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ZITTING GEMEENTERAAD  
VAN DONDERDAG 23 APRIL 2020 

Digitale zitting 
 
De gemeenteraad, regelmatig bijeengeroepen, is op donderdag 23 april 2020 om 19:30uur digitaal 
bijeengekomen. 
 
Aanwezig: Annick Vermeulen, burgemeester 

Dirk Verhaeghe, Arnold Naessens, Ann Devriendt, Peter Haesaert, Jurgen Dehaemers, 
Ellen Goes, schepenen 
Ann Pattyn, Bart Vergote, Brigitte Himpens, Dominiek Sneppe, Eddy De Wispelaere, 
Geert Verhegge, Günther Descheemaecker, Ilse Demeulemeester, Jean-Pierre De 
Groodt, Katrien Vanrobaeys, Katrien Walcarius-De Maré, Krista Vander Meulen, 
Martine De Meester, Pol Denys, Sofie Pollet, Stijn Timmerman, Frauke Breekelmans, 
Wouter Vlaemynck, raadsleden 
Charlotte Vermeulen, voorzitter 
Sabine Vermeire, algemeen directeur 

Verontschuldigd: Bart Haesaert, raadslid 
Voorzitter: Charlotte Vermeulen 

 

 
De voorzitter verklaart de vergadering voor geopend. 
 
De gemeenteraad gaat over tot de agenda. 

 
 
OPENBAAR 
 
 
1. JURIDISCHE ZAKEN - REALISATIE FIETSPAD DIKSMUIDSE HEIRWEG - BRUGSE HEIRWEG - 
MINNELIJKE ONTEIGENING VAN VLM - ONTWERPAKTE - GOEDKEURING 
 
Beraadslaging 
Raadslid Martine De Meester vraagt of dit één van de laatste minnelijke schikkingen is. Schepen Peter 
Haesaert antwoordt dat dit het geval is. 
 
Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 
Vermeulen, Annick 
Dehaemers, Jurgen 
Demeulemeester, Ilse 
Devriendt, Ann 
Goes, Ellen 
Haesaert, Peter 
Himpens, Brigitte 
Naessens, Arnold 
Pollet, Sofie 
Timmerman, Stijn 
Vander Meulen, Krista 
Vanrobaeys, Katrien 
Vergote, Bart 
Verhaeghe, Dirk 
Verhegge, Geert 
Vermeulen, Charlotte 
Vlaemynck, Wouter 
Walcarius-De Maré, Katrien 
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Breekelmans, Frauke 
De Meester, Martine 
De Groodt, Jean-Pierre 
De Wispelaere, Eddy 
Pattyn, Ann 
Descheemaecker, Günther 
Denys, Pol 
Sneppe, Dominiek 

 
De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 
Wettelijk kader 
- artikel 40 van het decreet lokaal bestuur  
Aanleiding 
- realisatie fietspad Diksmuidse Heirweg - Brugse Heirweg via minnelijke verwervingen 
Procedure 
- 9 april 2009 aanvraag van de gemeente Zedelgem bij de provincie West-Vlaanderen om de Brugse 

Heirweg op te nemen in het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk 
- juni 2009 gunstig advies van Promora 
- 27 februari 2010 aanvraag bij de provincie West-Vlaanderen om een fietsfondsdossier op te starten langs 

de Brugse Heirweg 
- gemeentelijke begeleidingscommissie 24 november 2011 startnota fietsfondsdossier Engelstraat / 

Brugse Heirweg / Diksmuidse Heirweg 
- provinciaal functioneel fietsroutenetwerk 9 januari 2012 conform verklaring startnota fietspad 

Engelstraat / Brugse Heirweg / Diksmuidse Heirweg 
- samenwerkingsovereenkomst met de provincie West-Vlaanderen voor aanleg fietspad langs de 

Diksmuidse Heirweg, gemeenteraadsbeslissing d.d. 24 september 2015 
- collegebeslissing 27 oktober 2015 goedkeuring samenwerkingsovereenkomst 
- op 25 augustus 2016 keurde de gemeenteraad het innemingsplan voor de aanleg van het fietspad in de 

Diksmuidse Heirweg definitief goed 
- de procedure tot minnelijke verwerving van de gronden voor de aanleg van het fietspad in de 

Diksmuidse Heirweg wordt gelijktijdig met de onteigeningsprocedure gestart - gemeenteraadsbeslissing 
23 februari 2017 

- op 14 februari 2017 stelde het college de WVI aan om de onderhandelingen met de betrokken eigenaars 
te voeren, conform de samenwerkingsovereenkomst d.d. 21 april 2011 

- dienst vastgoedtransacties werd aangesteld om de ontwerpakten en het schattingsverslag op te maken, 
de WVI onderhandeld op basis van het schattingsverslag opgemaakt door dienst vastgoedtransacties 

- het onteigeningsplan opgemaakt door studiebureau Lobelle d.d. 27 april 2016 werd goedgekeurd in de 
gemeenteraad van 25 augustus 2016 

- ontwerpakten 
Krediet 
Investering – uitgaven 
- Investering enveloppe: GG 
- Subproject: 020000/22 
- Algemene rekening: 2202000 
- Beleidsitem: 02000 
- Actie: - 
- Bedrag: totaal 160.000 EUR 
Visum 
- -2020/PAT/002 
Motivering 
- voor de realisatie van het fietspad Brugse Heirweg - Diksmuidse Heirweg werden de onderhandelingen 

voor minnelijke verwervingen door de WVI opgestart op basis van het schattingsverslag opgesteld door 
dienst vastgoedtransacties en het opmetingsplan opgesteld door studiebureau Lobelle 27 april 2016 

- dienst vastgoedtransacties maakte de volgende ontwerpakten op : 
- minnelijke onteigening van de VLM, Vlaamse landmaatschappij met maatschappelijke zetel te 1210 

Brussel, Koning Albert II laan 15 van een gedeelte van de percelen kadastraal gekend als eerste afdeling 
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Zedelgem sectie A, deel nummer 56 B met een opp van 9 a 15 ca, deel perceel nummer 54 A met een opp 
van 55 ca, deel van perceelnummer 59 A met een opp van 9 a 37 ca, deel van perceelnummer 81 A met 
een opp van 15 ca, deel van perceelnummer 84 A met opp van 7 a 83 ca, deel van perceel nummer 90 A 
met een opp van 4 a 34 ca, deel van perceel nummer 131 met een opp van 2 a 56 ca, deel van perceel 
nummer 132 met een opp van 6 a 11 ca, deel van perceelnummer 58 c met een opp van 4 a 94 ca en deel 
van perceel nummer 58 D met een opp van 6 a 10 ca, volgens het opmetingsplan van studiebureau 
Lobelle d.d. 27 april 2016 gekend onder de loten 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45 voor een totaal 
bedrag van 13.295,57 EUR 

- de VLM vermindert de verkoopprijs met de subsiedies die zij in dit dossier mochten ontvangen 
Dossierstukken 
- ontwerpakte aankoop 
- visum 
- bericht VLM 
Besluit 
Artikel 1.- De gemeenteraad keurt de ontwerpakte voor minnelijke  onteigening voor de realisatie van het 
fietspad Brugse Heirweg - Diksmuidse Heirweg, in bijlage, integraal goed. 
Artikel 2.- De volgende aankoop wordt goedgekeurd : 
- minnelijke onteigening van de VLM, Vlaamse landmaatschappij met maatschappelijke zetel te 1210 

Brussel, Koning Albert II laan 15 van een gedeelte van de percelen kadastraal gekend als eerste afdeling 
Zedelgem sectie A, deel nummer 56 B met een opp van 9 a 15 ca, deel perceel nummer 54 A met een opp 
van 55 ca, deel van perceelnummer 59 A met een opp van 9 a 37 ca, deel van perceelnummer 81 A met 
een opp van 15 ca, deel van perceelnummer 84 A met opp van 7 a 83 ca, deel van perceel nummer 90 A 
met een opp van 4 a 34 ca, deel van perceel nummer 131 met een opp van 2 a 56 ca, deel van perceel 
nummer 132 met een opp van 6 a 11 ca, deel van perceelnummer 58 c met een opp van 4 a 94 ca en deel 
van perceel nummer 58 D met een opp van 6 a 10 ca, volgens het opmetingsplan van studiebureau 
Lobelle d.d. 27 april 2016 gekend onder de loten 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45 voor een totaal 
bedrag van 13.295,57 EUR 

Artikel 3.- De gemeente zal worden vertegenwoordigd de instrumenterend ambtenaar. 
 
 
2. JURIDISCHE ZAKEN - TECHNIEKACADEMIE - SAMENWERKINGSOVEREENKOMST PERIODE 2020-
2025 - BESLISSING  
 
Beraadslaging 
Raadslid Dominiek Sneppe vraagt of Zedelgemse kinderen voorrang hebben en wat de evolutie van 
deelname is tijdens de voorbije jaren. Schepen Jurgen Dehaemers zegt dat hij deze informatie niet heeft 
omdat hij deze materie niet inhoudelijk behandelt (hij behandelt deze materie juridisch). Burgemeester 
Annick Vermeulen antwoordt dat er een wachtlijst is maar dat ze niet weet hoeveel kinderen er op de 
wachtlijst staan. De burgemeester vervolgt dat ze de informatie zal bezorgen aan de voltallige gemeenteraad 
(op vraag van raadslid Martine De Meester). Raadslid Günther Descheemaecker zegt dat hij gelezen heeft dat 
er een verhoging van de bijdrage is omdat subsidies van andere overheden verminderd zijn. Schepen Jurgen 
Dehaemers antwoordt dat bijdragen ongetwijfeld zullen aangepast worden aan subsidieverhogingen 
mochten deze er komen. De schepen vervolgt dat het geenszins de bedoeling is om winst te maken. 
 
Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 
Vermeulen, Annick 
Dehaemers, Jurgen 
Demeulemeester, Ilse 
Devriendt, Ann 
Goes, Ellen 
Haesaert, Peter 
Himpens, Brigitte 
Naessens, Arnold 
Pollet, Sofie 
Timmerman, Stijn 

  



 

4 

Vander Meulen, Krista 
Vanrobaeys, Katrien 
Vergote, Bart 
Verhaeghe, Dirk 
Verhegge, Geert 
Vermeulen, Charlotte 
Vlaemynck, Wouter 
Walcarius-De Maré, Katrien 
Breekelmans, Frauke 
De Meester, Martine 
De Groodt, Jean-Pierre 
De Wispelaere, Eddy 
Pattyn, Ann 
Descheemaecker, Günther 
Denys, Pol 
Sneppe, Dominiek 

 
De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 
Wettelijk kader 
- artikel 40 decreet lokaal bestuur 
- principieel akkoord college burgemeester en schepenen d.d. 25 februari 2020 
Aanleiding 
- vraag van de Vives d.d. 14 februari 2020 voor een 5 jarig samenwerkingsengagement voor de organisatie 

van de techniekacademie 
Advies 
- INTERN : financiële dienst : er is een budget voorzien voor de techniekacademie in het meerjarenplan 

voor een bedrag van 27.000 EUR. Bij verhoging van de gemeentelijke bedrage moet het extra geld 
voorzien worden via budgetwijziging. 

Motivering 
- de gemeente ondersteunt reeds een paar jaar de organisatie van de Techniekacademie van Vives en 

werkt hiervoor samen met de school Spes Nostra die een lokaal ter beschikking stelt  
- oorspronkelijk werd de techniekacademie enkel georganiseerd voor de 5de en 6de leerjaren, sinds 2020 

is een tweede sessie mogelijk voor het 3de en 4de leerjaar 
- beide groepen kennen een groot succes 
- om efficiënt te werken stelt Vives voor om een engagement aan te gaan om de Techniekacademie voor 

de komende vijf jaar te mogen blijven organiseren 
- Spes Nostra heeft alvast op 18 februari 2020 laten weten dat zij voor de komende vijf jaar hun lokalen 

zullen blijven ter beschikking stellen 
- Vives zal wel de gemeentelijke bijdrage per groep optrekken, ze doen dit bewust enkel voor de 

gemeentelijke bijdrage, zij zullen de bijdrage voor de inschrijvende deelnemers niet verhogen 
- de reden van de gemeentelijke prijsverhoging ligt in het feit dat Vives geen structurele zekerheid heeft 

voor haar inkomsten *onzekerheid over provinciale subsidies op middellange termijn 
*subsidies vanuit Vlaanderen, dit verandert vanaf 2020 (via VLAIO). Hier is nog geen duidelijkheid over 
wat we zullen mogen ontvangen. 
*partnerschap (sponsoring) met de bedrijven wordt ook moeilijker. Bedrijfspartners blijven niet 
jarenlang hetzelfde initiatief sponsoren. 

- de verhoging ziet er als volgt uit voor de gemeentelijke bijdrage 
*van 750 euro voor een groep Tiener Techniekacademie (vanaf 3de groep aan 500 euro), te verhogen 
naar 1000 euro. (vanaf 3de groep 650 euro). In Zedelgem zijn er momenteel twee groepen in deze 
leeftijdscategorie. 
*van 650 euro voor een groep Junior Techniekacademie (vanaf 3de groep 400 euro), te verhogen naar 
850 euro. (vanaf 3de groep 550 euro). Ook hier zijn er twee groepen in Zedelgem. 

- Vives wil dezelfde kwaliteit blijven aanbieden en zien dit enkel mogelijk door verhoging van de 
gemeentelijke bijdrage 

- indien het bestuur dit engagement verder wil zetten zal de verhoogde bijdrage via een budgetwijziging 
moeten worden voorzien 
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- het college van burgemeester en schepenen ging op 25 februari 2020 principieel akkoord om de 
samenwerking voor de komende vijf jaar verder te zetten 

Dossierstukken 
- e-mail Vives d.d. 14 februari 2020 
- ontwerp samenwerkingsovereenkomst 
Besluit 
Artikel 1.- De gemeenteraad gaat akkoord met de voorgestelde samenwerkingsovereenkomst met Vives voor 
het organiseren van de techniekacademie in de periode 2020-2025 : 
  

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST  
VOOR DE ORGANISATIE VAN DE TECHNIEKACADEMIE 

Tussen 
Gemeentebestuur Zedelgem,  gevestigd op Pater Amaat Vynckeplein 1 te 8210 Zedelgem,  vertegenwoordigd 
door Sabine Vermeire, algemeen directeur, en Annick Vermeulen, burgemeester, hierna “het bestuur” 
genoemd. 
  
en 
Hogeschool VIVES, Doorniksesteenweg 145 te 8500 Kortrijk, vertegenwoordigd door Rik Hostyn, Coördinator 
Techniekacademie en hierna “VIVES” genoemd 
  
WORDT HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN: 
  
Artikel 1: Aard van de overeenkomst 
De overeenkomst wordt afgesloten voor het inrichten van jaarlijks: 
- 12 sessies (rekening gehouden met vakantie) Tiener Techniekacademie voor kinderen van 10-12 jaar (5de en 
6de leerjaar) die in de gemeente wonen of school lopen. 
- 10 sessies (rekening gehouden met vakantie) Junior Techniekacademie voor kinderen van 8-10 jaar (3de en 
4de leerjaar) die in die in de gemeente wonen of school lopen. 
Dit kadert in de filosofie van het Vlaamse STEM-actieplan (2012-2018), meer bepaald de doelstelling 
“Organiseren contacten plaatselijk onderwijs en bedrijfsleven i.v.m. studierichtingen knelpuntberoepen en 
toekomstplannen voor jongeren – hun technisch talent stimuleren en op een hoger niveau brengen”.  Via de 
Techniekacademie wordt via de eigen leefwereld van de kinderen technische geletterdheid binnengebracht. 
De overeenkomst geldt voor 6 jaar, van 2020 tot en met 2025. 
Binnen deze samenwerking schenken VIVES en het bestuur elkaar het nodige vertrouwen en een goede 
communicatie om tot een goede samenwerking te komen.   
  
Artikel 2: Engagementen  van VIVES 
- Zorgt voor de organisatie van  
o Tiener Techniekacademie: 12 workshops van 2 uur (uitwerken van 6 projecten en één bedrijfsbezoek) 
o Junior Techniekacademie : 10 workshops van anderhalf uur (uitwerken van 5 projecten) 
- Zoekt gemotiveerde techniekmentoren voor de lessen 
- Zorgt voor de aanstelling en betaling van deze techniekmentoren  
- Zorgt voor een adequate vorming en ondersteuning van deze techniekmentoren 
- Zorgt voor de inschrijvingen van de leerlingen via een unieke website per gemeente. De inschrijvingsprijs 
bedraagt: 
o voor de Tiener Techniekacademie:  70 euro per kind (50 euro voor Oost-Vlaanderen gekoppeld aan de 
provinciale subsidies) 
o voor de Junior Techniekacademie: 60 euro per kind 
o Voor de inschrijving van een tweede kind van hetzelfde gezin binnen eenzelfde schooljaar wordt een 
korting van 10 euro toegekend. 
- Is bereid mee te werken aan sociale tarieven vanuit het sociaal beleid van de gemeente zodoende kinderen 
uit kwetsbare gezinnen een korting te verlenen. 
- Zorgt voor een fiscaal attest i.s.m. de provincie zolang dit kan. 
- Zorgt voor het drukwerk, aankoop materialen en gereedschap, didactisch materiaal en eventuele andere 
werkingskosten nodig voor de inrichting van de Techniekacademie. 
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- Zoekt alle nodige extra subsidies/sponsoring. 
  
