
 

 
 

 

 

Lijst van de gemeenteraadsbesluiten 
Vergadering van de gemeenteraad van 27 februari 2020 

(decreet van 22 december 2017) 
 

De lijst van de gemeenteraadsbesluiten van de vergadering van de gemeenteraad van 27 februari 2020 werd 

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

provinciegouverneur op heden, 6 maart 2020, 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 - VERWERVING PAROCHIAAL CENTRUM LOPPEM - ONTWERPAKTE - BESLISSING  

De gemeenteraad gaat principieel akkoord met de ontwerpakte en de voorgestelde clausules. 

De gemeente wordt vertegenwoordigd door burgemeester en algemeen directeur. 

 

2 

 

SECRETARIAAT –VERVANGING VERTEGENWOORDIGER IN DE ALGEMENE VERGADERING VAN ZORG EN 

WELZIJN ZEDELGEM VZW – BESLISSING 

De gemeenteraad stelt volgende persoon aan als vertegenwoordiger van de gemeente Zedelgem in de 

algemene vergadering van Zorg en Welzijn Zedelgem vzw voor de resterende duur van de legislatuur 2019-

2024: Charlotte Vermeulen. 

 

3 

 

SECRETARIAAT – VOORDRACHT KANDIDAAT-BESTUURDER RAAD VAN BESTUUR DE WATERGROEP - 

BESLISSING 

De gemeenteraad beslist om volgende kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur van De Watergroep 

voor de periode juni 2020-juni 2025 voor te dragen aan de algemene vergadering en aan de Vlaamse 

regering: Dirk Verhaeghe. 

 
4 

 

FINANCIËN - KWARTAALRAPPORTERING GEMEENTE 3/2019 - KENNISGEVING 

De gemeenteraad neemt kennis van kwartaalrapportering 3/2019. 

 

5 

 

FINANCIËN - OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR AANNEMING VAN WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN - 

AANKOOP BRANDSTOFFEN VIA TANKKAART VOOR VOERTUIGEN GEMEENTE EN OCMW ZEDELGEM - 

PERIODE 07/2020 T.E.M. 06/2023 - GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE - 

BESLISSING 

De gemeenteraad keurt het bijzonder bestek met nr. FIN 2020-07 en de raming voor de opdracht “Aankoop 

brandstoffen via tankkaart voor voertuigen gemeente en OCMW Zedelgem - Periode 07/2020 t.e.m. 06/2023” 

goed. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen 
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in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, 

leveringen en diensten. De raming bedraagt 198.347,11 EUR excl. btw of 240.000,00 EUR incl. 21 % btw 

(gemeente en OCMW). 

Deze opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure. 

Gemeente Zedelgem wordt gemandateerd om de procedure te voeren en in naam van OCMW Zedelgem bij 

de gunning van de opdracht op te treden. 

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

 

6 

 

PERSONEEL - WIJZIGING RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET PERSONEEL VAN DE GEMEENTE 

ZEDELGEM - FIETSVERGOEDING - BESLISSING 

De rechtspositieregeling van de gemeente Zedelgem te wijzigen als volgt: 

in artikel 227 wordt  het bedrag van 15 cent per afgelegd kilometer gewijzigd naar 24 cent per afgelegde 

kilometer.  

 

7 

 

CULTUUR - STATUTEN GINTER 2020-2025 - GOEDKEURING  

De gemeenteraad van de gemeente Zedelgem keurt de statuten van het intergemeentelijk 

samenwerkingsverband en projectvereniging Ginter voor de periode 2020 – 2025 goed. 

 

8 ARCHIEF – PLAATSNAAMGEVING – TOEKENNING VAN NIEUWE STRAATNAAM IN EEN WOONWIJK 

INKOMENDE VIA DE LOPPEMSESTRAAT TE ZEDELGEM: DE PLEYNE – DEFINITIEVE BESLISSING 

De gemeenteraad beslist definitief om een nieuwe straatnaam toe te kennen in de nieuwe woonwijk 

gelegen in de Loppemsestraat, te Zedelgem: De Pleyne. 

 

9 MILIEU – DEELNAME BURGEMEESTERSCONVENANT - BESLISSING 

De gemeenteraad beslist om als deel van de groep Lokaal Klimaatbeleid Noord-West-Vlaanderen, 

bestaande uit Beernem, Blankenberge, Damme, Jabbeke, Knokke-Heist, Oostkamp, Torhout, Zedelgem en 

Zuienkerke, het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie (Covenant of Mayors for Climate & 

Energy) te ondertekenen en neemt kennis van bijhorende engagementen.  

