
 

 
 

 

 

Lijst van de gemeenteraadsbesluiten 
Vergadering van de gemeenteraad van 24 oktober 2019 

(decreet van 22 december 2017) 
 

De lijst van de gemeenteraadsbesluiten van de vergadering van de gemeenteraad van 24 oktober 2019 werd 

overeenkomstig artikel 330 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 overgemaakt aan de 

provinciegouverneur op heden, 31 oktober 2019, en werd op dezelfde dag bekend gemaakt op de 

webtoepassing van de gemeente Zedelgem. 

 

 

Sabine Vermeire Charlotte Vermeulen 

algemeen directeur voorzitter 

 

 

  

 
 

AGENDA 

 

OPENBAAR 

 

1 

 

JURIDISCHE ZAKEN - ONTSLAG VAN EEN RAADSLID - KENNISNAME 

De gemeenteraad neemt kennis van de e-mail van 8 oktober 2019 van mevrouw Laura Lahousse, 

raadslid van de fractie Groen, en de bevestiging van ontvangst van de voorzitter van de gemeenteraad 

van 9 oktober 2019, waarbij zij haar ontslag als raadslid indient. Conform artikel 13, eerste lid, van het 

decreet lokaal bestuur wordt het ontslag definitief zodra de voorzitter van de gemeenteraad de 

kennisgeving ontvangt. 

Conform artikel 13, derde lid, van het decreet lokaal bestuur blijft mevrouw Laura Lahousse haar 

mandaat als gemeenteraadslid uitoefenen tot haar opvolger is geïnstalleerd. 

 

2 

 

JURIDISCHE ZAKEN - SOCIALE HUISVESTINGSBOUW VIVENDO OP SITE SINT-MAARTEN - 

PRINCIEPSBESLISSING 

De gemeenteraad garandeert Vivendo op de site Sint Maarten een oppervlakte dat gelijk is aan de 

bestaande oppervlakte zoals aangeduid op het plan voor de toekomstige realisatie van nieuwe sociale 

woningen.  De beslissing over de inplanting van de nieuwe woningen op de site zal gebeuren aan de 

hand van een externe studie en in goed overleg tussen de gemeente en Vivendo. 

 

3 

 

SECRETARIAAT - IMEWO BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 11 DECEMBER 2019 - 

GOEDKEURING AGENDA EN AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER - BESLISSING 

De agendapunten van de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Imewo op woensdag 11 

december 2019 worden goedgekeurd. 

Mevrouw Krista Vander Meulen, raadslid, wordt aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen in 

de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Imewo op woensdag 11 december 2019 of op een 

latere datum met dezelfde agenda samengeroepen conform de statuten. Mevrouw Katrien De Maré, 

raadslid, is haar plaatsvervanger. 

De gemeenteraad beslist op te dragen dat de vertegenwoordiger of plaatsvervanger van de gemeente 

zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden 

inzake voormeld artikel van onderhavige raadsbeslissing. 
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Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van voormelde 

beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging 

Imewo.  

 

4 

 

SECRETARIAAT - IVBO ALGEMENE VERGADERING 18 DECEMBER 2019 - GOEDKEURING AGENDA EN 

AANSTELLING VERTEGENWOORDIGER - BESLISSING  

De agendapunten van de eerste buitengewone algemene vergadering IVBO op woensdag 18 december 

2019 worden goedgekeurd. 

De agendapunten van de tweede buitengewone algemene vergadering IVBO op woensdag 18 

december 2019 worden goedgekeurd. 

De heer Stijn Timmerman, raadslid, wordt aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen in de 

beide buitengewone algemene vergaderingen van IVBO op woensdag 18 december 2019 of op een 

latere datum met dezelfde agenda samengeroepen conform de statuten. Mevrouw Katrien 

Vanrobaeys, raadslid, is zijn plaatsvervanger. 

De gemeenteraad beslist op te dragen dat de vertegenwoordiger of plaatsvervanger van de gemeente 

zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden 

inzake voormeld artikel van onderhavige raadsbeslissing. 

Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van voormelde beslissingen 

en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten. 

 

5 

 

FINANCIËN - BIJDRAGE GEMEENTE ZEDELGEM IN DE HULPVERLENINGSZONE 1 WEST-VLAANDEREN 

- DIENSTJAAR 2020 - VASTSTELLING - BESLISSING 

Het aandeel van de gemeente Zedelgem in de totale werkingsbijdrage voor de Hulpverleningszone 1 

West-Vlaanderen wordt vastgesteld op 855.192,00 EUR op budgetsleutel 6494000 (algemene rekening) 

en 041000 (beleidsitem) van het exploitatiebudget 2020. 

 
6 

 

CULTUUR - TOERISME - SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN WESTTOER EN DE GEMEENTE 

ZEDELGEM - BESLISSING 

De gemeenteraad beslist om de samenwerkingsovereenkomst tussen Westtoer en de gemeente 

Zedelgem te verlengen met 6 jaar (2020-2025).  

 

7 

 

MILIEU – BOMENPLAN GEMEENTE ZEDELGEM - BESLISSING 

De gemeenteraad keurt het bomenplan Zedelgem, zoals voorgelegd, goed. 