Artikel 3: Engagementen van het bestuur 
- Het gemeentebestuur stelt gratis leslokalen ter beschikking, geschikt om deze sessies te geven aan 20 
kinderen: 
 Een lokaal is minstens +/- 40 m2  en bevindt zich idealiter op de gelijkvloerse verdieping.  Indien niet, is 
er een lift (i.f.v. verhuis materiaal en gereedschap)  
 Voldoende tafels die klaarstaan. De kinderen werken op deze tafels, het kan dus zijn dat de tafels 
lichtjes beschadigd worden, dus graag 'oudere' tafels of een beschermingskarton of mat voor op die tafels 
 Minstens 22 stoelen  
 2 stevige werktafels waar o.a. een boormachine op kan staan (bij voorkeur ook een oudere tafel of met 
beschermingsmat of -plaat) 
 Mogelijkheid tot gebruik van een dataprojector/beamer (geen laptop nodig), schrijfbord of whiteboard 
 20-22 stopcontacten. Het is een klein stroomverbruik, dus gewone verlengsnoeren met verdeeldozen is 
voldoende. Dit is voor op de tafels. (bv voor de laptops)  extra 4 stopcontacten voor de boormachine en 
dergelijke 
 Ruime stockageruimte voor het materiaal en gereedschap.  Deze is bij voorkeur afsluitbaar en in de 
buurt van het technieklokaal 
 Een waterkraantje en 2 emmers of een lavabo, ook enkele vaatdoeken, een dweil. 
 Veegborstel, vuilnisblik en een vuilnisbak om het lokaal proper achter te laten 
- verzorgt de lokale communicatie: kondigt het initiatief aan via de gemeentelijke informatiekanalen 
(infokrant, publicaties, website, sociale media,…)  , bezorgt de flyers aan alle lagere scholen met een 2de en 
3de graad op het grondgebied 
- duidt een contactpersoon aan vanuit de gemeente die dit mee opvolgt,  
- bezorgt een lijst van lokale bedrijven in de gemeente i.f.v. bedrijfspartnerschap en bezoek 
- organiseert indien gewenst een diploma-uitreiking op het einde van elke reeks 
  
Artikel 4: Contactpersonen 
Het bestuur stelt een contactpersoon aan: 
Naam: Hilde Hoebanx, bestuurssecretaris 
Adres: Pater Amaat Vynckeplein 1, 8210 Zedelgem 
e-mail: hilde.hoebanx@zedelgem.be 
telefoon/gsm: 050/288344 
De contactpersoon zorgt voor de logistieke kant ter plaatse (zie verwachtingen onder artikel 3). 
  
Artikel 5: Financiële tussenkomst 
Het bestuur betaalt jaarlijks een tussenkomst van  
o 1000 EUR per groep van 20 kinderen die de Tiener Techniekacademie kunnen volgen. (vanaf 3de groep 
650 euro) 
o 850 EUR per groep van 20 kinderen die de Junior Techniekacademie kunnen volgen. (vanaf 3de groep 
550 euro) 
Dit bedrag zal betaald worden na ontvangst van een jaarlijkse factuur. 
  
Artikel 6: Omvang en duur van de overeenkomst 
Deze overeenkomst heeft betrekking op het jaarlijks inrichten van een lokale 
o Tiener Techniekacademie voor …   groep(en) van 20 deelnemers (10-12 jaar) in de ene helft van het jaar 
o Junior Techniekacademie voor …   groep(en) van 20 deelnemers (8-10 jaar) in de andere helft van het 
jaar 
Van 2020 tot en met 2025. 
Van dit aantal kan per jaar in samenspraak afgeweken worden.   Wanneer er bij voorbeeld heel wat kinderen 
op de wachtlijst staan neemt VIVES contact met het bestuur om eventueel een bijkomende groep in te 
richten. 
  
Artikel 7: Geschillen 
In geval van geschillen bij de interpretatie of bij de uitvoering van deze overeenkomst trachten de partijen 
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tot een minnelijke schikking te komen. In geval dit onmogelijk blijkt, zijn alleen de rechtbanken te Brugge 
bevoegd. 
  
Artikel 2.- Via budgetwijziging zullen de nodige financiële middelen worden voorzien. 
Artikel 3.- De gemeente wordt vertegenwoordigd door burgemeester en algemeen directeur.  
 
 
3. SECRETARIAAT - IMEWO ALGEMENE VERGADERING TEVENS JAARVERGADERING 25 JUNI 2020 - 
GOEDKEURING AGENDA EN AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER - BESLISSING 
 
Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 
Vermeulen, Annick 
Dehaemers, Jurgen 
Demeulemeester, Ilse 
Devriendt, Ann 
Goes, Ellen 
Haesaert, Peter 
Himpens, Brigitte 
Naessens, Arnold 
Pollet, Sofie 
Timmerman, Stijn 
Vander Meulen, Krista 
Vanrobaeys, Katrien 
Vergote, Bart 
Verhaeghe, Dirk 
Verhegge, Geert 
Vermeulen, Charlotte 
Vlaemynck, Wouter 
Walcarius-De Maré, Katrien 
Breekelmans, Frauke 
De Meester, Martine 
De Groodt, Jean-Pierre 
De Wispelaere, Eddy 
Pattyn, Ann 
Descheemaecker, Günther 
Denys, Pol 
Sneppe, Dominiek 

  

 
De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 
Wettelijk kader 
- artikel 40 van het decreet lokaal bestuur 
- artikel 396 en volgende van het decreet lokaal bestuur 
Aanleiding 
- uitnodiging van 26 maart 2020 tot de algemene vergadering van Imewo op donderdag 25 juni 2020 
Procedure 
- besluit gemeenteraad 28 februari 2019 waarbij Krista Vander Meulen, raadslid, werd aangeduid als 

vertegenwoordiger, en Katrien De Maré, raadslid, als plaatsvervanger 
Motivering 
- de gemeente is deelgenoot van de intercommunale Imewo 
- de gemeente Zedelgem neemt voor de activiteit distributiebeheer elektriciteit en/of gas deel aan de 

opdrachthoudende vereniging Imewo, Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- 
en Oost-Vlaanderen 

- de agenda van de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Imewo wordt ter goedkeuring 
voorgelegd aan de gemeenteraad zodat de vertegenwoordiger van de gemeente het standpunt en/of 
eventuele opmerkingen van de gemeente kan overmaken en zijn stemgedrag kan bepalen 

Dossierstukken 
- schrijven van Imewo d.d. 26 maart 2020 + bijhorende documenten 
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Besluit 
Artikel 1.- De agendapunten van de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Imewo op donderdag 
25 juni 2020 worden goedgekeurd: 
1. Kennisneming verslagen van Imewo van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 
2019 
2. Goedkeuring van de jaarrekening van Imewo afgesloten op 31 december 2019 (balans, resultatenrekening, 
winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels) 
3. Vaststelling van de uitkeringen overeenkomstig artikel 6:114 WVV – netto-actieftest (artikel 6:115 WVV) 
4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en de 
commissaris van Imewo met betrekking tot het boekjaar 2019. 
5. Realisatie van een partiële splitsing door overneming overeenkomstig artikelen 12:8 en 12:59 en volgende 
van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen van de Opdrachthoudende vereniging Gaselwest 
(partieel te splitsen vereniging) om de activiteiten van de stad Deinze – postcode 9800 welke zij heeft 
toevertrouwd aan Gaselwest over te brengen naar de Opdrachthoudende vereniging Imewo (overnemende 
vereniging) 
5.1. Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende voorwaarden en tijdsbepaling. 
5.2. Goedkeuring van de omzetting van het aantal bestaande aandelen à rato van 25 euro per eigen 
vermogenswaarde voor de activiteit elektriciteit, aardgas, Publi-T en Publigas. 
5.3. Kennisneming van het splitsingsvoorstel (art. 12:59 WVV), van het bijzonder verslag van de raad van 
bestuur (art. 12:61 WVV) en van de commissaris (art. 12:62 WVV) met betrekking tot het voorstel tot partiële 
splitsing door overneming en van eventuele belangrijke wijzigingen in activa en passiva van het vermogen 
(art. 12:63 WVV), met juridische, boekhoudkundige en fiscale uitwerking van de partiële splitsing per 1 
januari 2021. 
De deelnemers kunnen één maand voor de algemene vergadering op de zetel van de vereniging kennis 
nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde verslagen en de overige stukken bedoeld in de artikelen 12:59, 
12:61 en 12:62 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen en kosteloos een kopie van deze stukken 
verkrijgen.  
5.4. Goedkeuring van: 
a.  de partiële splitsing door overneming van de Opdrachthoudende vereniging Gaselwest (partieel te 
splitsen vereniging) om de activiteiten van de stad Deinze - postcode 9800 welke zij heeft toevertrouwd aan 
Gaselwest over te brengen naar de Opdrachthoudende vereniging Imewo (overnemende vereniging) 
omvattende alle activa en passiva en alle rechten en plichten, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, en 
dit op basis van een balans afgesloten op 31 december 2020, met inwerkingtreding per 1 januari 2021 en dit 
op basis van de ruilverhouding (voorlopige) van de balans afgesloten op 31 december 2019 en een definitieve 
ruilverhouding vastgesteld op de balans per 31 december 2020.  
b.  de overeenkomstige wijzigingen aan het eigen vermogen.  
5.5. Aanvaarding van de aansluiting (toetreding) van de stad Deinze – postcode 9800 vanaf 1 januari 2021. 
5.6. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende machtiging 
naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de partiële splitsing en wijzigingen aan het eigen vermogen 
en inzonderheid verlening van machtiging aan de Raad van Bestuur met mogelijkheid tot subdelegatie om: 
a. de al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de partiële 
splitsing zoals vermeld onder punt 5.1. vast te stellen;  
b. de verwezenlijking van de partiële splitsing vast te stellen;  
c. het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de Algemene Administratie van de 
Patrimoniumdocumentatie vrij te stellen van het nemen van een ambtshalve inschrijving; 
d. de definitieve ruilverhouding in het kader van de partiële splitsing vast te stellen op basis van de 
geactualiseerde netto actief-waarde van de partieel te splitsen vereniging en de overnemende vereniging per 
31 december 2020, berekend volgens de principes vastgelegd in het partiële splitsingsvoorstel en de 
bijzondere verslagen over het partiële splitsingsvoorstel, dit na revisorale controle van de cijfers per 31 
december 2020; 
e. daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat nodig of nuttig kan 
zijn;  
f. alle formaliteiten te vervullen m.b.t. de neerlegging en publicatie van de beslissingen van de algemene 
vergadering en de uitvoering van de partiële splitsing in de meest brede zin.   
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5.7. Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in onderhavig agendapunt  bij authentieke akte te 
doen vaststellen. 
6. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten. 
7. Statutaire benoemingen.  
Artikel 2.- Mevrouw Krista Vander Meulen, raadslid, wordt aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen 
in de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Imewo op donderdag 25 juni 2020 of op een latere 
datum met dezelfde agenda samengeroepen conform de statuten.  Mevrouw Katrien De Maré, raadslid, is 
haar plaatsvervanger. 
Artikel 3.- De gemeenteraad beslist op te dragen dat de vertegenwoordiger of plaatsvervanger van de 
gemeente zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden 
inzake voormeld artikel 1 van onderhavige raadsbeslissing. 
Artikel 4. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van voormelde 
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Imewo, 
ter attentie van het secretariaat, (in pdf-versie) uitsluitend op e-mailadres 
vennootschapssecretariaat@fluvius.be 
 
 
4. SECRETARIAAT - TMVS DV - ALGEMENE VERGADERING DER DEELNEMERS D.D. 16 JUNI 2020 - 
AGENDA EN AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER EN PLAATSVERVANGER - BESLISSING 
 
Beraadslaging 
Raadslid Martine De Meester zegt dat haar fractie zich zal onthouden. 
 
Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 
Vermeulen, Annick 
Dehaemers, Jurgen 
Demeulemeester, Ilse 
Devriendt, Ann 
Goes, Ellen 
Haesaert, Peter 
Himpens, Brigitte 
Naessens, Arnold 
Pollet, Sofie 
Timmerman, Stijn 
Vander Meulen, Krista 
Vanrobaeys, Katrien 
Vergote, Bart 
Verhaeghe, Dirk 
Verhegge, Geert 
Vermeulen, Charlotte 
Vlaemynck, Wouter 
Walcarius-De Maré, Katrien 
De Groodt, Jean-Pierre 
De Wispelaere, Eddy 
Pattyn, Ann 
Descheemaecker, Günther 
Denys, Pol 
Sneppe, Dominiek 

 Breekelmans, Frauke 
De Meester, Martine 

 
De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 
Wettelijk kader 
- de gemeente is aangesloten bij TMVS dv 
- statuten TMVS dv 
- bepalingen van het decreet intergemeentelijke samenwerking 
- artikel 40 van het decreet lokaal bestuur 
- artikel 396 en volgende van het decreet lokaal bestuur 
Aanleiding 
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- oproepingsbrief d.d.27 maart 2020 van CREAT (farys) voor de algemene vergadering der deelnemers 
Procedure 
- besluit gemeenteraad 28 februari 2019 waarbij mevrouw Sofie Pollet, werd aangeduid als 

vertegenwoordiger en de heer Bart Haesaert, raadslid, als plaatsvervanger 
Dossierstukken 
- oproepingsbrief CREAT (farys) + bijhorende stukken 
- uittreksel gemeenteraad 28 februari 2019 aanstelling vertegenwoordiger en plaatsvervanger 
Besluit 
Artikel 1.- De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de vergadering 
der deelnemers van TMVS dv van 16 juni 2020 en de daarbij horende documentatie nodig voor het onderzoek 
van de agendapunten: 
1. Toetreding van deelnemers en overdracht van een deelnemer 
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge de toetreding van deelnemers en de overdracht 
van een deelnemer 
3. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2019 
4. Verslag van de commissaris 
5. a. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2019 afgesloten per 31 december 2019 
    b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over boekjaar 2019 
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris 
7. Statutaire benoemingen - raad van bestuur 
8. Varia en mededelingen. 
Artikel 2.- Mevrouw Sofie Pollet, raadslid, wordt aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen in de 
algemene vergadering van TMVS dv op dinsdag 16 juni 2020 of op een latere datum met dezelfde agenda 
samengeroepen conform de statuten.  De heer Bart Haesaert, raadslid als haar plaatsvervanger. 
Artikel 3.- De gemeenteraad beslist dat de vertegenwoordiger van de gemeente Zedelgem die zal deelnemen 
aan de algemene vergadering van TMVS dv akkoord gaat met de agendapunten zoals vermeld in artikel 1 van 
dit besluit. 
 
 
5. SECRETARIAAT - ZEFIER - ALGEMENE VERGADERING 11 JUNI 2020 - GOEDKEURING AGENDA EN 
AANSTELLEN VERTEGENWOORDIGER - BESLISSING 
 
Beraadslaging 
Raadslid Martine De Meester zegt dat haar fractie zich zal onthouden. 
 
Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 
Vermeulen, Annick 
Dehaemers, Jurgen 
Demeulemeester, Ilse 
Devriendt, Ann 
Goes, Ellen 
Haesaert, Peter 
Himpens, Brigitte 
Naessens, Arnold 
Pollet, Sofie 
Timmerman, Stijn 
Vander Meulen, Krista 
Vanrobaeys, Katrien 
Vergote, Bart 
Verhaeghe, Dirk 
Verhegge, Geert 
Vermeulen, Charlotte 
Vlaemynck, Wouter 
Walcarius-De Maré, Katrien 
De Groodt, Jean-Pierre 
De Wispelaere, Eddy 

 Breekelmans, Frauke 
De Meester, Martine 
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Pattyn, Ann 
Descheemaecker, Günther 
Denys, Pol 
Sneppe, Dominiek 

 
De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 
Wettelijk kader 
- artikel 40 van het decreet lokaal bestuur 
- artikel 396 en volgende van het decreet lokaal bestuur 
Aanleiding 
- uitnodiging van 16 maart 2020 tot de algemene vergadering van Zefier op donderdag 11 juni 2020 
Procedure 
- besluit gemeenteraad 23 januari 2020 waarbij Sofie Pollet, raadslid, werd aangeduid als 

vertegenwoordiger, en Ann Devriendt, als plaatsvervanger 
Motivering 
- de gemeente is deelgenoot van de Zefier 
- de agenda van de algemene vergadering Zefier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad 

zodat de vertegenwoordiger van de gemeente het standpunt en/of eventuele opmerkingen van de 
gemeente kan overmaken en zijn stemgedrag kan bepalen 

Dossierstukken 
- mail van 16 maart 2020 betreffende de bijeenroeping tot de algemene vergadering van Zefier 
- uitnodiging tot de algemene vergadering van Zefier 
- uittreksel gemeenteraad van 23 januari 2020 mbt de aanstelling van de vertegenwoordiger 
Besluit 
Artikel 1.- De agendapunten van de algemene vergadering van Zefier op donderdag 11 juni 2020 worden 
goedgekeurd: 
1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2019 
2. Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2019 
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2019 (balans, resultatenrekening, winstverdeling en toelichting) 
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor 
5. Kennisname en bespreking van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig 
artikel 5:102 WVV 
6. Besluit tot machtiging van de raad van bestuur om over te gaan tot uitgifte van nieuwe aandelen die niet 
evenredig aan het aantal uitgegeven aandelen binnen elke soort (rekeningsector) gebeurt;  
5. Volmacht 
Artikel 2.- Mevrouw Sofie Pollet, raadslid, wordt aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen in de 
algemene vergadering van Zefier op donderdag 11 juni 2020 of mevrouw Ann Devriendt, schepen, als 
plaatsvervanger. 
Artikel 3.- De gemeenteraad beslist op te dragen dat de vertegenwoordiger of plaatsvervanger van de 
gemeente zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden 
inzake voormeld artikel 1 van onderhavige raadsbeslissing. 
 
