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1 Archief – Toelating raadpleging bevolkingsregister - Beslissing 

 Het college beslist toelating te verlenen aan de administratief medewerker van het 

archief de nodige opzoekingen in de bevolkingsregisters te doen in het kader van de 

vraag van de heer Lansens. 

 

2 Communicatie - Zedelgem magazine, januari 2020 - kennisgeving 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de input van Zedelgem 

Magazine, editie januari 2020. 

 

3 Cultuur - Ondersteuning aan harmonieën, fanfares en andere muziekverenigingen - 

kennisgeving 

 Het college neemt kennis van de verdere uitdieping van de ondersteuning van 

muziekverenigingen, de conclusies en voorstellen en stelt verhuur van gemeentelijke 

infrastructuur voor conform het reglement. 

 

4 Cultuur - Verdeling subsidies voor muziekonderricht 2018 - beslissing 

 Het college beslist over de verdeling subsidie voor muziekonderricht voor het werkjaar 

2018. 

 

5 Cultuur - Verdeling werkingssubsidies 2018 - beslissing 

 Het college beslist over de verdeling van de werkingssubsidies voor werkjaar 2018, op 

basis van het puntensysteem, voor een totaalbedrag van 31.999,35 EUR. 

 

6 Evenementen – Inleefweek Bengels Chiro Veldegem 21 tot 23 februari 2020 – Vraag 

tot overnachting in de chirolokalen – beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om te overnachten in de 

chirolokalen van 21 tot 23 februari 2020 met de Bengels van Chiro Veldegem, op 

voorwaarde dat de controle door technische dienst in de weken voorafgaand aan de 

inleefweek een positieve evaluatie krijgt. De Chiro moet de vooropgestelde voorwaarden 

nakomen. 

 

7 Evenementen - Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van het 

invoeren van een éénrichtingsverkeer in een gedeelte van de Krinkelweg op 11 en 12 

april 2020 - beslissing 

 Naar aanleiding van een KLJ Fuif beslist het college over éénrichtingsverkeer in 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het College van Burgemeester en Schepenen van 17 december 2019 - algemeen gedeelte - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

- De Krinkelweg tussen de Noordstraat en de Zabekestraat, met gesloten rijrichting vanuit 

de Zabekestraat.  

- De Dwarsstraat tussen de Noordstraat en de zijstraat Noordstraat, met gesloten 

rijrichting vanuit de Dwarsstraat 

- De zijstraat Noordstraat tussen de Dwarsstraat en de Noordstraat, met gesloten 

rijrichting vanuit de Noordstraat 

 

8 Evenementen - Onthaal - Aanvraag receptie in het kader van het uitwisselingsproject 

Spes Nostra op 24 januari 2020 - beslissing 

 Het  college van burgemeester en schepenen stemt in met het leveren van drank voor een 

receptie in het kader van de apotheose van het uitwisselingsproject Spes Nostra 

Zedelgem - Collège Saint-Augustin Enghien op 24 januari 2020 in het jeugdcentrum te 

Zedelgem. 

 

9 Evenementen – Organisatie van de fuif “Kinky” op 14 maart 2020 door Chiro 

Veldegem – beslissing 

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

“Kinky returns” in jeugdhuis ‘t Kalf op 14 maart 2020 door Chiro Veldegem. Het jeugdhuis 

brengt de omwonenden op de hoogte van de collegebeslissing i.v.m. de geluidsafwijking. 

 

10 Evenementen – Organisatie van Ribbetjesfestijn op 10 april 2020 en Anti-bobfuif op 

11 april 2020 door KLJ Aartrijke in private schuur – beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist dat KLJ Aartrijke Ribbetjesfestijn op 

10 april 2020 en Anti-bobfuif op 11 april 2020 kan organiseren in een private schuur. 

 

11 Evenementen - Ruimte – Toelating plaatsing evenementenborden: Chiro Veldegem, 

voor de aankondiging van de Kinky fuif op 14 maart 2020 - beslissing 

 Het college verleent gunstig advies. 

 

12 Evenementen - Ruimte – Toelating plaatsing evenementenborden: Harmonie Kunst 

na Arbeid, voor de aankondiging van hun Lenteconcert op 25 april 2020 - beslissing 

 Het college verleent gunstig advies. 

 

13 Evenementen - Ruimte – Toelating plaatsing evenementenborden: KLJ Aartrijke, 

voor de aankondiging van de Anti-BOB fuif op 11 april 2020 - beslissing 

 Het college verleent gunstig advies. 

 

14 Evenementen - Ruimte – Toelating plaatsing evenementenborden: KLJ Aartrijke, 

voor de aankondiging van het ribbetjesfestijn op 10 april 2020 - beslissing 

 Het college verleent gunstig advies. 