Met de ondertekening van het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie verbindt de gemeente als 

deel van Lokaal Klimaatbeleid Noord-West-Vlaanderen zich ertoe volgende engagementen na te komen: 

- de gezamenlijke uitstoot van CO2 (en eventueel van andere broeikasgassen) op het gezamenlijk 

grondgebied tegen 2030 met ten minste 40% terug te dringen, met name door een betere energie-

efficiëntie en een hoger gebruik van hernieuwbare energiebronnen; 

- haar veerkracht te verhogen door zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering; 

- een gezamenlijke emissieberekening (CO2-nulmeting) en een beoordeling van de risico’s van en de 

kwetsbaarheid voor klimaatverandering uit te voeren als uitgangspunten voor het gezamenlijk 

actieplan; 

- het gezamenlijk duurzaam energie- en klimaatactieplan binnen twee jaar na formele ondertekening van 

het Burgemeestersconvenant in te dienen; 

- de nodige middelen in te zetten om de vereiste acties te kunnen ondernemen; 

- het maatschappelijk middenveld op het grondgebied actief te betrekken bij het opstellen van het 

klimaatactieplan; 

- minstens elke twee jaar na indiening van het actieplan te rapporteren over de geboekte vooruitgang, 

met het oog op evaluatie, monitoring en verificatie.  

De gemeenteraad geeft de burgemeester machtiging om het Engelstalige toetredingsformulier van het 

Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie te ondertekenen als deel van de groep van 

ondertekenaars Lokaal Klimaatbeleid Noord-West-Vlaanderen die zich collectief engageren om de 

doelstellingen te behalen (optie 2). De groep is samengesteld uit Blankenberge, Beernem, Damme, Jabbeke, 

Knokke-Heist, Oostkamp, Torhout, Zedelgem en Zuienkerke.  

 

10 MILIEU - OPMAAK VAN HET KLIMAATPLAN 2030 IN HET KADER VAN HET BURGEMEESTERSCONVENANT 

VOOR KLIMAAT EN ENERGIE - SAMENWERKING MET WVI IN HET KADER VAN HET 

BURGEMEESTERSCONVENANT - BESLISSING 

De gemeenteraad keurt ingevolge de toepassing van de in house regels zoals opgenomen in artikel 30 in 

housetoezicht van de wet op overheidsopdrachten d.d. 17 juni 2016 (BS 114.07.2016), en de huidige 
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statuten en de werking van WVI, alsmede het huidig decretaal kader waarin zowel de gemeente als WVI 

dienen te opereren, de toekenning van de beoogde opdracht aan WVI zonder toepassing van de 

aanbestedingsregels goed.  

De opdracht “Opmaak van het klimaatplan 2030 (SECAP) in het kader van het Burgemeestersconvenant 

voor Klimaat en Energie” wordt verleend aan WVI, met zetel te 8310 Brugge, Baron Ruzettelaan 35, voor een 

bedrag van 16.960 € excl. BTW om te realiseren: de nulmeting en risico- en kwetsbaarheidsanalyse, 

stakeholderparticipatie bij de opmaak van het klimaatplan, gemeentelijk en regionaal overleg, uitwerking 

van het klimaatplan en toelichting van het plan tijdens een middagsessie aan politieke mandatarissen en 

gemeentelijke diensten. 

 
11 OPENBARE WERKEN – WIJZIGING LASTEN VERKAVELING BPA GROENESTRAAT DOOR SAMENVOEGING  

FASES 6, 7 EN 8 - BESLISSING 

Met betrekking tot de toepassing van de beperking vervat in de beslissing van de gemeenteraad inzake de 

opgelegde lasten over het gelijktijdig uitvoeren van de fasering, wordt de fase 6,7 en 8 bij de verdere 

uitvoering van de verkaveling in fases beschouwd als 1 uitvoeringsfase.  

 

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

DIENSTEN - RAAMOVEREENKOMST VERNIEUWING VOETPADEN GEDURENDE 4 JAAR - GOEDKEURING 

LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE - BESLISSING 

De gemeenteraad keurt het bijzonder bestek met nr. OW/2020-3 en de raming voor de opdracht 

“Raamovereenkomst vernieuwing voetpaden gedurende 4 jaar” goed. 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 in het bestek bedraagt 544.870,00 EUR excl. btw of 659.292,70 EUR incl. 21 % btw.  

De opdracht wordt begrensd tot 500.000 EURO excl. BTW of 605.000 EURO incl. BTW conform de bepalingen 

van het bestek  

Deze opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.  

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

 

13 MOBILITEIT - AANVULLEND BLIJVEND POLITIEREGLEMENT INZAKE EEN VERBOD VOOR ALLE VERKEER 

MET UITZONDERING VAN PLAATSELIJK VERKEER - BESLISSING 

De gemeenteraad beslist om ter hoogte van Vloethemveld en de Vloethemveldzate een verbod voor alle 

verkeer in te voeren met uitzondering van plaatselijk verkeer. 

Dit verbod zal worden gesignaleerd door een bord C3 met onderbord ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’. 

 

14 

 

VRAGEN EN ANTWOORDEN 

 

15 

 

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. 

 

 BESLOTEN 

 