 
6. FINANCIËN - KERKFABRIEKEN - ONZE-LIEVE-VROUW VELDEGEM - REKENING 2019 - ADVIES - 
BESLISSING 
 
Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 
Vermeulen, Annick 
Dehaemers, Jurgen 
Demeulemeester, Ilse 
Devriendt, Ann 
Goes, Ellen 
Haesaert, Peter 
Himpens, Brigitte 
Naessens, Arnold 
Pollet, Sofie 
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Timmerman, Stijn 
Vander Meulen, Krista 
Vanrobaeys, Katrien 
Vergote, Bart 
Verhaeghe, Dirk 
Verhegge, Geert 
Vermeulen, Charlotte 
Vlaemynck, Wouter 
Walcarius-De Maré, Katrien 
Breekelmans, Frauke 
De Meester, Martine 
De Groodt, Jean-Pierre 
De Wispelaere, Eddy 
Pattyn, Ann 
Descheemaecker, Günther 
Denys, Pol 
Sneppe, Dominiek 

 
De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 
Wettelijk kader 
- decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 40 
- decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, 

inzonderheid de artikels 2 en 55 §1 
- omzendbrief BB 2013/01 van 1 maart 2013 van de Vlaams minister van bestuurszaken, binnenlands 

bestuur betreffende boekhouding besturen van de eredienst 
Aanleiding 
- digitaal indienen rekening 2019 kerkfabrieken door centraal kerkbestuur 
Procedure 
- de kerkraad keurde op 4 januari 2020 de rekening 2019 goed 
- de kerkfabriek diende op 13 februari 2020 de rekening in bij het centraal kerkbestuur 
- het centraal kerkbestuur diende op 17 maart 2020 de rekeningen van alle kerkfabrieken gecoördineerd 

en digitaal in bij het gemeentebestuur 
Motivering 
- de procedure werd gevolgd 
- de rekening mag gunstig worden geadviseerd 
Dossierstukken 
- rekening 2019 
- coördinatie jaarrekening 2019 
Besluit 
Artikel 1.- De rekening 2019 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Veldegem wordt gunstig geadviseerd: 
- exploitatietoelage: 38.187,68 EUR 
- exploitatieoverschot: 4.664,61 EUR 
- investeringstoelage: 0,00 EUR 
- investeringstekort: 0,00 EUR 
 Artikel 2.- Van deze beslissing wordt kennis gegeven aan de provinciegouverneur. 
 
 
7. FINANCIËN - KERKFABRIEKEN - SINT-ANDREAS AARTRIJKE - REKENING 2019 - ADVIES - 
BESLISSING 
 
Beraadslaging 
Raadslid Günther Descheemaecker verwijst naar de inkomsten en uitgaven van de erediensten en vraagt wat 
de uitgaven precies omvatten. Schepen Ann Devriendt antwoordt dat dit gaat over hosties, miswijnen, 
vergoeding voor mensen die komen preken of die als organist fungeren bvb. De schepen verwijst naar de 
jaarrekening voor de duiding bij de cijfers. 
 
Stemming over dit besluit: 
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Voor Tegen Onthouden 
Vermeulen, Annick 
Dehaemers, Jurgen 
Demeulemeester, Ilse 
Devriendt, Ann 
Goes, Ellen 
Haesaert, Peter 
Himpens, Brigitte 
Naessens, Arnold 
Pollet, Sofie 
Timmerman, Stijn 
Vander Meulen, Krista 
Vanrobaeys, Katrien 
Vergote, Bart 
Verhaeghe, Dirk 
Verhegge, Geert 
Vermeulen, Charlotte 
Vlaemynck, Wouter 
Walcarius-De Maré, Katrien 
Breekelmans, Frauke 
De Meester, Martine 
De Groodt, Jean-Pierre 
De Wispelaere, Eddy 
Pattyn, Ann 
Descheemaecker, Günther 
Denys, Pol 
Sneppe, Dominiek 

  

 
De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 
Wettelijk kader 
- decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 40 
- decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, 

inzonderheid de artikels 2 en 55 §1 
- omzendbrief BB 2013/01 van 1 maart 2013 van de Vlaams minister van bestuurszaken, binnenlands 

bestuur betreffende boekhouding besturen van de eredienst 
Aanleiding 
- digitaal indienen rekening 2019 kerkfabrieken door centraal kerkbestuur 
Procedure 
- de kerkraad keurde op 4 februari 2020 de rekening 2019 goed 
- de kerkfabriek diende op 26 februari 2019 de rekening in bij het centraal kerkbestuur 
- het centraal kerkbestuur diende op 17 maart 2020 de rekeningen van alle kerkfabrieken gecoördineerd 

en digitaal in bij het gemeentebestuur 
Motivering 
- de procedure werd gevolgd 
- de rekening mag gunstig worden geadviseerd 
Dossierstukken 
- rekening 2019 
- coördinatie jaarrekening 2019 
Besluit 
Artikel 1.- De rekening 2019 van de kerkfabriek Sint-Andreas Aartrijke wordt gunstig geadviseerd: 
- exploitatietoelage: 38.890,77 EUR 
- exploitatieoverschot: 31.099,16 EUR 
- investeringstoelage: 0,00 EUR 
- investeringssaldo: 0,00 EUR  
Artikel 2.- Van deze beslissing wordt kennis gegeven aan de provinciegouverneur. 
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8. FINANCIËN - KERKFABRIEKEN - SINT-ELOOI ZEDELGEM - REKENING 2019 - ADVIES - BESLISSING 
 
Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 
Vermeulen, Annick 
Dehaemers, Jurgen 
Demeulemeester, Ilse 
Devriendt, Ann 
Goes, Ellen 
Haesaert, Peter 
Himpens, Brigitte 
Naessens, Arnold 
Pollet, Sofie 
Timmerman, Stijn 
Vander Meulen, Krista 
Vanrobaeys, Katrien 
Vergote, Bart 
Verhaeghe, Dirk 
Verhegge, Geert 
Vermeulen, Charlotte 
Vlaemynck, Wouter 
Walcarius-De Maré, Katrien 
Breekelmans, Frauke 
De Meester, Martine 
De Groodt, Jean-Pierre 
De Wispelaere, Eddy 
Pattyn, Ann 
Descheemaecker, Günther 
Denys, Pol 
Sneppe, Dominiek 

  

 
De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 
Wettelijk kader 
- decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 40 
- decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, 

inzonderheid de artikels 2 en 55 §1 
- omzendbrief BB 2013/01 van 1 maart 2013 van de Vlaams minister van bestuurszaken, binnenlands 

bestuur betreffende boekhouding besturen van de eredienst 
Aanleiding 
- digitaal indienen rekening 2019 kerkfabrieken door centraal kerkbestuur 
Procedure 
- de kerkraad keurde op 15 februari 2020 de rekening 2019 goed 
- de kerkfabriek diende op 3 maart 2020 de rekening in bij het centraal kerkbestuur 
- het centraal kerkbestuur diende op 17 maart 2020 de rekeningen van alle kerkfabrieken gecoördineerd 

en digitaal in bij het gemeentebestuur 
Motivering 
- de procedure werd gevolgd 
- de rekening mag gunstig worden geadviseerd 
Dossierstukken 
- rekening 2019 
- coördinatie jaarrekening 2019 
Besluit 
Artikel 1.- De rekening 2019 van de kerkfabriek Sint-Elooi Zedelgem wordt gunstig geadviseerd: 
- exploitatietoelage: 65.258,31 EUR 
- exploitatieoverschot: 119.436,27 EUR 
- investeringstoelage: 0,00 EUR 
- investeringssaldo: 0,00 EUR 
Artikel 2.- Van deze beslissing wordt kennis gegeven aan de provinciegouverneur. 
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9. FINANCIËN - KERKFABRIEKEN - SINT-LAURENTIUS ZEDELGEM - REKENING 2019 - ADVIES - 
BESLISSING 
 
Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 
Vermeulen, Annick 
Dehaemers, Jurgen 
Demeulemeester, Ilse 
Devriendt, Ann 
Goes, Ellen 
Haesaert, Peter 
Himpens, Brigitte 
Naessens, Arnold 
Pollet, Sofie 
Timmerman, Stijn 
Vander Meulen, Krista 
Vanrobaeys, Katrien 
Vergote, Bart 
Verhaeghe, Dirk 
Verhegge, Geert 
Vermeulen, Charlotte 
Vlaemynck, Wouter 
Walcarius-De Maré, Katrien 
Breekelmans, Frauke 
De Meester, Martine 
De Groodt, Jean-Pierre 
De Wispelaere, Eddy 
Pattyn, Ann 
Descheemaecker, Günther 
Denys, Pol 
Sneppe, Dominiek 

  

 
De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 
Wettelijk kader 
- decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 40 
- decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, 

inzonderheid de artikels 2 en 55 §1 
- omzendbrief BB 2013/01 van 1 maart 2013 van de Vlaams minister van bestuurszaken, binnenlands 

bestuur betreffende boekhouding besturen van de eredienst 
Aanleiding 
- digitaal indienen rekening 2019 kerkfabrieken door centraal kerkbestuur 
Procedure 
- de kerkraad keurde op 3 maart 2020 de rekening 2019 goed 
- de kerkfabriek diende op 10 maart 2020 de rekening in bij het centraal kerkbestuur 
- het centraal kerkbestuur diende op 17 maart 2020 de rekeningen van alle kerkfabrieken gecoördineerd 

en digitaal in bij het gemeentebestuur 
Motivering 
- de procedure werd gevolgd 
- de rekening mag gunstig worden geadviseerd 
Dossierstukken 
- rekening 2019 
- coördinatie jaarrekening 2019 
Besluit 
Artikel 1.- De rekening 2019 van de kerkfabriek Sint-Laurentius Zedelgem wordt gunstig geadviseerd: 
- exploitatietoelage: 12.064,82 EUR 
- exploitatieoverschot: 97.383,85 EUR 
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- investeringstoelage: 0,00 EUR 
- investeringssaldo: 0,00 EUR 
Artikel 2.- Van deze beslissing wordt kennis gegeven aan de provinciegouverneur. 
 
 
10. FINANCIËN - KERKFABRIEKEN - SINT-MARTINUS LOPPEM - REKENING 2019 - ADVIES - 
BESLISSING 
 
Afwezigen voor dit punt: Brigitte Himpens en Stijn Timmerman 
 
Beraadslaging 
Raadsleden Brigitte Himpens en Stijn Timmerman verlaten de zitting om reden van persoonlijk belang 
(artikel 27 van het decreet lokaal bestuur). Raadslid Eddy De Wispelaere vraagt naar het 
investeringsoverschot van 18.000 euro: wat waren de voorziene investeringen en waarom is er een 
overschot, wat werd niet uitgevoerd? Schepen Ann Devriendt antwoordt dat een deel van de investeringen 
zijn aangewend (aankoop 't Waterken) en een ander deel niet. 
 
Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 
Vermeulen, Annick 
Dehaemers, Jurgen 
Demeulemeester, Ilse 
Devriendt, Ann 
Goes, Ellen 
Haesaert, Peter 
Naessens, Arnold 
Pollet, Sofie 
Vander Meulen, Krista 
Vanrobaeys, Katrien 
Vergote, Bart 
Verhaeghe, Dirk 
Verhegge, Geert 
Vermeulen, Charlotte 
Vlaemynck, Wouter 
Walcarius-De Maré, Katrien 
Breekelmans, Frauke 
De Meester, Martine 
De Groodt, Jean-Pierre 
De Wispelaere, Eddy 
Pattyn, Ann 
Descheemaecker, Günther 
Denys, Pol 
Sneppe, Dominiek 

  

 
De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 
Wettelijk kader 
- decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 40 
- decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, 

inzonderheid de artikels 2 en 55 §1 
- omzendbrief BB 2013/01 van 1 maart 2013 van de Vlaams minister van bestuurszaken, binnenlands 

bestuur betreffende boekhouding besturen van de eredienst 
Aanleiding 
- digitaal indienen rekening 2019 kerkfabrieken door centraal kerkbestuur 
Procedure 
- de kerkraad keurde op 29 januari 2020 de rekening 2019 goed 
- de kerkfabriek diende op 4 februari 2020 de rekening in bij het centraal kerkbestuur 
- het centraal kerkbestuur diende op 17 maart 2020 de rekeningen van alle kerkfabrieken gecoördineerd 

en digitaal in bij het gemeentebestuur 
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Motivering 
- de procedure werd gevolgd 
- de rekening mag gunstig worden geadviseerd 
Dossierstukken 
- rekening 2019 
- coördinatie jaarrekening 2019 
Besluit 
Artikel 1.- De rekening 2019 van de kerkfabriek Sint-Martinus Loppem wordt gunstig geadviseerd: 
- exploitatietoelage: 26.918,73 EUR 
- exploitatieoverschot: 28.325,29 EUR 
- investeringstoelage: 0,00 EUR 
- investeringsoverschot: 17.859,76 EUR 
Artikel 2.- Van deze beslissing wordt kennis gegeven aan de provinciegouverneur. 
 
 
11. CULTUUR - REGLEMENT CULTUURPRIJZEN 2020 - GOEDKEURING 
 
Beraadslaging 
Raadslid Martine De Meester vraagt wat de financiële waarde van de prijs is. Schepen Dirk Verhaeghe 
antwoordt dat hij dit niet weet. Raadslid Martine De Meester zegt dat haar fractie het aangewezen vindt om 
jongeren een geldprijs toe te kennen in plaats van een kunstwerk omdat jonge kunstenaars het financieel 
lastig hebben. Schepen Dirk Verhaeghe zegt dat de cultuurraad adviseert om aan allen dezelfde prijs toe te 
kennen en dat het bestuur zich hieraan wil houden alsook dat er vele kunstwerken 'nog in de kast staan' en 
dat dit een gelegenheid is om ze weg te geven waaraan de schepen toevoegt dat dit allicht de redenering van 
de cultuurraad is. Martine De Meester zegt dat haar fractie zich zal onthouden omdat jonge kunstenaars 
volgens haar niet op de juiste wijze ondersteund worden. Raadslid Dominiek Sneppe suggereert om jonge 
beloften als prijs een kunstwerk te laten maken zodat dit kunstwerk dan kan uitgereikt worden bij een 
volgende viering en ze vervolgt dat met deze suggestie mogelijks kan ingespeeld worden op de fractie van 
Groen? Schepen Dirk Verhaeghe zegt dat hij dit een goed idee vindt en dat hij dit zal meenemen. 
 
Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 
Vermeulen, Annick 
Dehaemers, Jurgen 
Demeulemeester, Ilse 
Devriendt, Ann 
Goes, Ellen 
Haesaert, Peter 
Himpens, Brigitte 
Naessens, Arnold 
Pollet, Sofie 
Timmerman, Stijn 
Vander Meulen, Krista 
Vanrobaeys, Katrien 
Vergote, Bart 
Verhaeghe, Dirk 
Verhegge, Geert 
Vermeulen, Charlotte 
Vlaemynck, Wouter 
Walcarius-De Maré, Katrien 
De Groodt, Jean-Pierre 
De Wispelaere, Eddy 
Pattyn, Ann 
Denys, Pol 
Sneppe, Dominiek 

 Breekelmans, Frauke 
De Meester, Martine 
Descheemaecker, Günther 

 
De gemeenteraad beslist op basis van het volgende  
Wettelijk kader 
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- Artikel 56 van het decreet lokaal bestuur 
- Decreet bovenlokale cultuurwerking 15 juni 2018 
- Standpunt college van 14 januari 2020 
- Beslissing college van 25 februari 2020  
Aanleiding 
- De voorbije jaren waren er steeds minder kandidaten voor de cultuurprijs en prijs socio-culturele 

verdienste binnen de gemeente Zedelgem. Sinds de vorige legislatuur was er daarom reeds de intentie 
het reglement hiervoor te hervormen, met als algemeen opzet te vernieuwen en te verfrissen en de 
categorieën voor de prijzen uit te breiden; 

- Binnen de cultuurraad werd een voorstel tot nieuw reglement uitgewerkt en besproken tijdens haar 
vergadering van 27 januari 2020. Het reglement werd op 25 februari 2020 goedgekeurd door het college 
van burgemeester en schepenen.  

Procedure 
- Een eerste voorstel van nieuw reglement werd voorgelegd aan het college in zitting van 14 januari 2020;  
- Tijdens de vergadering van de cultuurraad van 27 januari 2020 werden het standpunt en de 

bemerkingen van het college besproken en het voorstel tot reglement aangepast; 
- Een aangepast voorstel van reglement werd voorgelegd aan het college in zitting van 25 februari 2020, 

waar het werd goedgekeurd alsook “prijs voor lokaal engagement” bepaald werd als nieuwe naam voor 
de prijs socio- culturele verdienste; 

- Het reglement ligt actueel voor ter formele goedkeuring van de gemeenteraad in haar zitting van 23 april 
2020, zodat het nieuw reglement in werking kan treden per 1 mei 2020.  

Motivering  
- Het nieuw reglement cultuurprijzen voor de gemeente Zedelgem gaat voor een uitreiking van de prijzen 

aan volgende categorieën: 
· Carrièreprijs: culturele inzet of verdienste in of voor Zedelgem gedurende minimaal 10 jaar; 
· Jonge Belofte: maximaal 35 jaar oud, zet via zijn/haar culturele werk/inzet Zedelgem op de kaart; 
· Zedelgemnaar buiten Zedelgem: persoon, groep, organisatie of vereniging die niet langer in de 

gemeente Zedelgem woonachtig is/die niet (langer) haar zetel in Zedelgem heeft, maar wel een 
band heeft met de gemeente.  

- Een vierde categorie was voorheen de “prijs voor socio – culturele verdienste”. Deze benaming is echter 
te vaag en leverde in het verleden onvoldoende laureaten op. Het is voor deze prijs de doelstelling niet 
enkel te focussen op mensen binnen het culturele veld, maar op mensen die actief zijn binnen het 
maatschappelijke, sociale en verenigingsleven binnen de gemeente. Ook mensen die, door hun inzet, 
bijdragen aan de gemeenschapsvorming binnen de (deel)gemeente en hiervoor, door de inwoners, 
gewaardeerd worden. De benaming voor deze vierde categorie, zoals goedgekeurd door het college, is 
vanaf 1 april 2020 “prijs voor lokaal engagement”; 

- De uitreiking van de cultuurprijzen gebeurt jaarlijks, alternerend aan 2 aan elkaar gekoppelde 
categorieën, met name: Jonge Belofte en Zedelgemnaar buiten Zedelgem het ene jaar, Carrièreprijs en 
Prijs voor lokaal engagement het andere jaar; 

- Gestart wordt in het najaar van 2020 met de uitreiking van de prijzen voor Jonge Belofte en 
Zedelgemnaar buiten Zedelgem. Vanuit de dienst cultuur en algemene beleidscoördinatie wordt het 
nodige gedaan, in samenwerking met de dienst communicatie, de uitreiking hiervan te organiseren.  