 

15 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 gunning - beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht "Bouwen van een politiekantoor - Studieopdracht 

voor architectuur, stabiliteit, technieken, veiligheidscoördinatie ontwerp en 

verwezenlijking en EPB-verslaggeving" te gunnen aan Antwerps Architecten Atelier. 

 

 



 

16 Financiën - Aankoopcentrale stad Brugge - Raamovereenkomst ICT infrastructuur – 

Voertuigtelling in en nabij het containerpark - Goedkeuring deelopdracht - beslissing 

 Het college beslist om de opdracht “Voertuigtelling in en nabij het containerpark” in het 

kader van de raamovereenkomst “ICT infrastructuur” van aankoopcentrale stad Brugge 

bij Realdolmen nv, A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen goed te keuren. 

 

17 Financiën – Gemeentebelastingen – Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier – 

Belasting op de leegstand van gebouwen en woningen – Aanslagjaar 2019 – 

Generatie 3 - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen stelt het kohier, betreffende de 

gemeentebelasting op de leegstand van gebouwen en woningen, vast en verklaart het 

kohier, bestaande uit 11 artikelen, uitvoerbaar voor een totaal bedrag van 12.000,00 EUR. 

 

18 Financiën - Gemeentebelastingen - Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier - 

Belasting op het parkeren in een zone met beperkte parkeertijd (blauwe zone) of op 

een openbare weg met blauwe zone reglementering van motorvoertuigen - 

Aanslagjaar 2019 - Generatie 5 - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen stelt het kohier, betreffende de 

gemeentebelasting op het parkeren in een zone met beperkte parkeertijd (blauwe zone) 

of op een openbare weg met blauwe zone reglementering van motorvoertuigen, vast en 

verklaart het kohier, bestaande uit 1 artikel, uitvoerbaar voor een totaal bedrag van 35 

EUR. 

 

19 Financiën – Gemeentebelastingen – Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier – 

Gemeentelijke activeringsheffing op onbebouwde bouwgronden en kavels – 

Aanslagjaar 2019 – Generatie 1 - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen stelt het kohier, betreffende de 

gemeentelijke activeringsheffing op onbebouwde bouwgronden en kavels, vast en 

verklaart het kohier, bestaande uit 325 artikelen, uitvoerbaar voor een totaal bedrag van 

149.069,67 EUR. 

 

20 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Aanstelling beëdigde geneesheren bij crematie - Periode 2020-2023 - 

Goedkeuring gunning - beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht "Aanstelling beëdigde geneesheren bij crematie - 

Periode 2020-2023" te gunnen aan Dr. L. Christiaen bvba. In een later college zullen ook 

nog vervangers worden aangesteld. 

 

21 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Uitbreiding JCC-Klantgeleiding met extra loketlicentie - Goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunning - beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht "Uitbreiding JCC-Klantgeleiding met extra 

loketlicentie" te gunnen aan JCC Software bv. 

 

22 Financiën - Tussenkomst in facturen vzw Campus Sint-Maarten mbt de kosten 

voortraject van het project nieuwbouw op de site Sint-Maarten - beslissing 

 Het college beslist om een bedrag van 28.812,96 euro uit te betalen aan de vzw Campus 

St-Maarten als tussenkomst in de kosten van het voortraject die direct verbonden zijn aan 

de nieuwbouw 'multifunctioneel gebouw' rekening houdend met de voorlopige 

verdeelsleutel 60/40 (gemeente/school) op basis van het ingeschatte gebruik van de 

nieuwbouw. 

 



 

23 Jeugd – subsidies jeugd werkjaar 2018-2019 - beslissing 

 Het college beslist de vastlegging van de subsidieverdeling voor de jeugdverenigingen en 

kadervorming. 

 

24 Juridische zaken - Dagvaarding in dossier Develter - Aanstellen raadsman - beslissing  

 Het college stelt een raadsman aan om haar belangen te verdedigen in een 

schadedossier. 

 

25 Juridische zaken - Dossier pastorie Loppem - Stand van zaken - kennisname 

 Het college neemt kennis van de stand van zaken van het dossier.  

 

26 Juridische zaken - Eventuele verkoop van braakliggend stuk grond ter hoogte van 

school Aartrijke - Schattingsverslag - beslissing  

 Het college neemt kennis van het schattingsverslag dat werd opgesteld voor het 

braakliggend stuk grond gelegen ter hoogte van de school in Aartrijke. 

 

27 Juridische zaken - Onderwijs - Ondersteuning zorgbeleid Spes Nostra - beslissing  

 Het college keurt de ondersteuning voor het schooljaar 2018-2019 voor het zorgbeleid in 

Spes Nostra  goed.  

