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1 Archief - Bespreeknota analyse organisatie en personeelsinzet - bespreking
Het college bespreekt de nota "Dienst Erfgoed en Archief\_algemene analyse\_april 
2020".

2 Cultuur – Aanvraag projectsubsidie harmonie Kunst na Arbeid – beslissing
Het college keurt het project van de vereniging Kunst na Arbeid (compositie “Field of 
Diamonds” en 3 bijhorende concerten) goed. Hierdoor kan de vereniging, op basis van 
beschikbaarheid, gratis gebruik maken van het materiaal in de uitleendienst voor de 
resterende 2 concerten.

3 Cultuur – Erkenning socio-culturele verenigingen – beslissing
In navolging van de beslissing van de gemeenteraad van 28 november 2019, erkent het 
college ook de socio-culturele vereniging Elefteria.

4 Cultuur – Projectsubsidies Touché en Het Beleefde Genot – beslissing
Het college gaat akkoord met het advies en berekening van de projectsubsidie voor de 
projecten “Licht van de Vrede” van Touché en “Beleefde Genot goes classic” van Het 
Beleefde Genot.

5 Facilitair beheer - GAC - onderhoudscontract groendak binnentuin - gunning - 
beslissing
Het college van burgemeester en schepenen sluit met de firma Green Building Project uit 
Sint-Andries een onderhoudscontract af voor het groendak in de binnentuin bij de 
nieuwbouw GAC.

6 Financiën - Inning belastingen - bespreking
Het college bespreekt de voorgelegde nota.

7 Financiën - Inning niet-fiscale inkomsten - bespreking
Het college bespreekt de voorgelegde nota.

8 Jeugd - Afsprakenkader herbruikbare bekers jeugdhuizen - bespreking 
Het college bespreekt de afsprakennota herbruikbare bekers jeugdhuizen.

9 Jeugd - Subsidiereglement jeugd(werk)initiatieven - bespreking 
Het college bespreekt de nota in verband met het herwerken van het subsidiereglement 
jeugd(werk)initiatieven.

Lijst van de besluiten van de vergadering van
het college van burgemeester en schepenen van 14 april 2020 - algemeen gedeelte -

(decreet van 22 december 2017)



10 Jeugd - Subsidiereglement kadervorming jeugd - bespreking 
Het college bespreekt de nota in verband met het herwerken van het subsidiereglement 
kadervorming jeugd.

11 Juridische zaken - Dossier achterstallige schuld vorige concessionaris Groene 
Meersen - Stand van zaken - kennisname 
Het college neemt kennis van de stand van zaken in het dossier van de achterstallige 
schuld van de voormalige concessionaris in de Groene Meersen.

12 Juridische zaken - Tussenvonnis dossier afbraakwerken site Develter - kennisname 
Het college neemt kennis van het tussenvonnis d.d. 24 maart 2020 in het dossier 
afbraakwerken site Develter. Een deskundige werd aangesteld.

13 Juridische zaken - Vonnis van de vrederechter te Torhout d.d. 31 maart 2020 in het 
dossier chemin nr. 2 Loppemsestraat - kennsiname
Het college neemt kennis van het vonnis van de heer Vrederechter te Torhout d.d. 31 
maart 2020 in het dossier chemin nr. 2 Loppemsestraat.  Er wordt geen beroep 
aangetekend.

14 Milieu - Werking recyclagepark vanaf 20 april – beslissing 
Het college beslist om het recyclagepark te openen voor bijkomende fracties vanaf 20 
april 2020 volgens een welbepaalde regeling en dit tot nader order:
- van maandag tot en met zaterdag doorlopend van 9-17 uur
- -alle ingezamelde fracties bij normale werking van het park met uitsluiting van 

volgende fracties : PMD, Papier en Karton, Houtafval, Kledij, herbruikbare goederen, 
asbest, luiers

- -de bezoeker wordt geregistreerd, enkel geregistreerde bezoekers worden toegelaten 
op het park met uitzondering van de personen vermeld op de lijst aangereikt door de 
dienst burgerzaken

- -de aangevoerde fracties worden geregistreerd
- -de betaling gebeurt bij het eerstvolgend parkbezoek na de coronamaatregelen, bij 

gebrek aan bezoek binnen een termijn van 3 maanden na de coronamaatregelen 
wordt een factuur overgemaakt

- -volgens instructies die op het containerpark en in de directe omgeving kenbaar 
gemaakt worden:
 kom alleen naar het containerpark en kom enkel indien dit noodzakelijk is
 tijdens het aanschuiven met de wagen moet u in de wagen blijven zitten
 de instructies opgelegd door de parkwachter aan de ingang moeten gevolgd 

worden eens je binnenrijdt op het containerpark
 het aantal bezoekers op het park wordt beperkt , de slagboom wordt regelmatig 

gesloten
 het afval mag niet gelost worden zonder een toelating van de parkwachter
 in afwachting van het lossen van het afval blijft u in de wagen zitten
 de parkwachter zal niet helpen bij het uitladen
 in elke omstandigheid moet de afstand van minstens 1.5 m tot de parkwachter 

en andere bezoekers gerespecteerd worden
 de tijd op het containerpark wordt beperkt tot maximum 15 minuten per 

persoon
 vermijd tijdens het bezoek aan het recyclagepark contact met uw gezicht, was 

uw handen grondig bij thuiskomst



15 Openbare Werken – Verkaveling in de Hoge Vautestraat – afleveren 
verkoopbaarheidsattest - beslissing
Het college keurt het verkoopbaarheidsattest voor de verkaveling in de Hoge Vautestraat 
goed.

16 Secretariaat - West-Vlaams Woonkrediet NV - Gewone algemene vergadering op 21 
april 2020 - Agenda en aanduiding van een vertegenwoordiger - beslissing
Het college keurt de agendapunten goed van de gewone algemene vergadering van het 
West-Vlaams Woonkrediet op dinsdag 21 april 2020.

17 Sociale zaken – Wijkwerken – kennisname jaarrekening 2019 en goedkeuring 
begroting 2020 – beslissing   
Het college neemt kennis van de jaarrekening 2019 van de organisatie van wijk-werken in 
regio Brugge en keurt de begroting 2020 van Wijk-Up, organisatie van wijk-werken goed.

18 Sport - Overzicht gemeentelijke en OCMW activiteiten tussen 3 mei en 1 september - 
Maatregelen COVID-19 - bespreking.
Het college bespreekt dit punt.

19 Communicatie - Externe communicatie - bespreking
Het college bespreekt dit punt.

20 Secretariaat - Gemeenteraad - agenda 
Het college vraagt aan de voorzitter om de voorgestelde agendapunten op te nemen op 
de zitting van de gemeenteraad van 23 april 2020.

21 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking
Het college bespreekt de lijst met de uitnodigingen.

22 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering
Het college keurt de notulen goed van de vorige vergadering.