Advies 
- Beleidscoördinatie cultuur, bibliotheek en erfgoed (in afwezigheid van cultuurcoördinator):  

Positief met de uitwerking van het nieuwe voorstel reglement cultuurprijzen. Een alternerende jaarlijkse 
uitreiking moet toelaten voldoende kandidaten te kunnen nomineren voor elke categorie. Het 
opentrekken van de cultuurprijzen naar 4 categorieën zorgt voor de nodige vernieuwing en verfrissing en 
zal ook het brede publiek aantrekken.  
De benaming “Prijs voor lokaal engagement” voor de 4e categorie dekt zeker de inhoudelijke invulling die 
men aan deze prijs wenst te geven, met name iemand of een vereniging die getuigt van maatschappelijk 
engagement/betrokkenheid/gemeenschapsvormend initiatief. 

Dossierstukken 
- Reglement Cultuurprijzen 2020 
- Standpunt college 14 januari 2020 
- Beslissing college 25 februari 2020  
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Besluit 
Artikel 1.- De gemeenteraad keurt het nieuw Reglement Cultuurprijzen 2020 goed, dat in werking zal treden 
vanaf 1 mei 2020. 
 

 
REGLEMENT CULTUURPRIJZEN 
 

Artikel 1 
De gemeente Zedelgem reikt jaarlijks haar cultuurprijzen uit en onderscheidt hierbij volgende categorieën: 

 Carrièreprijs; 
 Jonge Belofte; 
 Zedelgemnaar buiten Zedelgem; 
 Prijs voor lokaal engagement. 

Artikel 2 
De uitreiking wordt jaarlijks georganiseerd, in het najaar. 
Elk jaar komen, alternerend, volgende twee categorieën aan bod: Jonge Belofte en Zedelgemnaar buiten 
Zedelgem, Carrièreprijs en Prijs voor lokaal engagement. 
Artikel 3 
De kandidaten en laureaten van de verschillende cultuurprijzen kennen hun verdienste binnen het algemene 
en brede cultureel spectrum: zang, dans, toneel, poëzie, beeldende kunst, schilderkunst, muziek, erfgoed-
gerelateerd, socio-cultureel verenigingsleven,… . 
Zij ma(a)k(t)en zich verdienstelijk voor de culturele sector, algemene culturele beleving of 
gemeenschapsvorming binnen de gemeente Zedelgem. Zij zorg(d)en, door hun culturele prestatie en inzet, 
voor creativiteit, vernieuwing, gemeenschapsvorming of versterking van het maatschappelijk engagement in en 
voor Zedelgem. 
De kandidaten en laureaten zijn allen natuurlijke personen, groepen, organisaties of verenigingen die geboren 
of woonachtig zijn in/afkomstig zijn uit/hun maatschappelijke zetel of werkingsgebied hebben in de gemeente 
Zedelgem. 
Elke natuurlijke persoon, groep, organisatie of vereniging kan in zijn/haar leven slechts éénmaal laureaat zijn 
van elk van de 4 categorieën van de cultuurprijzen. 
Artikel 4 
Voor volgende categorieën van cultuurprijzen gelden volgende specifieke voorwaarden voor de kandidaten en 
laureaten: 

 Carrièreprijs: culturele inzet of verdienste in of voor Zedelgem gedurende minimaal 10 jaar; 
 Jonge Belofte: maximaal 35 jaar oud, zet via zijn/haar culturele werk/inzet Zedelgem op de kaart; 
 Zedelgemnaar buiten Zedelgem: persoon, groep, organisatie of vereniging die niet langer in de 

gemeente Zedelgem woonachtig is/die niet (langer) haar zetel in Zedelgem heeft, maar wel een band 
heeft met de gemeente. 

Artikel 5 
De kandidaten voor de cultuurprijzen in alle categorieën worden voorgedragen door de inwoners van de 
gemeente Zedelgem. Een oproep hiervoor zal gelanceerd worden via de communicatiekanalen van de 
gemeente Zedelgem met de vraag een gemotiveerde voordracht van kandidaat/kandidaten aan de cultuurraad 
over te maken. 
Artikel 6 
De laureaten van de cultuurprijzen Jonge Belofte, Carrièreprijs en Zedelgemnaar buiten Zedelgem worden 
gekozen in consensus door de leden van de cultuurraad van de gemeente Zedelgem, waarbij de schepen van 
cultuur niet deelneemt aan de discussie. 
Indien bij consensus geen laurea(a)t(en) wordt(en) gevonden, zal worden overgegaan tot een geheime 
stemming, waarbij de schepen van cultuur niet deelneemt aan de stemming. 
Indien leden van de cultuurraad een familiale verwantschap (in 1e of 2e graad) hebben met voorgedragen 
kandidaten, kunnen ook deze leden niet mee beslissen of stemmen over de laureaten. 
De voorgestelde laureaten van de cultuurprijzen Jonge Belofte, Carrièreprijs en Zedelgemnaar buiten Zedelgem 
worden voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Zij beslissen over de uiteindelijke 
laureaten op advies van de cultuurraad. 



 

20 

Voor de categorie Prijs voor lokaal engagement wordt de laureaat gekozen door de inwoners van de gemeente 
Zedelgem. De gemeente Zedelgem stelt hiervoor een lijst met genomineerden ter beschikking via haar 
communicatiekanalen. De persoon, groep, organisatie, vereniging met de meeste stemmen wint. 
Artikel 7 
De laureaten ontvangen, tijdens een officiële prijsuitreiking, van de gemeente Zedelgem volgende prijzen: 

 Carrièreprijs: kunstwerk; 
 Jonge Belofte: kunstwerk, gekoppeld aan toonkansen binnen (evenementen georganiseerd door) de 

gemeente Zedelgem, en dit tot aan de volgende uitreiking; 
 Zedelgemnaar buiten Zedelgem: kunstwerk; 
 Prijs voor lokaal engagement: kunstwerk. 

Artikel 8 
Dit reglement werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 april 2020 en treedt in werking vanaf 1 mei 2020. 
 
 
12. ARCHIEF – PLAATSNAAMGEVING – NAAMWIJZIGING VAN EEN DEEL VAN ‘HOOGVELD’ TE 
VELDEGEM: VELTWEG – DEFINITIEVE BESLISSING 
 
Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 
Vermeulen, Annick 
Dehaemers, Jurgen 
Demeulemeester, Ilse 
Devriendt, Ann 
Goes, Ellen 
Haesaert, Peter 
Himpens, Brigitte 
Naessens, Arnold 
Pollet, Sofie 
Timmerman, Stijn 
Vander Meulen, Krista 
Vanrobaeys, Katrien 
Vergote, Bart 
Verhaeghe, Dirk 
Verhegge, Geert 
Vermeulen, Charlotte 
Vlaemynck, Wouter 
Walcarius-De Maré, Katrien 
Breekelmans, Frauke 
De Meester, Martine 
De Groodt, Jean-Pierre 
De Wispelaere, Eddy 
Pattyn, Ann 
Descheemaecker, Günther 
Denys, Pol 
Sneppe, Dominiek 

  

 
De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 
Wettelijk kader 
- decreet van 28 januari 1977, artikelen 4 en 5, betreffende de bescherming van de namen van de 

openbare wegen en pleinen, gewijzigd bij de decreten van 4 februari 1997 en 29 november 2002 
- algemene onderrichten betreffende het toekennen en wijzigen van plaatsnamen, verschenen in het 

Bestuursmemoriaal nr. 25 van 29 juli 1998 
- richtlijnen voor het geven en spellen van straatnamen, verschenen in het Bestuursmemoriaal nr. 39 van 

26 november1998 
- artikel 40 van het decreet lokaal bestuur 
Aanleiding 
- het openbaar onderzoek m.b.t. de nieuwe straatnaam ‘Veltweg’ die de gemeenteraad principieel 

goedkeurde op 28 november 2019, liep van 2 januari tot 3 februari 2020 en gaf aanleiding tot: 
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- twee bezwaarschriften, één ingediend op 6 januari door dhr. Jozef Meerschman en één ingediend op 24 
januari door de dhr. en mevr. Marc Stael – Ann Laevens en dhr. en mevr. Roland Eeckloo – Francine 
Plaisier samen, 

- een bemerking, ingediend op 23 januari door dhr. en mevr. Rik Huys – Patricia Vancraeyenest 
- de ingediende bezwaarschriften bevatten volgende argumenten: 
- in de “Dikke Vandaele” vindt men geen uitleg over ‘velt’ 
- de straatnaam met ‘t’ is ongewoon en zou voor verwarring kunnen zorgen bij gebruik gps en apps 
- Velt is een afkorting van een vereniging nl. Vereniging Ecologisch Leven en Tuinieren 
- Naam Hoogveld is al jaren ingeburgerd en heeft een historische en sentimentele betekenis 
- de adreswijziging brengt administratieve rompslomp en extra kosten mee voor de bewoners 
- de ingediende bemerking wijst op de onlogische en verwarrende huisnummering, hierdoor ontvangt 

men regelmatig post bestemd voor de buren 
- de indieners van deze bezwaarschriften/bemerking formuleren enkele tegenvoorstellen nl. 
- de naam ‘Veldweg’ met ‘d’ gebruiken zoals in de naam Veldegem 
- naam ongewijzigd houden 
- logische hernummering 
Adviezen 
INTERN 
- eigen dienst: de archiefdienst adviseert, na kennisname van de ingediende bezwaren en voorstellen, om 

het dossier in ongewijzigde vorm voor te leggen voor definitieve goedkeuring, omwille van volgende 
redenen: 
· de betekenis van ‘Veltweg’ is misschien onduidelijk, maar dit is wel een historische toponiem in die 

buurt dat reeds vermeld wordt in de Ommelooper 1674 (het Hooghe Veltstuck), de ‘t’ in Velt verwijst 
naar de plaats, die in de 19de eeuw nog bestond met veldgebied (heide, berken, wild gebied...) 
Einde 18de eeuw werd dit gebied ontgonnen en omgezet in bos en landbouwgebied. Overigens zijn 
er nog wel meer straatnamen waarvan de betekenis onduidelijk is zonder dat iemand zich daar aan 
stoort, vb. ’t Wulveke, Faliestraat, Clabouterie, Pierlapont, enz 

· In het Etymologisch woordenboek van het Nederlands, pag. 477, wordt ‘velt’ omschreven als open 
vlakte, akker (1240; Bern) 

· de schrijfwijze van ‘Veltweg’ kan onmogelijk tot spellingsproblemen leiden, het gaat hier om een 
nieuwe straatnaam die nog ingeburgerd moet geraken 

· Er is wel degelijk een goede aanleiding om Hoogveld, die uit twee delen bestaat en slechts 
verbonden is met een wandel/fietspad, op te splitsen in twee aparte straatnamen, elk met hun eigen 
logische huisnummering. Al vanaf de fusie in 1977 is het een beleidsconstante om aan delen van 
straten, die onderbroken worden, aparte straatnamen te geven 

· de dienst burgerzaken zorgt voor administratieve opvolging en gratis huisnummers, zodat de kosten 
die gepaard gaan met adreswijziging beperkt blijven 

· momenteel is de huisnummering heel onlogisch, Hoogveld 1A ligt voor Hoogveld 1 en Hoogveld nr. 5 
heeft zijn uitweg langs de Halfuurdreef, dus een hernummering is dan ook nefast 

Dossierstukken 
- de stukken van het openbaar onderzoek, inclusief de ingediende bezwaarschriften 
Besluit 
Enig artikel.- De gemeenteraad beslist dat aan het deel van Hoogveld, inkomende via de Koningin 
Astridstraat, te Veldegem, volgende straatnaam definitief wordt toegekend: Veltweg. 
 
 
13. BIBLIOTHEEK – NIEUWE OPENINGSUREN/NIEUW DIENSTREGLEMENT – GOEDKEURING 
 
Beraadslaging 
Raadslid Martine De Meester zegt dat de openingstijden inkrimpen, in het bijzonder in de avond (gesloten om 
19u in plaats van om 20u), en ze vervolgt dat ze het nodig vindt om te openen tot 20u en dit vooral in functie 
van studenten en mensen die werken. Daarnaast vindt het raadslid het opportuun om voor deze 
doelgroepen op zondagmorgen te openen. Schepen Dirk Verhaeghe zegt dat de wijziging van de 
openingstijden te maken heeft met de personeelsorganisatie en dat er minder personeelsleden dan vroeger 
zijn. Daarom werden de openingstijden aangepast zegt schepen Dirk Verhaeghe. Algemeen directeur Sabine 
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Vermeire antwoordt dat de gegeven informatie niet correct is: het personeelsvolume is niet 
verminderd.  Raadslid Martine De Meester zegt dat haar fractie zich zal onthouden omdat ze van mening is 
dat bepaalde inwoners benadeeld worden door de wijziging van openingsuren. 'Dit is geen dienstverlening' 
besluit het raadslid. Raadslid Eddy De Wispelaere vraagt waarom de datum van inwerkingtreding niet 
expliciet vermeld is in het besluit en dit in tegenstelling tot andere reglementen en vraagt naar de reden. 
Daarnaast vraagt het raadslid waarom men geen e-readers mag meenemen naar de bibliotheek. Schepen 
Dirk Verhaeghe antwoordt dat hij het antwoord op de beide vragen niet weet en dat hij de informatie zal 
opzoeken en bezorgen. Algemeen directeur Sabine Vermeire duidt de reden van het niet vermelden van de 
datum van inwerkingtreding in het reglement : normaal gezien moest de gemeenteraad beslissen eind maart 
omdat het eengemaakt bibliotheeksysteem in voege trad op 1 april en de regelgeving gebiedt de vermelding 
van de datum in het reglement; doordat er geen zitting was omwille van de corona-situatie en het reglement 
in werking moest treden op 1 april is ervoor gekozen om de datum van inwerkingtreding niet te vermelden in 
het reglement (logischerwijze omdat het niet beslist werd voor 1 april). Het zou juridisch niet correct zijn om 
een datum te vermelden van een beslissing die er niet geweest is, aldus Sabine Vermeire die vervolgt dat een 
reglement uitvoerbaar is eens ze beslist is. Raadslid Dominiek Sneppe vraagt naar de cijfers van het aantal 
bezoekers tussen 19u en 20u . Daarnaast vraagt het raadslid naar de leeftijd van de bezoekers in deze 
tijdstippen. Schepen Dirk Verhaeghe zegt dat hij deze informatie zal opvragen en bezorgen. 
 
Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 
Vermeulen, Annick 
Dehaemers, Jurgen 
Demeulemeester, Ilse 
Devriendt, Ann 
Goes, Ellen 
Haesaert, Peter 
Himpens, Brigitte 
Naessens, Arnold 
Pollet, Sofie 
Timmerman, Stijn 
Vander Meulen, Krista 
Vanrobaeys, Katrien 
Vergote, Bart 
Verhaeghe, Dirk 
Verhegge, Geert 
Vermeulen, Charlotte 
Vlaemynck, Wouter 
Walcarius-De Maré, Katrien 
De Groodt, Jean-Pierre 
De Wispelaere, Eddy 
Pattyn, Ann 
Denys, Pol 
Sneppe, Dominiek 

 Breekelmans, Frauke 
De Meester, Martine 
Descheemaecker, Günther 

 
De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 
Wettelijke kader 
- Artikel 56 decreet lokaal bestuur 
- Standpunt college 6 augustus 2019 
- Beslissing college 15 oktober 2019  
- Beslissing college 25 februari 2020  
Aanleiding 
- Vanuit de optiek verder in te zetten op het faciliteren van gemeenschapsvormende activiteiten en 

initiatieven werd een algemene analyse van de dienstverlening en personeelsbezetting voorgelegd aan 
het college in haar zitting van 15 oktober. Hierbij keurde het college, onder meer, een voorstel tot 
nieuwe openingsuren goed; 

- De overstap naar het Eengemaakt Bibliotheeksysteem vindt gezamenlijk plaats voor alle Ginter-
bibliotheken en dit met een gemeenschappelijk lidgeld. Ook bibliotheek Zedelgem valt hieronder. 
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6 van de 8 Ginter-bibliotheken maken de overstap met ook een gemeenschappelijk reglement. Jabbeke 
en Zedelgem stappen hier niet in mee, zoals voor gemeente Zedelgem beslist door het college in haar 
zitting van 6 augustus 2019,  vanuit de inschatting dat inwoners vooral in eigen gemeente boeken 
ontlenen en er geen meerwaarde is om uniforme tarieven en een uniform reglement te hanteren. Op die 
zitting van het college werd ook een algemene analyse van Ginter aan het college voorgelegd, 
waaronder de financiële impact voor gemeente Zedelgem van het overstappen in een 
gemeenschappelijk reglement werd aangetoond: in het gemeenschappelijk reglement worden de 
kosten voor boetes en reserveringen van materialen gehalveerd. Voor bibliotheek Zedelgem zou dit een 
verlies van iets meer dan 5.000 euro per jaar betekenen. Het standpunt niet mee instappen in een 
gemeenschappelijk reglement is hierop gebaseerd; 

- De nieuwe openingsuren impliceren, samen met een aantal aangepaste modaliteiten op het vlak van 
uitleen voor de gebruikers van de bibliotheek, een noodzaak aan aangepast dienstreglement voor de 
bibliotheek. 

Motivering 
- De nieuwe openingsuren voor de hoofdbibliotheek, zoals voorgesteld en goedgekeurd door het college, 

zijn: 
·        Maandag: 14u – 19u              
·        Dinsdag: 14u – 19u                 
·        Woensdag: 14u – 19u 
·        Donderdag: gesloten           
·        Vrijdag: 10u – 12u + 14u – 18u 
·        Zaterdag: 9u30 – 12u30 
De openingsuren van de uitleenposten worden niet aangepast; 

- De nieuwe openingsuren leiden, samen met een aantal minimale aanpassingen op algemene 
modaliteiten voor de gebruiker van de bib (implicaties overstap Eengemaakt Bibliotheeksysteem, 
bijvoorbeeld verlengen 1x mogelijk maar wel meteen met 4 weken + ook een automatische 
aanmaningsprocedure bij niet tijdig terug binnenbrengen van materialen), tot de noodzaak aan een 
aangepast (nieuw) dienstreglement. Dit werd intern de bibliotheek uitgewerkt, waarbij meteen ook 
het reglement in een meer begrijpelijke taal werd geschreven alsook het opzet het dienstreglement 
in een verkorte versie, onder de vorm van een folder, aan de lener aan te bieden. Dit komt de 
toegankelijkheid en begrijpbaarheid van het reglement voor de gebruiker ten goede; 

- De overstap naar het Eengemaakt Bibliotheeksysteem vindt synchroon plaats voor alle Ginter-
bibliotheken. Vanuit die optiek werd bekeken hoe hier gezamenlijk in te kunnen overstappen. De 
overstap met een gemeenschappelijk lidgeld voor alle Ginter-bibliotheken (5 euro betalen in 1 
bibliotheek betekent automatisch lidmaatschap in de andere Ginter-bibliotheken) blijft voor 
bibliotheek Zedelgem opportuun en gehandhaafd. 