 

28 Milieu – Ondernemersloket - Aanvraag voor een vergunning voor het verhuren van 

voertuigen met bestuurder – beslissing  

 Het college beslist om de 5 voertuigen voor de vergunning voor het verhuren van 

voertuigen met bestuurder goed te keuren. 

 

29 Milieu – Ondernemersloket - Aanvraag voor het beëindigen van de vergunning voor 

het verhuren van voertuigen met bestuurder – beslissing  

 Het college beslist om de vergunning te beëindigen. 

 

30 Milieu – Ondernemersloket - Aanvraag voor het beëindigen van de vergunning voor 

het verhuren van voertuigen met bestuurder – beslissing  

 Het college beslist dat de vergunning wordt beëindigd. 

 

31 Openbare Werken – Aanpak waterproblematiek wijk Wellewaerde en Esdoornlaan – 

Verplaatsing noodpompen - beslissing 

 Het college beslist om de noodpompen bij Wellewaerde en Esdoornlaan te verplaatsen 

naar de nieuw voorgestelde locatie. 

 

32 Openbare Werken – Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen 

en diensten – Opmaak van analyse en  oplossingsvoorstellen voor gebruik van de 

Passerelle in het Stierenpad – Goedkeuring lastvoorwaarden en gunning -beslissing 

 Het college stelt het studiebureau Jonckheere aan voor ondersteuning in het zoeken naar 

een oplossing voor het gebruik van de Passerelle aan het Stierenpad. 

 

33 Openbare werken - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen 

en diensten - Uitvoeren van wegverbetering door het aanbrengen van grasdallen in 

de Rolleweg - Goedkeuring aangepaste lastvoorwaarden en gunningswijze - 

beslissing 

 Het college geeft goedkeuring op de gewijzigde lastvoorwaarden en raming 

 



 

34 Sport - Folkloresportsubsidies - dienstjaar 2019 - goedkeuring 

 De verdeling van de subsidies aan erkende folkloresportverenigingen voor het dienstjaar 

2019 wordt vastgelegd voor een totaal bedrag van 500 EUR. 

 

35 Sport - Gebruik van gemeentelijke accommodatie door niet-erkende organisaties - 

beslissing 

 Dit punt wordt uitgesteld. 

 

36 Sport - Projectsubsidies sportclubs - dienstjaar 2019 - goedkeuring 

 De verdeling van de projectsubsidies aan sportclubs van de gemeente voor het dienstjaar 

2019 wordt vastgelegd voor een totaal bedrag van 640 EUR. 

 

37 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 

 Het college bespreekt het punt. 

 

38 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking 

 Het college bespreekt de lijst met de uitnodigingen. 

 

39 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

40 Jeugd - Veiligheidsafspraken jeugdhuis Jonkhove op oudejaarsnacht 2019 -2020 - 

beslissing. 

 Het college legt een afsprakenkader en veiligheidsvoorwaarden op. 

Het college geeft het mandaat aan de jeugddienst om de afspraken verder te 

concretiseren in het overleg met de leiding van Twen dat ingepland is op 18 december 

2019.   

Het concreet afsprakenkader wordt ondertekend door de leiding van Twen. Het 

ondertekenen van dit afsprakenkader door de voorzitter van Twen is een noodzakelijke 

voorwaarde voor het openen van het jeugdhuis op oudejaarsnacht. 

 

41 Financiën – Aanvraag offerte voor het aangaan van een krediet met technisch-

financiële projectbegeleiding – goedkeuring 

 Het college geeft de goedkeuring om aan belfius een offerte te vragen voor het aangaan 

van een krediet met technisch-financiële projectbegeleiding voor het project Sint-

Maarten en dit volgens de vastgelegde voorwaarden. 

 

42 Evenementen – Milieu – Niet ingedeelde muziekactiviteit, KLJ Aartrijke, voor de 

locatie Krinkelweg 2, 8211 Zedelgem op 11 april 2020 - beslissing 

 Er wordt een afwijking voor een evenement toegestaan voor de Krinkelweg 2, 8211 

Zedelgem op 11 april 2020. 

 

43 Evenementen – Milieu – Niet ingedeelde muziekactiviteiten  -  Chiro Veldegem, voor 

de locatie  De Bosserij, Bosdreef 4, 8210 Zedelgem op 14 maart 2020 -  beslissing  

 Er wordt een afwijking voor een evenement toegestaan voor de locatie De Bosserij op 14 

maart 2020. 

 

 



 

44 Evenementen – Milieu – Niet ingedeelde muziekactiviteiten  -  Jeugdhuis Twen, voor 

de locatie Jeugdhuis ’Twen, Aartrijksestraat 9, 8211 Zedelgem op 31 december 2019 

-  beslissing  

 Er wordt een afwijking van een evenement toegestaan voor de locatie jeugdhuis Twen op 

31 december 2019. 

 

 


