitieve oplevering van de realisatie van de wegenis- en 

rioleringswerken in de verkaveling  Autobaan/Heidelbergstraat goed 

 

28 Personeel- Schrijven VVSG ivm financiering lokale ambtenarenpensioenen - 

responsabiliseringsbijdrage 2019 - kennisgave 

 Het college neemt kennis van het schrijven van VVSG ivm de financiering van de 

ambtenarenpensioenen meer bepaald de responsabiliseringsbijdrage. 

 

29 Personeel- Vacantverklaring van de functie van centrumleider bij bevordering- 

beslissing 

 Het college beslist dat de functie van centrumleider wordt vacant verklaard bij 

bevordering 

 

30 Secretariaat - Danshart 2019 - Tombola - beslissing 

 Het college gaat akkoord met het geven van vijf prijzen voor de tombola 

van het tweejaarlijks Danshart Evenement op donderdag 28 november 2019. 

 

31 Secretariaat - Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw - algemeen toezicht  

 Het college neemt in het kader van het algemeen toezicht op de kerkfabrieken kennis van 

de lijst met besluiten van de kerkraad Onze-Lieve-Vrouw Veldegem van 10 september 

2019.  Er zijn geen opmerkingen 

 

32 Secretariaat - Kerkfabriek Sint-Martinus - algemeen toezicht  

 Het college neemt in het kader van het algemeen toezicht op de kerkfabrieken kennis van 

de lijst met besluiten van de kerkraad Sint-Martinus Loppem van 03 oktober 2019.  Er zijn 

geen opmerkingen 

 

33 Sport - Kunstgrasterrein Groene Meersen -  Richtlijnen voor derden - beslissing 



 

 Het college van burgemeester en schepenen stemt in dat andere gebruikers het 

kunstgrasterrein voor voetbaltrainingen en –wedstrijden kunnen aanvragen. De aanvraag 

gebeurt steeds via de sportdienst. 

Het college van burgemeester en schepenen stemt in met de richtlijnen voor derden 

volgens bijlage. 

 

34 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 

 Het college bespreekt het punt. 

 

35 Secretariaat - Gemeenteraad - agenda 

 Het college vraagt aan de voorzitter om de voorgestelde agendapunten op te nemen op 

de zitting van de gemeenteraad van 24 oktober 2019. 

 

36 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking 

 Het college bespreekt de lijst met de uitnodigingen. 

 

37 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

38 Personeel- Vacantverklaring van een tijdelijke betrekking  van ruimtelijk planner en 

aanleg werfreserve- beslissing 

 Het college beslist tot aanwerven van een tijdelijk ruimtelijk planner en het aanleggen 

van een werfreserve van ruimtelijk planners. 

 

 