- De formele goedkeuring van het nieuw dienstreglement lag voor op de zitting van de gemeenteraad 
van 26 maart 2020. Gezien de genomen maatregelen in het kader van de strijd tegen het coronavirus, 
werd deze echter geannuleerd. In deze optiek, en ook om de dienstverlening van de bibliotheek na 
de periode van maatregelen te kunnen blijven verzekeren volgens het vooropgestelde reglement en 
nieuwe openingsuren, werd de goedkeuring verdaagd naar de zitting van de gemeenteraad van 23 
april 2020; 

- De formele goedkeuring van het reglement dient ook in het reglement zelf te worden vermeld. 
Gezien de uitzonderlijke situatie in het kader van de strijd tegen het corona-virus, werd geopteerd 
hier geen verwijzing te maken naar een specifieke zitting, maar als formele goedkeuring op te nemen 
“dit reglement werd goedgekeurd door het bestuur van de gemeente Zedelgem”.  

Dossierstukken 
- Standpunt college 6 augustus 2019 
- Beslissing college 15 oktober 2019 
- Beslissing college 25 februari 2020 
- Dienstreglement BIB_2016 
Besluit 
Enig artikel.- De gemeenteraad keurt het aangepast (nieuw) dienstreglement voor bibliotheek Zedelgem als 
volgt goed: 
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Bibliotheek Zedelgem is een democratische basisvoorziening. Ze is vrij toegankelijk voor iedereen. 
Haar collectie, dienstverlening en activiteiten bieden elke burger de mogelijkheid te lezen, leren, zich 
te informeren en te ontspannen. 
  
Vestigingen en openingsuren 
Hoofdbibliotheek 
Stadionlaan 50 – 8210 Zedelgem 
050/20.80.08 
  
Maandag: 14u – 19u 
Dinsdag: 14u – 19u 
Woensdag: 14u – 19u 
Vrijdag: 10u – 12u en 14u – 18u 
Zaterdag: 9u30 – 12u30 
Gesloten op donderdag en zondag 
  
Uitleenposten 
Aartrijke: Aartrijksestraat 9 – 8211 Aartrijke (050/24.18.51) 
Loppem: Dorp 1 – 8210 Loppem (050/84.21.27) 
Veldegem: Mariastraat 2a – 8210 Veldegem (050/28.04.89) 
  
Woensdag: 15u – 18u 
Zaterdag: 9u30 – 12u30 
  
zedelgem.bibliotheek.be 
bibliotheek@zedelgem.be 
  
1. Lidmaatschap 
1.1 Lid worden van bibliotheek Zedelgem is gratis voor iedereen jonger dan 18 jaar. Vanaf de leeftijd van 18 
jaar betaalt men 5 euro lidgeld per jaar. Men is automatisch lid in alle vestigingen van bibliotheek Zedelgem 
en in alle Ginter-bibliotheken; 
1.2 Men kan zich inschrijven in alle vestigingen van bibliotheek Zedelgem.  Minderjarigen schrijven zich in 
onder de verantwoordelijkheid van een ouder of voogd. Indien men bij inschrijving zijn/haar vaste 
verblijfplaats in het buitenland heeft, dient men een waarborgsom  van 30 euro te betalen. Deze wordt 
terugbetaald bij einde van het lidmaatschap; 
1.3 Men kan gebruik maken van de elektronische identiteitskaart als lenerspas of een lenerspas van de 
bibliotheek gebruiken. De lenerspas is voor persoonlijk gebruik; bij beschadiging of verlies dient men meteen 
de bibliotheek te verwittigen. 
1.4 Alle wijzigingen in persoonlijke gegevens zoals adres en e-mailadres deelt men onmiddellijk mee aan de 
bibliotheek om haar algemene dienstverlening te waarborgen. 
  
2. Lenen 
2.1 Bibliotheek Zedelgem beschikt over een collectie boeken (fictie en non – fictie) voor peuters tot 
volwassenen, grootletter- en luisterboeken, strips, dvd’s, cd’s en games; 
2.2 Materialen ontlenen is altijd gratis. Volwassenen kunnen alle materialen ontlenen, kinderen jonger dan 
12 jaar kunnen enkel materialen ontlenen uit de jeugdafdeling.  Alle ontleende materialen dienen correct te 
worden geregistreerd aan de (zelf)uitleenbalie, waar een bibliotheekmedewerker de lener steeds mee kan 
helpen indien nodig; 
2.3 Elke lener kan, per uitleenbeurt, maximaal 10 gedrukte en 10 audiovisuele materialen ontlenen; 
2.4 De standaard – uitleentermijn voor alle materialen bedraagt 4 weken. Voor “sprinters” (bestsellers) en 
games gelden andere bepalingen:  
o    “Sprinters”: maximaal 5 stuks te ontlenen per lener, met een maximale uitleentermijn van 2 weken; 
o    Games: maximaal 2 stuks te ontlenen per lener, met een uitleentermijn van 4 weken; 
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2.5 Bibliotheek Zedelgem beschikt ook over een collectie e-boeken. Men kan deze enkel uitlenen op een e-
reader van bibliotheek Zedelgem, die steeds volledig opgeladen, in goede staat en in een beschermhoes 
wordt uitgeleend. Het is verboden eigen e-boeken op deze e-reader op te laden. 
Elke volwassene kan, via het online aanvraagformulier, 1 e-reader en maximaal 5 e-boeken aanvragen. Men 
wordt verwittigd wanneer dit kan opgehaald worden. Men brengt de e-reader steeds persoonlijk terug aan 
de balie van de bibliotheek. 
  
3. Verlengen 
3.1 Alle gedrukte en audiovisuele materialen zijn maximaal met 4 weken verlengbaar. “Sprinters” zijn niet 
verlengbaar; 
3.2 Verlengen van materialen kan, zolang deze niet gereserveerd zijn. Men kan niet verlengen als de uiterste 
inleverdatum reeds is verstreken; 
3.3 Verlengen kan aan de balie, telefonisch of via de website. 
  
4. Reserveren 
4.1 Uitgeleende materialen (met uitzondering van e-boeken) kan men steeds reserveren, tegen betaling. Ook 
als men een reservatie niet afhaalt, dient men de reservatiekost(en) te betalen; 
4.2 Zodra de reservatie beschikbaar is, stuurt de bibliotheek een bericht waarna men 10 dagen de tijd heeft 
de reservatie af te halen; 
4.3 Ook materialen die zich niet in de collectie van bibliotheek Zedelgem bevinden kan men, tegen betaling, 
reserveren. Dit via het interbibliothecair leenverkeer (IBL), waarbij de bibliotheek het gevraagde materiaal 
uit een andere (wetenschappelijke) bibliotheek laat overkomen; 
4.4 Reserveren kan aan de balie, telefonisch of via de website. Om te reserveren, dient men wel steeds over 
een geldige lenerspas te beschikken. Men kan maximaal 5 materialen reserveren per lenerspas. 
  
5. Terugbrengen 
5.1 Men brengt alle materialen steeds terug naar de vestigingen waar men deze ontleende. Het terugbrengen 
van materialen moet steeds correct geregistreerd worden aan de (zelf)uitleenbalie, waar een 
bibliotheekmedewerker de lener mee kan helpen indien nodig; 
5.2 Men kan materialen ook inleveren via de inleverbus, enkel toegankelijk aan de hoofdbibliotheek en 
uitleenpost Aartrijke. Materialen die men via de inleverbus inlevert, worden pas op de eerstvolgende 
(openings)dag ingenomen. Indien men materialen pas op de uiterste inleverdatum via de inleverbus inlevert, 
wordt automatisch 1 dag boete aangerekend; 
5.3 Enkele dagen voor de uiterste inleverdatum ontvangt men via e-mail een automatisch 
herinneringsbericht de materialen binnen te brengen; 
5.4 Indien men materialen te laat terugbrengt, dient men boete te betalen. Deze wordt aangerekend vanaf 
de 1e dag volgend op de uiterste inleverdatum. 
  
6. Raadplegen 
6.1 Alle collecties van bibliotheek Zedelgem kan men gratis raadplegen ter plaatse; 
6.2 Bibliotheek Zedelgem beschikt ook over een actueel aanbod aan kranten en tijdschriften. Kranten kan 
men enkel ter plaatse raadplegen, tijdschriften kan men (behalve het meest recente exemplaar) ook 
ontlenen; 
6.3  Bibliotheek Zedelgem beschikt over een aantal computers met internet-toegang die iedereen, gratis, 
mag gebruiken, volgens de algemeen wettelijke en sociaal aanvaardbare normen. Het afprinten of kopiëren 
van documenten is te vergoeden volgens de geldende tarieven. 
  
7. Aansprakelijkheid 
7.1 Elke lener is verantwoordelijk voor het materiaal dat men uitleent of raadpleegt en draagt hier zorg voor; 
7.2 Elke lener dient verlies of beschadiging van materiaal te vergoeden volgens de geldende tarieven; 
7.3 Bibliotheek of gemeente Zedelgem is niet aansprakelijk voor defecten of beschadigingen aan apparatuur, 
veroorzaakt door het gebruik van ontleende materialen of raadpleging van computers en/of internet in de 
bibliotheek; 
7.4 Bibliotheek of gemeente Zedelgem is niet aansprakelijk voor beschadiging aan/diefstal van persoonlijke 
voorwerpen; 
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7.5 Elke lener respecteert de wetgeving op het auteursrecht die, onder meer, een verbod inhoudt op het 
dupliceren en/of in het openbaar vertonen van materiaal. Bibliotheek of gemeente Zedelgem kan niet 
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele misbruiken in dit kader. 
  
 8. Aanmaningsprocedure 
Indien men 3 dagen na de uiterste inleverdatum nalaat de ontleende materialen terug te brengen, start 
bibliotheek Zedelgem volgende aanmaningsprocedure op: 
·         Eerste aanmaningsbrief: na 3 dagen (per brief volgens tarieven Bpost of via e-mail); 
·         Tweede aanmaningsbrief: na 2 weken (per brief volgens tarieven Bpost of via e-mail); 
·         Materiaalvergoedingsnota: na 40 dagen (per brief volgens tarieven Bpost + administratieve kost van 2 
euro); 
·         Factuur: 30 dagen na niet-betaling van de materiaalvergoedingsnota (aangetekende zending volgens 
tarieven Bpost); 
·         Bij gebrek aan betaling van de factuur binnen de wettelijk bepaalde termijn, zal het verschuldigde 
bedrag gevorderd worden volgens de invorderingsprocedure van niet-fiscale ontvangsten. 
  
9. Slotbepalingen 
9.1 Bibliotheek Zedelgem beschikt over een eigen website. Daar kan men de catalogus raadplegen, een vraag 
stellen aan de bibliotheek en – als lener – de eigen leengegevens controleren, materialen reserveren of 
verlengen; 
9.2 Men mag de algemene rust in de bibliotheek niet verstoren en/of andere personen op geen enkel wijze 
hinderen of aanstoot geven; 
9.3 Men mag in de bibliotheek niet eten of drinken, behalve in de leeszaal indien toegelaten door een 
bibliotheekmedewerker; 
9.4 Dieren zijn in de bibliotheek niet toegelaten, behalve geleidehonden; 
9.5 Studeren in de hoofbibliotheek kan tijdens de maanden januari, mei, juni, augustus, september en 
december en dit tijdens de openingsuren; 
9.6 Bibliotheek Zedelgem zet in op gemeenschapsvorming: verenigingen en organisaties kunnen, op 
afspraak, gebruik maken van de leeszaal van de hoofdbibliotheek om activiteiten te organiseren. 
Modaliteiten hiervoor kan men opvragen bij een bibliotheekmedewerker. Voor scholen en instellingen biedt 
de bibliotheek een dienstverlening op maat; 
9.7 De privacyverklaring van bibliotheek Zedelgem informeert de lener over de verzameling en verwerking 
van persoonsgegevens in het kader van haar algemene dienstverlening. Deze kan men raadplegen aan de 
balie of op de website; 
9.8 Door zich als lener in te schrijven in bibliotheek Zedelgem, verklaart men zich akkoord met het 
dienstreglement; 
9.9 Negeren van de bepalingen van het dienstreglement of aanwijzingen van een bibliotheekmedewerker 
kan aanleiding geven tot sancties. Alle niet in het dienstreglement omschreven gevallen, worden 
afgehandeld door de bibliothecaris. 
  
10. Tarievenlijst  

Lidgeld 5 euro 

Vervanging lenerspas 1,5 euro 

Reservatie 1 euro 

IBL 1 euro 

(wetenschappelijke bibliotheek) (8 euro) 

Boete 0,20 euro/mat./dag (max. 25 euro/mat.) 

Print/Kopie 0,15 euro z-w 
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A4 0,30 euro kleur 

Print/Kopie 0,30 euro z-w 

A3 0,60 euro kleur 

Portkosten / Aangetekend schrijven Volgens tarieven Bpost 

    
Procedure verloren of beschadigd materiaal 
·         1 euro per brief (voor 1 of meerdere materialen) 
·         Vergoeding volgens leeftijd materiaal: 

o    0-2 jaar: 100% 
o    2+ jaar: 90% 
o    3+ tot 5 jaar: 50% 
o    5+ jaar: 25% 

 
 
14. MILIEU – AANPASSING HUUROVEREENKOMST NATUURPUNT - BESLISSING 
 
Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 
Vermeulen, Annick 
Dehaemers, Jurgen 
Demeulemeester, Ilse 
Devriendt, Ann 
Goes, Ellen 
Haesaert, Peter 
Himpens, Brigitte 
Naessens, Arnold 
Pollet, Sofie 
Timmerman, Stijn 
Vander Meulen, Krista 
Vanrobaeys, Katrien 
Vergote, Bart 
Verhaeghe, Dirk 
Verhegge, Geert 
Vermeulen, Charlotte 
Vlaemynck, Wouter 
Walcarius-De Maré, Katrien 
Breekelmans, Frauke 
De Meester, Martine 
De Groodt, Jean-Pierre 
De Wispelaere, Eddy 
Pattyn, Ann 
Descheemaecker, Günther 
Denys, Pol 
Sneppe, Dominiek 

  

 
De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 
Wettelijk kader 
- artikel 40 van het decreet lokaal bestuur 
- ‘Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu’ en zijn wijzigingsbesluiten inzonderheid 

het besluit d.d. 14 juli 2017 
Aanleiding 
- Aanpassing van het ‘Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu’ van 14 juli 2017 
- Vraag van natuurpunt om de huur-, erfpacht- en beheerovereenkomsten te conformeren aan de nieuwe 

wetgeving 
Adviezen 
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INTERN 
- eigen dienst: gunstig advies. 
- Juridische dienst: gunstig advies  
Motivering 
- De aanpassing gaat over percelen waarvoor reeds een beheerovereenkomst met Natuurpunt werd 

afgesloten. 
- De samenwerking inzake het beheer van de natuurgebieden, die eigendom zijn van de gemeente, met 

Natuurpunt is altijd heel vlot gelopen. 
- De erkenning als natuurreservaat vestigt een erfdienstbaarheid tot algemeen nut op het terrein, meer 

bepaald een publiekrechtelijke erfdienstbaarheid van duurzaam gebruik en langdurig beheer van het 
terrein als natuurreservaat. 

Dossierstukken 
- Brief Natuurpunt-aanpassing huurovereenkomst 
- Addenda overeenkomsten 
- Oorspronkelijke beheerovereenkomsten  
Besluit 
Enige artikel.- De gemeenteraad keurt de aanpassing van de beheerovereenkomsten met Natuurpunt, 
conform het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 14 juli 2017 m.b.t. het decreet betreffende het 
natuurbehoud en het natuurlijk milieu, zoals toegevoegd aan dit besluit met de addenda goed. 
 
 
15. MILIEU - AANPASSING SUBSIDIEREGLEMENT NESTGELEGENHEDEN VOOR ZWALUWEN 2020 – 
BESLISSING 
 
Beraadslaging 
Raadslid Günther Descheemaecker vraagt of er een versoepeling is van timing van indienen gezien de 
corona-situatie. Schepen Arnold Naessens antwoordt dat dit niet een punt is waarover moeilijk zou gedaan 
kunnen worden. Raadslid Frauke Breekelmans vraagt wat het gebudgetteerde bedrag is. Schepen Arnold 
Naessens antwoordt dat hij dit zal bezorgen. Raadslid Martine De Meester vraagt de schepen of hij weet heeft 
van het aantal kasten. De schepen antwoordt dat hij deze informatie eveneens zal bezorgen aan de voltallige 
gemeenteraad. 
 
Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 
Vermeulen, Annick 
Dehaemers, Jurgen 
Demeulemeester, Ilse 
Devriendt, Ann 
Goes, Ellen 
Haesaert, Peter 
Himpens, Brigitte 
Naessens, Arnold 
Pollet, Sofie 
Timmerman, Stijn 
Vander Meulen, Krista 
Vanrobaeys, Katrien 
Vergote, Bart 
Verhaeghe, Dirk 
Verhegge, Geert 
Vermeulen, Charlotte 
Vlaemynck, Wouter 
Walcarius-De Maré, Katrien 
Breekelmans, Frauke 
De Meester, Martine 
De Groodt, Jean-Pierre 
De Wispelaere, Eddy 
Pattyn, Ann 
Descheemaecker, Günther 
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Denys, Pol 
Sneppe, Dominiek 

 
De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 
Wettelijk kader 
- artikel 40 van het decreet lokaal bestuur 
Aanleiding 
- Vaststelling dat de kostprijs van een kunstnest voor gierzwaluw op heden lager ligt dan 50 euro 
Procedure 
- Beslissing gemeenteraad d.d. 29 september 2011 – Subsidiereglement nestgelegenheden voor 

zwaluwen 
- Principiële goedkeuring college van burgemeester en schepenen d.d. 10 maart 2020 – Aanpassing 

subsidiereglement nestgelegenheden voor zwaluwen 
Adviezen 
INTERN 
- eigen dienst: gunstig voor aanpassen subsidiereglement, waarbij het subsidiebedrag voor 

nestgelegenheden voor gierzwaluw wordt aangepast aan de aangetoonde kostprijs met een maximum 
van 50 euro  

- dienst financiën: positief advies  
Motivering 
- Het subsidiereglement draagt bij aan het behoud en de opbouw van het aantal zwaluwen in Zedelgem 
- Het is niet correct dat het subsidiebedrag voor nestgelegenheden voor gierzwaluw de aankoopprijs van 

een nestgelegenheid overschrijdt 
- Het subsidiereglement dat goedgekeurd werd op de gemeenteraad d.d. 29 september 2011 wordt 

behouden met als enige wijziging dat het subsidiebedrag voor nieuwe kunstnesten voor gierzwaluwen 
niet hoger kan zijn dan de aankoopprijs van de kunstnesten. 

Dossierstukken 
- Collegebeslissing d.d. 10 maart 2020 – Aanpassing subsidiereglement nestgelegenheden voor zwaluwen 
- Nota aanpassen subsidiereglement zwaluwen 
- Subsidiereglement nestgelegenheden voor zwaluwen zoals goedgekeurd op de gemeenteraad d.d. 29 

september 2011 
Besluit 
Artikel 1.- Het subsidiereglement betreffende nestgelegenheden voor zwaluwen goedgekeurd in de zitting 
van de gemeenteraad 29 september 2011 wordt opgeheven.  
Artikel 2.- Het subsidiereglement nestgelegenheden voor zwaluwen 2020 wordt goedgekeurd als volgt: 
'Artikel 1. Er wordt een subsidie voorzien ter bevordering van het broedsucces van zwaluwen, met name 
huiszwaluw (Delichon urbicum), boerenzwaluw (Hirundo rustica) en gierzwaluw (Apus apus) op het 
grondgebied van Zedelgem. 
Artikel 2.- Subsidie voor kunstnesten voor gierzwaluw 
§1. Voor het aanbrengen van kunstnesten voor gierzwaluwen bedraagt de toelage het aankoopbedrag van 
de kunstnesten met een maximum van 50 EUR per nestgelegenheid. Deze kunstnesten bestaan uit 
inbouwstenen, dakpannen of nestkasten die ontworpen zijn voor de huisvesting van gierzwaluwen. De 
toelage wordt aan de aanvrager (huurder of eigenaar) verstrekt. 
§2. De toelageaanvraag is vóór de plaatsing door de bouwheer schriftelijk te richten aan het college van 
burgemeester en schepenen via het daartoe ter beschikking gestelde aanvraagformulier. De aanvraag bevat 
gegevens over plaats, aantal, aard, uitvoeringstijdstip van de bedoelde nestgelegenheden, alsook de 
identiteit van de aanvrager. Indien de aanvrager een huurder is, is het akkoord van de eigenaar vereist. 
Verder moet ook een aankoopbewijs overgemaakt worden waarop de kostprijs van de nestgelegenheden te 
zien is. 
§3. De plaatsing van de nestgelegenheden moet in overeenstemming zijn en verlopen met de van toepassing 
zijnde regelgeving. 
§4. Het college oordeelt over toekenning van de toelage op advies van de milieudienst en de vogelwerkgroep 
van Natuurpunt Zedelgem. Ze kan de toelage weigeren wanneer zij van oordeel is dat de vooropgestelde 
plaatsing onvoldoende geschikt is voor de huisvesting van gierzwaluwen. De toelage wordt beperkt tot 250 
EUR per jaar. 
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§5. De verkrijger van de toelage verbindt zich ertoe de aangebrachte nestgelegenheid ten minste 10 jaar te 
behouden in een staat die geschikt is als nestplaats voor gierzwaluwen. De toelage kan teruggevorderd 
worden wanneer de verkrijger deze verbintenis niet nakomt. 
Artikel 3.- Toelage voor goede zorg van zwaluwnesten 
§1. Volgende toelagen worden verstrekt voor goede zorg voor huiszwaluw-, boerenzwaluw- en 
gierzwaluwnesten:  
- 1 tot 3 bewoonde nesten: 25 EUR 
- 4 tot 10 bewoonde nesten: 50 EUR  
- meer dan 10 bewoonde nesten: 100 EUR 
§2. De aanvrager die de toelage wenst te verkrijgen, dient het daartoe ter beschikking gesteld 
aanvraagformulier in vóór 30 juni op de milieudienst. De aanvrager kan zowel eigenaar als huurder zijn. 
De toelage kan jaarlijks worden aangevraagd. Ze wordt telkens bepaald a rato van het aantal bewoonde 
nesten.  
Kunstnesten die met betoelaging geplaatst werden, komen niet in aanmerking voor de toelage voor goede 
zorg. 
§3. Na melding wordt de aanwezigheid van de bewoonde nesten in de daaropvolgende maand juli bij een 
plaatsbezoek geverifieerd door een medewerker van de vogelwerkgroep van Natuurpunt Zedelgem. De 
aanvrager verschaft de toegang tot het pand die nodig is om de vaststelling te kunnen doen. Bij positief 
advies wordt de subsidie uitbetaald. 
§4. De verkrijger van de toelage verbindt zich ertoe de nesten na het broedseizoen niet te verwijderen en in 
het algemeen zorg te dragen voor het behoud van de nestgelegenheid. De toelage kan teruggevorderd 
worden wanneer de verkrijger deze verbintenis niet nakomt. 
Artikel 4.- De subsidie wordt verleend binnen de perken van het daartoe voorzien budgetkrediet. 
Artikel 5.- Het reglement treedt in werking op 1 mei 2020.' 
 
 
16. OPENBARE WERKEN – FIETSPAD OOSTKAMPSEBAAN – SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MET 
PROVINCIE WEST-VLAANDEREN EN GEMEENTE OOSTKAMP - BESLISSING 
 
Beraadslaging 
Raadslid Martine De Meester zegt dat haar fractie zeer tevreden is met het fietspad omdat haar fractie hier al 
jarenlang  vragende partij voor is. Daarnaast vraagt het raadslid naar de stand van zaken van het save-
charter en ze voegt toe dat ze hoopt dat dit niet aan de kant geschoven wordt in deze corona-tijden. Schepen 
Jurgen Dehaemers antwoordt dat de deskundige van save-charter begin dit jaar de verkeerscommissie 
bijwoonde en dat hij verder de vraag kan stellen naar opvolging. Raadslid Dominiek Sneppe vraagt of er aan 
het wegdek gewerkt wordt. Schepen Haesaert antwoordt dat het de keuze van het bestuur is om hier niet 
aan te werken, de breedte blijft zoals het is. 
 
Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 
Vermeulen, Annick 
Dehaemers, Jurgen 
Demeulemeester, Ilse 
Devriendt, Ann 
Goes, Ellen 
Haesaert, Peter 
Himpens, Brigitte 
Naessens, Arnold 
Pollet, Sofie 
Timmerman, Stijn 
Vander Meulen, Krista 
Vanrobaeys, Katrien 
Vergote, Bart 
Verhaeghe, Dirk 
Verhegge, Geert 
Vermeulen, Charlotte 
Vlaemynck, Wouter 

  



 

31 

Walcarius-De Maré, Katrien 
Breekelmans, Frauke 
De Meester, Martine 
De Groodt, Jean-Pierre 
De Wispelaere, Eddy 
Pattyn, Ann 
Descheemaecker, Günther 
Denys, Pol 
Sneppe, Dominiek 

 
De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 
Wettelijk kader 
- het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 40, betreffende de 

bevoegdheden van de gemeenteraad 
- goedkeuring samenstelling intergemeentelijke begeleidingscommissie in het college in zitting van 27 

maart 2018 
Aanleiding 
- opmaak van start en projectnota op voor herinrichting fietspad Oostkampse baan en Loppemsestraat 

(Oostkamp) 
- goedkeuring start en projectnota in projectstuurgroep 28/06/2019 
- ontvangen finale samenwerkingsovereenkomst. 
Procedure 
- de Provincie West-Vlaanderen heeft in samenspraak met alle betrokken diensten de projectnota 

opgesteld voor het fietspad Oostkampse baan – Loppemsestraat 
- de intergemeentelijke begeleidingscommissie, thans genaamd projectstuurgroep heeft de projectnota, 

goedgekeurd voor herinrichting van de fietspaden langs de Oostkampse baan 
- Voor de realisatie van dit project is een samenwerkingsovereenkomst noodzakelijk die de rollen van de 

verschillende partners beschrijft 
Adviezen 
- Eigen dienst: Gunstig 
Krediet 
Investering – uitgaven 

inv. env.  subproject  alg. rek.  beleidsitem  actie  bedrag 
GG  020000/51  2202000  020000  -  37.000 EUR 

  
inv. env.  subproject  alg. rek.  beleidsitem  actie  bedrag 
GG  020000/51  2240007  020000  -  50.000 EUR 

Motivering 
- Strategisch meerjarenplan 2020 - 2015 
- de provincie West-Vlaanderen heeft een start- en projectnota opgesteld voor aanleg van nieuwe 

fietspaden langs de Oostkampsebaan te Loppem en de Loppemsestraat te Oostkamp. 
- de projectnota beschrijft de inrichting van de fietspaden langs de Oostkampsebaan volgens de 

bepalingen  van het fietsvademecum 
- de provincie voert zelf de studie van deze werken uit. Voor de realisatie van deze werken en de verdeling 

van de kosten voor realisatie van dit project is een samenwerkingsovereenkomst noodzakelijk die de 
rollen van de verschillende partners beschrijft 

- voor de realisatie van dit project zijn de volgende kosten ten laste van de gemeente 
   * Aankoop noodzakelijke gronden langs de gemeentelijke wegen 
   * Aanpassing nutsleidingen en plaatsen openbare verlichting 
   * Aanpassingen aan wegenis die niet gebonden zijn aan de inrichting van de fietspaden 

Dossierstukken 
- Samenwerkingsovereenkomst 
- projectnota fietspad Oostkampse baan 
Besluit 
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Artikel 1.- De gemeenteraad beslist tot het sluiten van de samenwerkingsovereenkomst met de Provincie 
West-Vlaanderen en de gemeente Oostkamp voor de aanleg van nieuwe fietspaden langs de Oostkampse 
baan. 
Artikel 2.- De gemeente zal worden vertegenwoordigd door de instrumenterende ambtenaar. 

 
SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN- GEMEENTE OOSTKAMP – GEMEENTE ZEDELGEM 
BETREFFENDE 

DE AANLEG VAN DE (WEG)INFRASTRUCTUUR OP HET BOVENLOKALE FUNCTIONELE 
FIETSROUTENETWERK 

(FIETSFONDS - ARTIKEL 49 VAN HET BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 25 JANUARI 2013 TOT 
BEPALING VAN DE NADERE REGELS BETREFFENDE DE ORGANISATORISCHE OMKADERING, DE 

FINANCIERING EN DE SAMENWERKING VOOR HET MOBILITEITSBELEID) 
Tussen: 
 de provincie West-Vlaanderen, vertegenwoordigd door de deputatie, voor wie optreedt, de 

gedeputeerde voor bestuurlijke organisatie, de heer Bart NAEYAERT, en het diensthoofd van de dienst 
COOP, de heer Bart DEKONINCK, en die handelen ter uitvoering van de beslissing van de deputatie (d.d. 
………………………), hierna genoemd “de provincie” 

 en de gemeente Oostkamp, vertegenwoordigd door de gemeenteraad, voor wie optreedt mevrouw 
Liesbeth GELLINCK, voorzitter van de gemeenteraad, en de heer Jan COMPERNOL, secretaris/algemeen 
directeur, en die handelen ter uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad (d.d. 
………………………………………..), hierna genoemd “de gemeente/stad”. 

 en de gemeente Zedelgem, vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen, voor 
wie optreedt mevrouw Annick VERMEULEN, burgemeester, en mevrouw Sabine VERMEIRE, 
secretaris/algemeen directeur, en die handelen ter uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad 
(d.d. ………………………………………..), hierna genoemd “de gemeente/stad”. 

 
HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN 
Artikel 1 Voorwerp van onderhavige overeenkomst 
§1. De overeenkomst heeft tot doel de wederzijdse verbintenissen vast te leggen tussen de provincie en de 
gemeente/stad betreffende “De aanleg van fietsvoorzieningen gelegen langs de Loppemsestraat te 
Oostkamp en de Oostkampsebaan te Zedelgem” in het kader van het provincieraadsbesluit d.d. 22 maart 
2018 betreffende de financiering van het bovenlokale  functionele fietsroutenetwerk in het kader van het 
Fietsfonds. 
§2. De provincie bepaalt in overleg met de gemeente/stad wie optreedt als aanbestedende overheid en als 
ontwerper. 
De kosten voor het uitvoeringsdossier “De aanleg van fietsvoorzieningen gelegen langs de Loppemsestraat 
te Oostkamp en de Oostkampsebaan te Zedelgem” met name de studiekosten, erelonen, kosten voor 
veiligheidscoördinatie, kosten voor grondonderzoek, kosten voor opmaak en conformverklaring van het 
technisch verslag, kosten voor opmaak en aktename archeologienota, kosten voor opmaak en conform 
verklaring sloopopvolgingsplan en toezichtskosten worden volledig gedragen door de aanbestedende 
overheid. 
Alle kosten voor het vernieuwen van de rijwegen en aanleg van de riolering vallen ten laste van de 
gemeente/stad en/of rioolbeheerder. 
Artikel 2 Verbintenissen vanwege de provincie 
§1. De provincie treedt, in het kader van de Fietsfondsregeling, op als medefinancier van “De aanleg van 
fietsvoorzieningen gelegen langs de Loppemsestraat te Oostkamp en de Oostkampsebaan te Zedelgem”. 
Een kostenraming wordt opgemaakt en ingesloten als bijlage 1, in samenspraak tussen de provincie en de 
gemeente/stad met aanduiding van 
1) de kosten inherent aan het project, 
2) de kosten voor bijkomende werken en 
3) de totaalkost van de werken. 
De provincie verzaakt aan de vergoeding bedoeld in artikel 555, derde lid B.W. 
Artikel 3 Verbintenissen vanwege de gemeente/stad 
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§1. De gemeente/stad treedt, in het kader van de Fietsfondsregeling, op als medefinancier van “De aanleg 
van fietsvoorzieningen gelegen langs de Loppemsestraat te Oostkamp en de Oostkampsebaan te 
Zedelgem”. 
Een kostenraming wordt opgemaakt en ingesloten als bijlage 1, in samenspraak tussen de provincie en de 
gemeente/stad met aanduiding van 
1) de kosten inherent aan het project, 
2) de kosten voor bijkomende werken en 
3) de totaalkost van de werken. 
De gemeente/stad verzaakt aan de vergoeding bedoeld in artikel 555, derde lid B.W. 
§2. De gemeente/stad verleent, in het geval de provincie optreedt als aanbestedende overheid, een 
bouwrecht op zijn grond aan de provincie voor de aanleg van de in artikel 1 §1 bedoelde infrastructuur. De 
gemeente/stad verzaakt aan het recht de wegruiming of schadevergoeding te vorderen bedoeld in artikel 
555, tweede lid B.W. 
§3. De gemeente/stad neemt in voorkomend geval alle overige noodzakelijke ingrepen en alle overige 
kosten, die niet vallen onder het project, volledig op zich. 
§4. De gemeente/stad verbindt zich ertoe om, binnen een termijn (te bepalen in onderling overleg met de 
provincie), de nodige flankerende maatregelen te nemen en aan te brengen op de gemeentewegen, dit 
conform start- en projectnota, en desgevallend zoals vermeld in bijlage 2. 
§5. De gemeente/stad verbindt zich ertoe om, na de voorlopige oplevering van de werken, het beheer van de 
in artikel 1 §1 bedoelde nieuwe infrastructuur, gelegen op haar openbaar domein, over te nemen en te  
onderhouden. 
§6. De gemeente/stad verbindt zich er toe om de provinciale kwaliteitseisen inzake ontwerp en techniek te 
volgen, zoals onder meer vastgelegd in het Vademecum Fiets en de Lichtvisie West-Vlaams platteland. 
§7. De gemeente/stad verbindt zich er toe om, bij verspreiden van informatie naar pers en publiek, melding 
te maken van de betrokkenheid van het provinciebestuur overeenkomstig het reglement betreffende de 
provinciale herkenbaarheid (desgevallend zoals vermeld in bijlage 3) bij elke vorm van provinciale subsidie 
en desgevallend van andere partners die mee-financieren. 
Artikel 4 Planning en verloop van de werken 
Alle opdrachten en/of deelopdrachten in het kader van deze overeenkomst zullen slechts gesloten worden 
mits gelijklopende beslissing van alle partijen. 
Indien één van de partijen in gebreke blijft om de overeengekomen planning na te leven, kan de ander de 
vernoemde partij hierover aangetekend in gebreke stellen. Deze partij kan binnen de termijn van 3 maanden 
een verantwoording verstrekken. Indien er geen afdoende verantwoording is, heeft de andere partij het recht 
tot eenzijdige ontbinding. 
Artikel 5 Sancties 
Als één van de partijen de aangegane verbintenissen niet naleeft, kunnen de kosten, gedragen door de 
andere partijen, verhaald worden op de in gebreke blijvende partij. 
 