 

8 SPORT - KUNSTGRASTERREIN GROENE MEERSEN - GEBRUIKSOVEREENKOMST MET PERMANENTE 

GEBRUIKERS - GOEDKEURING 

De gemeenteraad keurt de gebruiksovereenkomst met de permanente gebruiker goed. 

 

9 OPENBARE WERKEN - OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR AANNEMING VAN WERKEN, LEVERINGEN EN 

DIENSTEN - AANLEG FIETSPAD DIKSMUIDSE- EN BRUGSE HEIRWEG - GOEDKEURING 

LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE - BESLISSING 

Het bijzonder bestek en de raming voor de opdracht “Aanleg fietspad Diksmuidse- en Brugse Heirweg” 

worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek 

en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor 

aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming van de werken  2.567.696,52 EURO excl. 

BTW of 2.709.306,52 incl. BTW waarvan  674.333,33 EUR excl. btw of 815.943,33 EUR incl. 21 % btw ten 

laste voor de gemeente Zedelgem. 

Deze opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure. 

De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. 

Aquafin nv wordt in kader van RioPact aangesteld als aanbestedende overheid 

 

10 OPENBARE WERKEN – LASTEN VERKAVELING BRUGSE HEIRWEG 163 OP NAAM VAN KALYNN BVBA - 

BESLISSING 

De gemeenteraad beslist dat Kalynn bvba, verkavelaar van de gronden aan de Brugse Heirweg 

163  kadastraal bekend als volgt: 4e afdeling  Zedelgem- sectie A –nr. 522M  en als dossier 
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OMV_2019084058 dient in te staan voor de kosten die het gevolg zijn van de aanpassingen van de 

weginfrastructuur, die hierna bepaald worden. 

De verkavelaar dient in te staan voor (niet limitatief opgesomd): het voorzien van wachtaansluitingen 

op de bestaande rioleringen voor gescheiden afvoer, het heraanleggen van de strook tussen de rand 

van de weg en de eigendomsgrenzen. Een uitvoeringsdossier dient ter goedkeuring voorgelegd te 

worden. Deze werken dienen in coördinatie te gebeuren met de voorziene gemeentelijke werken voor 

heraanleg van de rijbaan en de riolering in de Brugse Heirweg. De coördinatie van deze werken maakt 

deel uit van het uitvoeringsdossier. 

De verkavelaars hebben de verplichting om de geldende reglementering, uitgevaardigd door 

de distributienetbeheerder voor elektriciteit en aardgas inzake privéverkavelingen strikt na te leven. 

De verkavelaars dienen op hun kosten de vereiste uitbreidingen/aanpassingen te laten uitvoeren aan 

de netten beheerd door de distributienetbeheerders. 

De verkavelaars dienen op hun kosten de vereiste uitbreidingen/aanpassingen te laten gebeuren 

van het telecommunicatienet van BVBA Telenet (Teledistributie), aan het waternet door toedoen van 

De Watergroep en van het telecommunicatienet van Proximus nv en dienen hiertoe met deze 

maatschappijen contact op te nemen voor de opmaak van de vereiste studie. Een uitvoeringsdossier 

dient ter goedkeuring voorgelegd worden. 

De uitgevoerde infrastructuurwerken en de gronden waarop ze gerealiseerd worden die nog niet 

tot het openbaar domein behoren, dienen na het uitvoeren van de werken, kosteloos aan de gemeente 

afgestaan te worden. De kosten verbonden aan de grondoverdracht vallen ten laste van de 

verkavelaar. 

Er mag niets verkocht worden, noch te koop gesteld worden van de verkaveling, noch zullen 

stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd worden, dan nadat de houder van de vergunning heeft 

voldaan aan de opgelegde voorwaarden. Het voldoen aan de opgelegde voorwaarden, dient 

geattesteerd te worden door het college van burgemeester en schepenen. 

 

11 MOBILITEIT – AANVULLEND BLIJVEND POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE EEN  

SNELHEIDSBEPERKING VAN MAXIMAAL 50 KILOMETER PER UUR VANAF EINDE BEBOUWDE KOM 

TOT VOORBIJ DE OVERSTEEK PARKING POV – BESLISSING 

De gemeenteraad beslist dat op de Diksmuidse Heirweg vanaf het einde van de bebouwde kom van 

Zedelgem tot voorbij de nieuwe oversteekplaats aan de parking van het POV geldt: 

-         Een maximale snelheidslimiet van 50 km/uur 

Dit verbod zal worden aangeduid met de borden C43 – 50 (begin) en C45 – 50 (einde). 

 

12 

 

VRAGEN EN ANTWOORDEN 

 

13 

 

GOEDKEURING NOTULEN VAN DE VORIGE VERGADERING 

In uitvoering van artikelen 32, 285 en 286 van het Decreet Lokaal Bestuur en de bepalingen van het 

huishoudelijk reglement voor de Gemeenteraad, vastgesteld in zitting van 18 april 2013 en latere 

wijzigingen werden de ontwerpnotulen van de vorige raadsvergadering ten minste acht dagen voor de 

dag van de vergadering ter beschikking gesteld van de gemeenteraadsleden. 

Elk gemeenteraadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie 

van de notulen van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de gemeenteraad worden 

aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast. 

Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen van de vorige vergadering, worden de 

notulen als goedgekeurd beschouwd. 

 

 


