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1 Cultuur - Voorstel bepaling gidsenvergoeding - beslissing 

 Het college beslist dat gidsen die in aanmerking komen voor verenigingswerk of 

zelfstandig in bijberoep zijn, worden vergoed volgens het volgende systeem: 50 EUR voor 

een gidsbeurt die tot 2 u lang duurt, 75 EUR voor een gidsbeurt die meer dan 2 u duurt. De 

gids kan geen hogere vergoeding eisen omwille van een uitgelopen gidsbeurt. De 

diensten cultuur en toerisme bepalen voorafgaand en in overleg met de betrokken 

gids(en) de duur en, daaruit volgend, het tarief van elke bestaande en nieuwe gidsbeurt. 

Deze tarieven gelden zowel voor groepen als voor de gemeente.  

Gidsen die niet in aanmerking komen voor verenigingswerk en niet zelfstandig in 

bijberoep zijn, ontvangen de maximum geïndexeerde kostenvergoeding voor vrijwilligers. 

Ingang na goedkeuring van het retributiereglement voor de verkoop van toeristische en 

lokaalhistorische publicaties en promotiemateriaal en gegidste bezoeken door de 

gemeenteraad. 

 

2 Cultuur - Voorstel tot wijziging van het reglement voor de retributie op de verkoop 

van toeristische, lokaalhistorische publicaties, promotiemateriaal en gegidste 

bezoeken - ter bespreking 

 Het college van burgemeester en schepenen bespreekt het voorstel tot wijziging van het 

reglement voor de retributie op de verkoop van toeristische, lokaalhistorische 

publicaties, promotiemateriaal en gegidste bezoeken. 

 

3 Financiën - Aankoopcentrale Fluvius - Raamovereenkomst - Aankoop CNG 

vrachtwagen met containerhaaksysteem en autolaadkraan voor algemene 

ondersteuning technische dienst - Goedkeuring contractvoorstel - beslissing 

 Het college beslist om de opdracht “Aankoop CNG vrachtwagen met 

containerhaaksysteem en autolaadkraan voor algemene ondersteuning technische 

dienst” via de raamovereenkomst “EAN17AL003 Elektrische, Plug-in Hybride en CNG 

voertuigen” van Fluvius System Operator cvba goed te keuren. 

 

4 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Aankoop bomen en bosplantsoen voor diverse projecten - Goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunning - beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht "Aankoop bomen en bosplantsoen voor diverse 

projecten" te gunnen aan Sylva bvba. 

 

 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het College van Burgemeester en Schepenen van 7 januari 2020 - algemeen gedeelte - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

5 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Aankoop herbruikbare bekers - Goedkeuring gunningsvoorstel - beslissing 

 Het college gaat principieel akkoord met het gunningsvoorstel betreffende de opdracht 

"Aankoop herbruikbare bekers" aan de firma Festicup bvba en het indienen van het 

gunningsdossier bij OVAM. 

 

6 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Opmaak gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan - Aanstelling ontwerper - 

Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's - beslissing 

 Het college beslist om de lastvoorwaarden, de gunningswijze en de uit te nodigen firma's 

voor de opdracht "Opmaak gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan - Aanstelling ontwerper" 

goed te keuren. 

 

7 Juridische zaken - Bericht AZ Delta betreffende het kloostergebouw de Leeuw - 

kennisname 

 Het college neemt kennis van het bericht van AZ Delta betreffende het kloostergebouw 

De Leeuw. 

 

8 Juridische zaken - Eventuele verwerving grond project Sint Maarten - 

Schattingsverslag - beslissing  

 Het college stelt dienst vastgoedtransacties aan voor de verwerving van een stuk grond 

voor de realisatie van een fietsverbinding in het project Sint Maarten.  

 

9 Juridische zaken - GOG Plaatsebeek - Minnelijke regeling - Brief aan betrokken 

eigenaar - beslissing  

 Het college keurt de antwoordbrief aan betrokken eigenaar goed. 

 

10 Mobiliteit – Aanvraag van Aertssen transport NV tot het bekomen van een 

vergunning uitzonderlijk transport - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepen geeft een vergunning aan de firma Aertssen 

Transport NV, De Arend 13, 8210 Zedelgem voor uitzonderlijk transport op het 

grondgebied Aartrijke langs het traject Zeeweg Zuid, Zeeweg Noord, Dwarsstraat en 

Noordstraat. 

 

11 Openbare Werken – goedkeuring toelichtingsbrief naar betrokkenen eigenaars in 

kader van de plaatsing van systemen individuele behandeling afvalwater - beslissing 

 Het college gaat akkoord met de toelichtingsbrief inzake de plaatsing van de IBA's in het 

individueel te optimaliseren buitengebied onder voorwaarde van grotere leesbaarheid 

(geen jargon, kortere zinnen bvb.) 

 

12 Openbare werken - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen 

en diensten – Aanleg fietspad Diksmuidse- en Brugse Heirweg - Goedkeuring gunning 

– beslissing 

 Het college gaat akkoord met de gunning van Marc Verhegge bvba voor uitvoering van de 

wegeniswerken in de Dikmsuidse Heirweg conform het aanbestedingsverslag opgesteld 

door NV Aquafin 

 

13 Personeel- Kennisgave schrijven VVSG en gemeenschappelijk vakbondsfront ivm 

stand van zaken sociale onderhandelingen 

 Het college neemt kennis van het schrijven van de VVSG ivm stand van zaken sociale 

onderhandelingen met de vakbonden. 



 

 

14 Secretariaat - Kerkfabriek Sint-Eligius - 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-Eligius van 18 mei 2019.  Er zijn geen 

opmerkingen. 

 

15 Secretariaat - Kerkfabriek Sint-Laurentius - 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-Laurentius van 18 september 2019.  Er zijn 

geen opmerkingen. 

 

16 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 

 Het college bespreekt het punt. 

 

17 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking 

 Het college bespreekt de lijst met de uitnodigingen. 

 

18 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergaderingen goed. 

 

 