HOOFDSTUK II - BEPALINGEN INZAKE DE SAMENGEVOEGDE UITVOERING VAN WERKEN 
Artikel 6 Onderverdeling van de werken en hun samenvoeging 
De kosten voor de werken vermeld in artikel 1§1 zijn onder te verdelen in 
Deel I: werken voor rekening van de provincie, hierna genoemd “deel I” 
“waarvan 100% valt onder de modaliteiten van het provincieraadsbesluit betreffende de financiering van 
bovenlokale functionele fietsinfrastructuur in het kader van de Fietsfonds en de bepalingen van het Besluit van 
de Vlaamse regering van 25 januari 2013 en alle wijzigingen hierop.” 
Deel II: werken voor rekening van de gemeente/stad, bijkomend en in het kader van dit project uit te voeren, 
hierna genoemd “deel II” 
“alle werken die niet vallen onder Deel I en bijgevolg niet vallen onder de modaliteiten van het 
provincieraadsbesluit betreffende de financiering van bovenlokale functionele fietsinfrastructuur in het kader 
van de Fietsfonds en de bepalingen van het Besluit van de Vlaamse regering van 25 januari 2013 en alle 
wijzigingen hierop.” 
Gelet op hun samenhang zijn beide partijen van oordeel dat de werken en de opdracht in het algemeen 
belang dienen te worden samengevoegd. 
Artikel 7 Aanbestedende overheid 
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De provincie en de gemeente/stad beslissen m.b.t. de hoger beschreven werken die in het algemeen belang 
worden samengevoegd, de provincie aan te duiden om in gezamenlijke naam bij de gunning en de uitvoering 
van de opdracht als aanbestedende overheid op te treden, overeenkomstig het artikel 48 van de wet van 17 
juni 2016 – Wet inzake overheidsopdrachten. 
Artikel 8 Verantwoordelijkheden van de partijen bij de samenvoeging van de werken 
§1. De provincie en de gemeente/stad staan in voor de goedkeuring van het ontwerp voor het deel van de 
opdracht dat te hunnen last is. 
De gemeente/stad neemt, tegenover de aanbestedende overheid, de provincie, de volledige 
verantwoordelijkheid voor het ontwerp, de administratieve bepalingen en de technische bepalingen die zij 
ter zake in het bestek laten inlassen en alle wijzigingen of bijwerken die tijdens de uitvoering van de 
opdracht noodzakelijk blijken en verband houden met de uitvoering van de werken voor het deel van de 
opdracht dat te hunnen laste is. 
§2. Elke partij staat in voor het verwerven van de vergunningen die nodig zijn voor de uitvoering van de 
werken ten haren laste. Desgevallend worden de vergunningsaanvragen gebundeld. 
§3. Elke partij staat financieel in voor het deel van de opdracht dat ter zijne laste is en zal hiervoor tijdig alle 
nodige financiële middelen vrijmaken teneinde alle verplichtingen en engagementen genomen binnen het 
kader van deze overeenkomst te kunnen honoreren. Partijen zullen in dat opzicht nooit solidair moeten 
optreden. 
§4. Elke partij staat in voor het projectmanagement – het aanwezig zijn op werfvergadering, etc.. - van haar 
eigen aandeel. Met andere woorden iedere partij staat in voor de actieve opvolging van haar aandeel. 
Indien één der partijen de hiervoor vermelde verplichtingen niet naleeft, zal de ingebreke gebleven partij 
instaan - nadat deze in gebreke is gesteld - voor de eventuele kosten van projectmanagement welke de 
partijen ten voordele van de ingebreke gebleven partij hebben gemaakt en zal zij tevens de andere partijen 
volledig vrijwaren. 
Artikel 9 Opdeling van het bestek, de opmeting en de vorderingstaten 
De infrastructuurwerken ten laste van de provincie (deel I) en deze ten laste van de gemeente/stad (deel II), 
worden in het bestek en de opmetingen telkens onder een afzonderlijk deel vermeld en maken het voorwerp 
uit van afzonderlijke door de aannemer op te stellen vorderingsstaten. 
Inzonderheid in artikel 95 van de administratieve bepalingen van het bijzonder bestek zal de speciale 
aandacht van de aannemer hierop gevestigd worden. 
Artikel 10 Plaatsingsprocedure en gunning 
§1. Als aanbestedende overheid schrijft de provincie de plaatsingsprocedure uit, staat in voor de opening van 
de offertes, maakt het gunningsverslag op en keurt de offerte van de in aanmerking komende inschrijver 
goed. Hierbij wordt wel rekening gehouden met het feit dat de aanneming één ondeelbaar geheel uitmaakt 
en dat alle werken dus moeten gegund worden aan de in aanmerking komende inschrijver voor de totaliteit 
van de werken (de 2 delen samen). 
§2. De provincie, de aanbestedende overheid, zal de kennisgeving van de gunning van de gezamenlijke 
werken slechts betekenen nadat de gemeente/stad heeft ingestemd met het gunningvoorstel en op 
ondubbelzinnige wijze een verklaring heeft afgelegd dat zij akkoord gaat met het gedeelte van de werken te 
haren laste en dat zij voor de betaling ervan de nodige financiële middelen heeft voorzien. 
Desnoods verzoekt de aanbestedende overheid de inschrijver(s) om een verlenging van de 
verbintenistermijn van de inschrijving(en) in afwachting van het akkoord van de gemeente/stad. In elk geval 
zal de gemeente/stad dit akkoord geven binnen de twee maanden nadat zij hierom werd verzocht. Zoniet 
kunnen haar de financiële gevolgen van de vertraging ten laste gelegd worden. 
Artikel 11 Borgtocht 
De aanbestedende overheid, de provincie, verzoekt de aannemer de borgtocht te stellen. Deze heeft 
betrekking op de totaliteit der werken. De aanbestedende overheid kan dus eventueel beslag leggen op de 
ganse borgtocht, maar zal die uiteraard geheel of gedeeltelijk aanwenden ten voordele van de partij(en) ten 
aanzien van wie de aannemer tekort geschoten is en dit in verhouding tot de werkelijke kostprijs. 
Artikel 12 Leiding der werken 
De provincie is aanbestedende overheid van de werken en duidt bijgevolg de leidende ambtenaar aan. 
De leiding gebeurt op kosten van de aanbestedende overheid. 
De leidende ambtenaar is belast met de leiding van en de controle op de uitvoering van de opdracht volgens 
het art. 11 van het KB Uitvoering van 14 januari 2013. 
Zijn/haar mandaat voor alle werken, wie ze ook ten laste neemt, bestaat uit : 
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1. de technische en administratieve opvolging van de prestaties, inbegrepen de goedkeuring van de detail-en 
werktekeningen en de berekeningsnota’s, tot en met de definitieve oplevering. 
2. de keuring van de producten en/of prestaties, zowel de a priori als de a posteriori keuring – indien nodig 
op de plaats van productie. 
3. het nazicht van de certificatiestaat. 
4. het nazicht van de vorderingsstaten (en alle overige documenten horende bij de maandelijkse 
vorderingsstaten) en nazicht van de facturen tot en met de eindafrekening. 
Eveneens het aanbrengen van verbeteringen aan de door de opdrachtnemer ingediende schuldvorderingen 
en het opstellen van een proces-verbaal houdende verklaring van het bedrag dat de aanbestedende 
overheid werkelijk schuldig acht. 
5. het opstellen van de processen-verbaal allerhande. 
6. de vastlegging van de data en organisatie van de vergaderingen, opstellen van verslagen allerhande, 
organisatie van de voorlopige en definitieve oplevering van de opdracht. 
7. de voorlopige en definitieve oplevering. 
6. het instaan voor het bestendig toezicht op de prestaties. 
Elke beslissing in dit verband dat rechtsgevolgen meebrengt, vergt het akkoord of goedkeuring door de 
bevoegde betrokken overheid. 
Voorafgaandelijk aan zijn beslissing zal de leidend ambtenaar advies vragen aan de belanghebbende 
partij(en). Indien er geen tegenstrijdigheden kunnen uit voortvloeien zijn deze adviezen bindend. 
De gevraagde adviezen moeten worden gegeven binnen een termijn die de vlotte vooruitgang der werken 
waarborgt. Alle partijen dragen de volledige verantwoordelijkheid, ook de financiële, aangaande hun 
verleende adviezen. 
Artikel 13 Toezicht der werken 
§1. De aanbestedende overheid staat in voor het toezicht van alle werken en draagt daarvan de kosten. 
§2. De gemeente/stad mag gemandateerde waarnemers aanstellen die de werken te haren laste mee mogen 
opvolgen. Deze gemandateerde waarnemers kunnen advies geven aan de leidende ambtenaar en/of aan de 
door hem aangestelde toezichter. Dit advies is eveneens bindend tenzij er tegenstrijdigheden zouden 
kunnen uit voortvloeien. 
De gemeente/stad draagt de volledige verantwoordelijkheid voor het advies dat deze gemandateerde 
waarnemers verstrekken en staat ook in voor de hieruit voortvloeiende kosten. 
Artikel 14 Wijzigingen tijdens de uitvoering 
Indien de aanbestedende overheid tijdens de uitvoering al of niet belangrijke wijzigingen van de opdracht 
voor het gedeelte ten laste van de gemeente/stad noodzakelijk acht, wordt vòòr de beslissing met een 
eventuele betekening van de goedkeuring aan de aannemer het schriftelijk akkoord van de gemeente/stad 
bekomen met de vooropgestelde wijzigingen en verrekeningen. De gemeente/stad draagt de volledige 
verantwoordelijkheid, ook de financiële, voor onder meer het tijdig verlenen van dit akkoord. 
Artikel 15 Vrijwaring van de aanbestedende overheid 
Behoudens in geval van een zware fout of nalatigheid vanwege de aanbestedende overheid verbindt de 
gemeente/stad zich ertoe om met betrekking tot de werken te haren laste, de aanbestedende overheid 
volledig te vrijwaren en in alle geschillen vrijwillig tussen te komen. De aanbestedende overheid verstrekt 
alle inlichtingen ten behoeve van de gerechtelijke procedure. 
Artikel 16 Betaling der werken 
§1. De betaling van de werken onder deel I is ten laste van de provincie, deel II is voor rekening van de 
gemeente/stad. 
§2. Per deel worden afzonderlijke vorderingsstaten, betalingsaanvragen en facturen opgemaakt. De  
vorderingsstaten en betalingsaanvragen worden voor nazicht en eventuele verbetering aan de 
aanbestedende overheid (of de ontwerper) overgemaakt. Deze beschikt over een termijn van 10 
kalenderdagen na de datum van ontvangst om de goedgekeurde of verbeterde documenten aan de 
betrokken partijen over te maken. De betrokken partijen beschikken over een termijn van 5 kalenderdagen 
om hun akkoord te geven met betrekking tot hun aandeel in de werken. 
§3. Ingeval het overschrijden van de hierboven vastgestelde termijn aanleiding geeft tot laattijdige betaling 
zullen de daar uitvloeiende verwijlintresten en andere schadevergoedingen ten laste vallen van de in 
gebreke gebleven partij hetzij volledig hetzij verhoudingsgewijze zo er nog andere oorzaken zijn van 
laattijdige betaling. 
Artikel 17 Boetes en kortingen wegens minwaarde 
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De boetes, straffen en/of kortingen wegens minwaarde die duidelijk overeenstemmen met een bepaald 
aandeel, komen ten goede aan de betrokken partij. De andere boetes (van algemene aard), straffen en/of 
kortingen wegens minwaarde die niet onmiddellijk toewijsbaar zijn aan een bepaald deel, worden pro rata 
van de inschrijvingsbedragen voor de verschillende delen verdeeld over de verschillende partijen. 
Artikel 18 Voorlopige en definitieve oplevering; vrijgave borgtocht 
§1. Aangezien het één globale aanneming betreft, wordt de voorlopige en definitieve oplevering verleend 
voor gans de aanneming, dus voor alle delen samen. De vrijgave van de borg heeft betrekking op de ganse 
aanneming. 
§2. De processen-verbaal van de voorlopige en de definitieve oplevering worden door de leidende 
ambtenaar opgesteld en mede ondertekend. Een afschrift wordt overgemaakt aan de gemeente/stad. 
Voor het plaatsbezoek met het oog op de opleveringen dienen de betrokken partijen tijdig uitgenodigd te 
worden. Iedere partij dient aldus de mogelijkheid geboden te worden om, tegensprekelijk, zijn opmerkingen 
te formuleren en desnoods te laten opnemen in het proces-verbaal van oplevering. 
Indien de partijen oordelen dat de werken niet opgeleverd kunnen worden, geven zij hiervoor een duidelijke 
motivatie. De leidende ambtenaar, oordeelt zoals beschreven in artikel 12. 
 
HOOFDSTUK III - VEILIGHEIDSCOORDINATIE 
Artikel 19 Bepalingen omtrent de veiligheidscoördinatie 
§1. De aanbestedende overheid ( de provincie ) stelt, overeenkomstig de wetgeving en reglementering met 
betrekking tot de veiligheid op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, de veiligheidscoördinator aan voor het 
ontwerp en de verwezenlijking van de werken en neemt de kosten hiervoor op zich. 
§2. De aanbestedende overheid ( de provincie ) stemt ermee in om deze veiligheidscoördinator te belasten 
met de veiligheidscoördinatie-ontwerp en –verwezenlijking van werken vermeld in artikel 1§1 van deze  
overeenkomst. 
§3. Alle partijen zien er op toe dat de veiligheidscoördinator zijn opdrachten ten alle tijde volledig en 
adequaat vervult, dat hij betrokken wordt bij alle etappes van de werkzaamheden betreffende de uitwerking, 
wijzigingen en aanpassingen van het ontwerp en dat hij alle informatie krijgt die nodig is voor de uitvoering 
van zijn opdrachten. 
 
HOOFDSTUK IV – CONFORM VERKLAARD TECHNISCH VERSLAG 
Artikel 20 Bepalingen omtrent de opmaak van een conformverklaard Technisch Verslag 
§1. De aanbestedende overheid ( de provincie ) zal, overeenkomstig de wetgeving overheidsopdrachten en 
de bepalingen van Hoofdstuk XIII van het Vlarebo instaan voor het opstellen van een Technisch Verslag en de 
conform verklaring ervan door een erkende bodembeheerorganisatie en neemt de kosten hiervoor op zich. 
§2. De aanbestedende overheid ( de provincie ) zal het door de erkende bodembeheerorganisatie 
conform verklaard Technisch Verslag aan het bestek toevoegen. 
 
HOOFDSTUK V –ARCHEOLOGIENOTA 
Artikel 21 Bepalingen omtrent de opmaak van een archeologienota waarvan akte werd 
genomen 
§1. De aanbestedende overheid ( de provincie ) zal, overeenkomstig de wetgeving overheidsopdrachten en 
het Onroerend Erfgoeddecreet instaan voor het opstellen van een archeologienota, waarvan akte werd 
genomen, en neemt de kosten hiervoor op zich. 
§2. De aanbestedende overheid ( de provincie ) zal de archeologienota, waarvan akte werd genomen, 
toevoegen aan de aanvraag voor een omgevingsvergunning. 
 
HOOFDSTUK VI – CONFORM VERKLAARD SLOOPOPVOLGINGSPLAN 
Artikel 22 Bepalingen omtrent de opmaak van een conform verklaard 
sloopopvolginsplan 
§1. De aanbestedende overheid ( de provincie ) zal, overeenkomstig de wetgeving overheidsopdrachten en 
de bepalingen van het VLAREMA art. 4.3.5. instaan voor het opstellen van een sloopopvolginsplan en de 
conform verklaring ervan door een erkende sloopbeheerorganisatie en neemt de kosten hiervoor op zich. 
§2. De aanbestedende overheid ( de provincie ) zal het door de erkende sloopbeheerorganisatie conform 
verklaard sloopopvolginsplan toevoegen aan de aanvraag voor een omgevingsvergunning en het bestek. 
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HOOFDSTUK VII – BIJLAGEN 
Artikel 23 Bijlagen 
De bijlagen omvatten concrete afspraken en richtlijnen en maken integraal deel uit van deze overeenkomst. 
De inhoud van deze bijlagen kan niet strijdig zijn met de overeenkomst, zo wel primeert de tekst van de 
overeenkomst. De volgende bijlagen zijn aan deze overeenkomst toegevoegd: 
Bijlage 1: gedetailleerde en opgesplitste kostenraming van het project (art.2 §1 en art.3 §1) 
Bijlage 2: flankerende maatregelen langs gemeentewegen (art.3 §4) 
Bijlage 3: reglement betreffende provinciale herkenbaarheid (art.3 §7) 
Bijlage 4: overzicht financiering van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk 
- Besluit van de provincieraad van 22 maart 2018 betreffende financiering van het bovenlokaal 
fietsroutenetwerk. 
- Besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2013 tot bepaling van de nadere regels betreffende de 
organisatorische omkadering, de financiering en de samenwerking voor het mobiliteitsbeleid en latere 
aanvullingen en latere wijzigingen, Hoofdstuk 3 – Afdeling 1 – Art. 49. 
Opgemaakt in 6-voud, te Brugge 
op 29 oktober 2019 
Bijlage 1 : gedetailleerde en opgesplitste kostenraming van het project 
Bijlage 2 : flankerende maatregelen langs gemeentewegen 
Bijlage 3 : reglement betreffende provinciale herkenbaarheid 
Bijlage 4 : overzicht financiering van het bovenlokale functionele fietsroutenetwerk 
 
 
17. OPENBARE WERKEN – LASTEN VERKAVELING HEIDELBERGSTRAAT OP NAAM VAN DE FAMILLIE 
COPPIETERS - BESLISSING 
 
Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 
Vermeulen, Annick 
Dehaemers, Jurgen 
Demeulemeester, Ilse 
Devriendt, Ann 
Goes, Ellen 
Haesaert, Peter 
Himpens, Brigitte 
Naessens, Arnold 
Pollet, Sofie 
Timmerman, Stijn 
Vander Meulen, Krista 
Vanrobaeys, Katrien 
Vergote, Bart 
Verhaeghe, Dirk 
Verhegge, Geert 
Vermeulen, Charlotte 
Vlaemynck, Wouter 
Walcarius-De Maré, Katrien 
Breekelmans, Frauke 
De Meester, Martine 
De Groodt, Jean-Pierre 
De Wispelaere, Eddy 
Pattyn, Ann 
Descheemaecker, Günther 
Denys, Pol 
Sneppe, Dominiek 

