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1 Evenementen – Aanvraag van Chiro Aartrijke voor inleefweek van 8 tot 13 maart 

2020 met de Keti’s – plaatsen tenten – beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming  aan de leiding van Chiro 

Aartrijke om in tenten te overnachten aan hun lokalen, Aartrijksestraat 59 te Aartrijke, 

voor een inleefweek van 8 tot 13 maart 2020 met de Keti’s mits de opgestelde 

voorwaarden worden gerespecteerd. 

 

2 Evenementen – Inleefweek Speelclub Chiro Veldegem 17 tot 19 april 2020 – Vraag tot 

overnachting in de chirolokalen – beslissing 

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

chirolokalen van 17 tot 19 april 2020 met de speelclub van Chiro Veldegem, op 

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

inleefweek een positieve evaluatie krijgt en dat de bijkomende voorwaarden worden 

opgevolgd. 

 

3 Evenementen - Onthaal - Aanvraag receptie 75 jaar Harmonie Kunst na Arbeid 

Veldegem op 4 juli 2020 - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen stemt in met een receptie ter gelegenheid 

van 75 jaar Harmonie Kunst na Arbeid Veldegem. De receptie zal doorgaan op 4 juli 2020 

om 18 uur in de turnzaal De Stapsteen te Veldegem. Er wordt een toelage verleend van 

186,00 EUR. Deze wordt betaald na de activiteiten.  

 

4 Evenementen – Organisatie van de fuif “De nacht van Zilleghem” op 7 maart 2020 

door Voetbalclub VZW Excelsior Zedelgem in Wilgen- en Biezenmeers  – beslissing 

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

nacht van Zilleghem” op 7 maart 2020 door Voetbalclub VZW Excelsior Zedelgem. De 

algemene evenementenvoorwaarden en de voorwaarden i.v.m. zaalverhuur vermeld in 

de toelatingsbrief moeten worden nageleefd.  

 

5 Financiën - Aankoopcentrale stad Brugge - Raamovereenkomst ICT infrastructuur - 

Aanstelling informatieveiligheidsconsulent en DPO voor gemeente en OCMW 

Zedelgem - Periode 20/01/20 t.e.m. 20/01/21 - Goedkeuring deelopdracht - beslissing 

 Het college beslist om de opdracht “Aanstelling informatieveiligheidsconsulent en DPO 

voor gemeente en OCMW Zedelgem - Periode 20/01/20 t.e.m. 20/01/21” in het kader van 

de raamovereenkomst “ICT infrastructuur” van aankoopcentrale stad Brugge bij 

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

 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het College van Burgemeester en Schepenen van 28 januari 2020 - algemeen gedeelte - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

6 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Aankoop beamer voor De Braambeier - Goedkeuring lastvoorwaarden en 

gunning - beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht "Aankoop beamer voor De Braambeier" te gunnen 

aan Solico bvba. 

 

7 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Aankoop betonproducten - Dienstjaar 2020 - Goedkeuring gunning - 

beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht "Aankoop betonproducten - Dienstjaar 2020" te 

gunnen aan Lithobeton nv. 

 

8 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Ophaling en/of verwerking van in het containerpark selectief ingezameld 

afval - Periode 03/2020 t.e.m. 02/2021 - Goedkeuring gunning - beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht "Ophaling en/of verwerking van in het 

containerpark selectief ingezameld afval - Periode 03/2020 t.e.m. 02/2021" te gunnen aan 

Elias Vandevoorde bvba (percelen 1, 2, 9 en 11), Renewi nv (percelen 3, 6, 8 en 14), 

Vanheede Environmental Logistics nv (percelen 4, 7, 12, 15 en 16), Garwig Logistics bvba 

(percelen 5 en 10) en Bardoel nv (perceel 13). 

 

9 Jeugd - speelpleinwerking krokus- en paasvakantie 2020 - beslissing 

 Het college keurt de organisatie van de speelpleinwerking tijdens de krokus- en 

paasvakantie 2020 goed. 

 

10 Juridische zaken - Gebruiksovereenkomsten voor het gebruik van lokalen in 

verschillende scholen van de Sint-Rembertgroep door DKO - Schooljaar 2019-2020 - 

beslissing  

 De gebruiksovereenkomst voor het gebruik van lokalen in de verschillende scholen van 

de Sint-Rembertgroep door DKO - Schooljaar 2019-2020  - wordt goedgekeurd.  

 

11 Juridische zaken - Verwerving parochiaal centrum Loppem - Ontwerpakte - 

beslissing  

 Het college gaat principieel akkoord met de ontwerpakte voor de verwerving van het 

parochiaal centrum te Loppem.  Het dossier wordt aan de gemeenteraad voorgelegd.  

 

12 Juridische zaken - Vonnis correctionele rechtbank te Brugge d.d. 13 januari 2020 - 

Dossier burgerlijke partijstelling in het kader van diefstal - kennisname  

 Het college neemt kennis van het vonnis van de correctionele rechtbank te Brugge d.d. 13 

januari 2020 in een diefstal dossier.  De vordering van de gemeente werd ontvankelijk en 

gegrond verklaard voor het gevorderde bedrag en de gerechtskosten. 

 

13 Milieu - Catering op bosplantactie van 8 februari 2020 - beslissing 

 Het college beslist soep te laten serveren door Natuurpunt Zedelgem voor een totaal 

geraamd bedrag van 347,10 euro op de boomplantactie op 8 februari 2020. 

 

14 Milieu – Ondernemersloket – Deelnemen aan de promotieactie “Week van de Markt 

2020” – beslissing  

 Het college beslist om deel te nemen aan de promotieactie “Week van de Markt 2020”. 

 



 

15 Milieu – Uitbetaling Subsidie natuurbeheerplan Domein d’Aerteryck en omgeving – 

beslissing 

 Het college beslist om vzw Bosgroep Houtland te vragen om jaarlijks het verschuldigde 

bedrag door te storten. Het verschuldigde bedrag bedraagt voor het jaar 2018: 82,97 euro 

en voor 2019: 120,69 euro 

 

16 Openbare Werken – Goedkeuring van het hemelwaterplan - bespreking 

 Het college bespreekt het gewenste beslissingniveau voor goedkeuring van het 

hemelwaterplan 

 

17 Openbare werken - Raamovereenkomst structureel onderhoud asfaltwegen - 

Goedkeuring uitbreiding deelopdracht 3 - beslissing 

 Het college gaat akkoord met de uitbreiding van deelopdracht 3 aan de Vriese Raf nv voor 

structureel onderhoud in de straten Klythoek en Koevoetveld 

 

18 Openbare werken – Screening van de wegen conform het strategisch meerjarenplan 

2020 – 2025 - bespreking 

 Het college bespreekt de methode van screening van de wegen. 

 

19 Secretariaat - Certificaat Masterclass BedrijfsEconomie voor Niet-Economen - 

kennisgeving 

 Het college neemt kennis van het certificaat Masterclass BedrijsEconomie voor Niet-

Economen. 

 

20 Secretariaat - Preventie – Overzicht arbeidsongevallen jaar 2019 – kennisgeving 

 Het college neemt kennis van de arbeidsongevallen, arbeidsongevallen op de weg naar 

en van het werk en de EHBO-verzorgingen of bijna-arbeidsongevallen die zich voordeden 

tijdens het jaar 2019.   

 

21 Sport - Bezettingscijfers zwembad 2019 - aanpassen openingstijden zwembad - 

goedkeuring 

 Het college neemt kennis van de bezettingscijfers van 2019 van het gemeentelijk 

zwembad De Groene Meersen. 

Het college stemt in met het voorstel van de sportdienst om in 2020 op zaterdag zowel ’s 

morgens als ’s middags te openen. In het najaar wordt een evaluatie gemaakt van de 

bezoekersaantallen zodat er vervolgens een beslissing kan genomen worden. 

 

22 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 

 Het college bespreekt het punt. 

 

23 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking 

 Het college bespreekt de lijst met de uitnodigingen. 

 

24 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

 