  

 
De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 
Wettelijk kader 
- het Decreet Lokaal Bestuur dd. 22 december 2017 meer bepaald artikel 40 betreffende de bevoegdheden 

van de gemeenteraad 
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- Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, artikel 4.2.19 en 4.2.20 
- verkavelingsreglementen Imewo goedgekeurd in de zitting van de raad van bestuur van Imewo d.d. 9 

december 2014 
Aanleiding 
- verkavelingsaanvraag op naam van de famillie Coppieters voor het verkavelen van gronden naast de 

Heidelbergstraat 31 te Zedelgem 
Procedure 
- elke aanvraag tot verkavelen, gelegen langs gemeentewegen die onvoldoende en/of niet aangepast of 

uitgerust zijn, moet onderworpen worden aan lasten, op te nemen in de verkavelingsvergunning. 
Adviezen 
INTERN 
- eigen dienst: lasten opleggen voor het volledig bouwrijp maken van alle percelen uit de verkaveling.  
Motivering 
- de verkaveling is gelegen langs een gewestweg die onvoldoende en/of niet aangepast is voor de 

daarlangs voorgestelde verkaveling 
- de verkavelaar dient in te staan voor de kosten van de aanleg/uitrusting van alle nodige infrastructuur 

met het oog op het bouwrijp maken van alle percelen en het afwerken van het openbaar domein erlangs 
Dossierstukken 
- verkavelingsdossier 
Besluit 
Artikel 1. – Familie Coppieters, verkavelaar van de gronden aan de Heidelbergstraat  kadastraal bekend als 
volgt: 2e afdeling  Zedelgem- sectie C –nr. 315/g, deel van nr. 290/w  en als dossier OMV_ 2020007195 dient in 
te staan voor de kosten die het gevolg zijn van de aanpassingen van de weginfrastructuur, die hierna bepaald 
worden. 
Artikel 2.- De verkavelaar dient in te staan voor (niet limitatief opgesomd): het voorzien van 
wachtaansluitingen op de bestaande rioleringen voor gescheiden afvoer, het heraanleggen van de strook 
tussen de rand van de het fietspad en de eigendomsgrenzen. Een uitvoeringsdossier dient ter goedkeuring 
voorgelegd te worden.  
Artikel 3.- De verkavelaars hebben de verplichting om de geldende reglementering, uitgevaardigd door 
de distributienetbeheerder voor elektriciteit en aardgas inzake privéverkavelingen strikt na te leven. De 
verkavelaars dienen op hun kosten de vereiste uitbreidingen/aanpassingen te laten uitvoeren aan de netten 
beheerd door de distributienetbeheerders. 
Artikel 4.- De verkavelaars dienen op hun kosten de vereiste uitbreidingen/aanpassingen te laten gebeuren 
van het telecommunicatienet van BVBA Telenet (Teledistributie) en dienen hiertoe met deze maatschappij 
contact op te nemen voor de opmaak van de vereiste studie. Een uitvoeringsdossier dient ter goedkeuring 
voorgelegd worden. 
Artikel 5.- De verkavelaars dienen op hun kosten de vereiste uitbreidingen/aanpassingen te laten uitvoeren 
aan het waternet door toedoen van De Watergroep en dienen hiertoe met deze maatschappij contact op te 
nemen voor de opmaak van de vereiste studie. Een uitvoeringsdossier dient ter goedkeuring voorgelegd te 
worden. 
Artikel 6.- De verkavelaars dienen op hun kosten de vereiste uitbreidingen/aanpassingen te laten gebeuren 
van het telecommunicatienet van proximus nv en dienen hiertoe met deze maatschappij contact op te 
nemen voor de vereiste studie. Een uitvoeringsdossier dient ter goedkeuring voorgelegd te worden. 
Artikel 7.- De uitgevoerde infrastructuurwerken en de gronden waarop ze gerealiseerd worden die nog niet 
tot het openbaar domein behoren, dienen na het uitvoeren van de werken, kosteloos aan de gemeente 
afgestaan te worden. De kosten verbonden aan de grondoverdracht vallen ten laste van de verkavelaar. 
Artikel 9.- Er mag niets verkocht worden, noch te koop gesteld worden van de verkaveling, noch zullen 
stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd worden, dan nadat de houder van de vergunning heeft 
voldaan aan de opgelegde voorwaarden. Het voldoen aan de opgelegde voorwaarden, dient geattesteerd 
te worden door het college van burgemeester en schepenen. 
 
 
18. RUIMTE - MASTERPLAN SNELLEGEMSESTRAAT - BESLISSING 
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Beraadslaging 
Raadslid Dominiek Sneppe zegt dat ze graag het punt wil verdagen omdat het erfgoedwaarderingsplan nog 
niet bekend is. Het raadslid zegt dat ze kennis van het erfgoedwaarderingsplan essentieel vindt omdat 
erfgoed een belangrijk onderdeel is van het masterplan. Schepen Arnold Naessens duidt dat er twee pistes 
zijn: een met de pastorie en een zonder de pastorie en voegt toe dat er niet voor één piste gekozen wordt en 
dat het masterplan in die zin onverminderd kan doorgaan. Raadslid Eddy De Wispelaere zegt dat zijn fractie 
het punt wil verdagen in deze corona-tijden omdat het een stevig debat verdient en de wijze waarop de 
gemeenteraad nu vergadert dit bemoeilijkt. Schepen Arnold Naessens antwoordt dat het gaat om gronden 
van familie Moeyaert die al zeer lang een project wil realiseren en ondertussen al een hele tijd bij wijze van 
spreken aan het lijntje gehouden wordt. Uit respect voor de familie wil de schepen de nodige voortgang 
doen. Het is NU zaak om de bestaande verkaveling in een eigentijds kader te plaatsen en 
tegelijkertijd  kwalitatieve kernuitbreiding in de Snellegemsestraat te realiseren verduidelijkt Schepen 
Naessens die vervolgt dat hij akkoord is om het punt te verdagen naar een volgende gemeenteraad. De 
schepen zegt dat hij ook van mening is dat de beslissing een stevig debat verdient omwille van het grote 
belang van het masterplan voor de dorpskern.  Raadslid Günther Descheemaecker stelt voor om een fysieke 
toelichting te organiseren met de fractievoorzitters ingeval de volgende raadszitting opnieuw digitaal zou 
doorgaan. Schepen Arnold Naessens zegt dat hij dit wil toelichten op een fysieke samenkomst in beperkte 
kring. Raadslid Martine De Meester zegt dat haar fractie het punt eveneens wilt verdagen en dat ze een 
fysieke samenkomst met de fractievoorzitters genegen is. Daarna gaat de gemeenteraad over tot de 
stemming over de verdaging van dit punt.  Raadslid Pol Denys vraagt nog of het erfgoedwaarderingsplan ook 
in dezelfde gemeenteraadszitting voorgelegd kan worden. Schepen Arnold Naessens antwoordt dat dit nu 
nog niet kan omdat betrokken inwoners nog dienen geïnformeerd (in het bijzonder over de categorisering 
van erfgoed: in welke categorie komt welk erfgoed terecht?). Dit was gepland maar is niet kunnen doorgaan 
om reden van de corona-situatie en gaat opnieuw door zodra dit kan. Raadslid Dominiek Sneppe zegt dat ze 
duidelijk uit de notulering wil afleiden dat er wel degelijk niet voor de ene of de andere piste gekozen moet 
worden (met of zonder pastorie) en dat de beide pistes open blijven. 
 
Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 
Vermeulen, Annick 
Dehaemers, Jurgen 
Demeulemeester, Ilse 
Devriendt, Ann 
Goes, Ellen 
Haesaert, Peter 
Himpens, Brigitte 
Naessens, Arnold 
Pollet, Sofie 
Timmerman, Stijn 
Vander Meulen, Krista 
Vanrobaeys, Katrien 
Vergote, Bart 
Verhaeghe, Dirk 
Verhegge, Geert 
Vermeulen, Charlotte 
Vlaemynck, Wouter 
Walcarius-De Maré, Katrien 
Breekelmans, Frauke 
De Meester, Martine 
De Groodt, Jean-Pierre 
De Wispelaere, Eddy 
Pattyn, Ann 
Descheemaecker, Günther 
Denys, Pol 
Sneppe, Dominiek 

  

 
De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 
Wettelijk kader 
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- decreet lokaal bestuur dd. 22 december 2017 in het bijzonder het artikel 40  
Aanleiding 
- realiseren van een nabestemming op het perceel van drukkerij Moeyaert 
- stopzetting RUP Zedelgem West 
Procedure 
- CBS 17 december 2019: goedkeuring ontwerp masterplan  
- CBS 31 maart 2020: goedkeuring definitief masterplan 
- nog te nemen stappen:  

- goedkeuring definitief masterplan door de gemeenteraad 
- bekendmaken van het masterplan naar de bevolking aan de hand van een openbaar onderzoek 
- voorleggen masterplan aan de provincie, zodat dit masterplan kan gebruikt worden als een 
beleidsinstrument bij vergunningen 

Adviezen 
INTERN 
- eigen dienst: het masterplan is gestart vanuit een duidelijke analyse van de omgeving. De scenario’s zijn 

opgemaakt met grote aandacht voor de inpassing van nieuwe projecten in de omgeving en het 
straatbeeld. Er wordt ook nagedacht over het omzetten van het masterplan in een uitvoeringsplan. 
Aandachtspunten hierbij zijn het opvangen van de parkeerbehoefte volgens de verordening in 
combinatie met het realiseren van kwalitatieve groenzones, en de architecturale uitwerking van de 
volumes. 
Ook een aandachtspunt in het masterplan is de pastoriewoning. Deze woning is opgenomen op de 
inventaris bouwkundig erfgoed en wordt in het erfgoedwaarderingsplan bepaald als categorie 2. Dit wil 
zeggen dat de sloop ongunstig geadviseerd wordt. In het ontwerp masterplan werd een toekomstvisie 
bepaald waar de pastorie gesloopt wordt en de mogelijkheid gegeven wordt om een handelsgelijkvloers 
met parking te voorzien, aangezien dit perceel zeer dicht bij de kern gelegen is. In het definitief 
masterplan is er ook een scenario uitgewerkt met het behoud van de pastorie. 

- advies afdeling omgeving op het ontwerp masterplan: 
- er moet ruimte gevrijwaard worden voor een toegangsweg tot het achterliggend gebied om de 

afwikkeling bij een eventuele aansnijding van het gebied niet te hypothekeren.   
Dit blijft mogelijk in het definitief masterplan. 

- het voorzien van een toegang voor gemotoriseerd verkeer via de Vloethemveldzate is niet aanvaardbaar. 
Het mengen van autoverkeer met deze trage weg is niet aangewezen.   
Er wordt geen toegang meer genomen voor autoverkeer langs de Vloethemveldzate in het definitief 
masterplan. 

- er moet groen doorgetrokken worden tot in het straatbeeld.   
Dit is opgenomen in de tekst in het definitief masterplan.   

EXTERN 
- Raakvlak: ongunstig advies tot sloop: de pastorie is een categorie 2, in goede bouwfysische toestand en 

een groot bouwvolume die toekomstmogelijkheden biedt. Ook in het interieur zitten nog enkele 
waardevolle elementen. 

Motivering 
- het masterplan is ontwikkeld op basis van een goede analyse van de omgeving en met grote aandacht 

voor de omgeving 
- er worden drie zones voorzien, namelijk centrum wonen aan de straatzijde, parkwonen aan de 

achterzijde en een groene open ruimte. Elke zone heeft zijn eigen passend karakter in de omgeving 
- de architecturale uitwerking van de volumes zal belangrijk zijn om de ideeën van het masterplan om te 

zetten in de praktijk 
- de aansnijding van het achterliggend gebied wordt niet gehypothekeerd 
- de raadsleden gaan akkoord om dit punt te verdagen naar een volgende raadszitting omdat ze een 

stevig debat verdient en de vraag om een fysieke samenkomst met fractievoorzitters te organiseren voor 
toelichting door de bevoegde schepen is genoteerd 

Dossierstukken 
- Masterplan Snellegemsestraat  
Besluit 
Enig artikel.  Dit punt wordt verdaagd naar de volgende gemeenteraadszitting. 
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19. MOBILITEIT – AANVULLEND BLIJVEND POLITIEREGLEMENT TOT HET INVOEREN VAN EEN 
ZONALE  TONNAGEBEPERKING 7,5 TON UITGEZONDERD PLAATSELIJK VERKEER EN 
LANDBOUWVERKEER TUSSEN N33/N368, AARTRIJKSESTRAAT EN NOORDLAAN - BESLISSING 
 
Beraadslaging 
Raadslid Dominiek Sneppe zegt dat ze opmerkt dat een dossier rond dit thema zwaar doorgaand verkeer 
voortgang kent omdat er een andere gemeente initiatiefnemer is en ze vraagt de schepen om ook voor 
andere invalswegen een versnelling hoger te schakelen en de rol van initiatiefnemende gemeente op te 
nemen. Schepen Jurgen Dehaemers antwoordt dat dit de bedoeling is en hij zegt dat hij de studie van de 
hogere overheid afwacht. Raadslid Martine De Meester repliceert op de verwijzing naar de studie van de 
hogere overheid en vraagt de schepen of er nog een antwoord komt voor de zomervakantie. De schepen 
antwoordt dat hij via de ambtenaar navraag zal doen. 
 
Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 
Vermeulen, Annick 
Dehaemers, Jurgen 
Demeulemeester, Ilse 
Devriendt, Ann 
Goes, Ellen 
Haesaert, Peter 
Himpens, Brigitte 
Naessens, Arnold 
Pollet, Sofie 
Timmerman, Stijn 
Vander Meulen, Krista 
Vanrobaeys, Katrien 
Vergote, Bart 
Verhaeghe, Dirk 
Verhegge, Geert 
Vermeulen, Charlotte 
Vlaemynck, Wouter 
Walcarius-De Maré, Katrien 
Breekelmans, Frauke 
De Meester, Martine 
De Groodt, Jean-Pierre 
De Wispelaere, Eddy 
Pattyn, Ann 
Descheemaecker, Günther 
Denys, Pol 
Sneppe, Dominiek 

  

 
De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 
Wettelijk kader 
- artikel 40 van het decreet lokaal bestuur dd. 22 december 2017 
- wet betreffende de politie van het wegverkeer, gecoördineerd bij het Koninklijke besluit van 16 maart 

1968 
- nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988 
- decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en 

bekostiging van de verkeerstekens 
- koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het 

wegverkeer 
- ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere 

plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens wordt bepaald 
- besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het 

wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens 
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- omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 
- overwegende dat de hierna voorziene maatregelen een gemeenteweg betreffen 
Aanleiding 
- Torhout wil de tonnagebeperking uitbreiden ten westen van de Aartrijksestraat ter hoogte van 

Wijnendaele. Na een intergemeentelijk overleg en voorstel op de colleges van burgemeester en 
schepenen wordt volgende zone gekozen: een zone binnen de Oostendesteenweg (N33), 
Zedelgemsesteenweg/Eernegemsestraat (N368), Aartrijksestraat en de Noordlaan 

Procedure 
- 19 juni 2017: overleg Torhout waar de vraag werd gesteld om de tonnagebeperking in te voeren via een 

intergemeentelijk project 
- 4 september 2017: op de verkeerscommissie werd de vraag van Torhout voorgesteld 
- 24 januari 2018: overleg met de gemeente Zedelgem, Torhout, Ichtegem en de politie van beide zones 
- 12 februari 2018: verkeerscommissie voor de bepaling van de zone 
- 13 maart 2018: college van burgemeester en schepenen gemeente Zedelgem voor het beslissen van de 

zone 
- 3 april 2018: college van burgemeester en schepenen gemeente Ichtegem voor het beslissen van de zone 
- 19 april 2018: college van burgemeester en schepenen stad Torhout besproken de keuze van de zone 
Adviezen 
INTERN 
- eigen dienst: positief. Deze zone kan op korte termijn uitgevoerd worden. Een invoering van 

tonnagebeperking in andere delen van grondgebied Zedelgem zal op lange termijn bekeken moeten 
worden. 

EXTERN 
- stad Torhout: gedeeltelijk positief. De keuze van de zonale tonnagebeperking Ichtegem, Zedelgem, 

Torhout in de maas N32 / N33 / N368 werd goed bevonden in het college van burgemeester en 
schepenen. Er zou wel een uitzondering voor plaatselijk verkeer en landbouwvoertuigen moeten 
ingevoerd worden. 

- gemeente Ichtegem: positief. De zone binnen de Oostendesteenweg (N33), Zedelgemsesteenweg/ 
Eernegemsestraat (N368), Aartrijksestraat en de Noordlaan werd goedgekeurd door het college van 
burgemeester en schepenen 

Motivering 
- verhogen van de veiligheid op de landelijke wegen, ten voordele van de zwakke weggebruiker 
- aanzet voor andere zonale tonnagebeperkingen binnen de gemeenten 
- het vrachtverkeer moet naar de wegen geleid worden die hiervoor uitgerust zijn 
- de gekozen zone kan op korte termijn uitgevoerd worden, uitbreiden kan op langere termijn 
Dossierstukken 
- collegebeslissing 31 maart 2018 
- zone tonnagebeperking 
Besluit 
Artikel 1.- Het verkeer van voertuigen van meer dan 7,5 ton zal verboden zijn binnen de Oostendesteenweg 
(N33), Zedelgemsesteenweg/Eernegemsestraat (N368), Aartrijksestraat en de Noordlaan, uitgezonderd 
plaatselijk verkeer op grondgebied van Zedelgem, Ichtegem en Torhout. 
Artikel 2.- De nodige verkeerstekens ZC21T en ZC21T/ met aanduiding 7,5 ton en met onderbord 
‘uitgezonderd plaatselijk verkeer en landbouwverkeer’ zullen worden geplaatst ter verduidelijking van dit 
besluit met name op de volgende plaatsen: 
- aan het kruispunt Aartrijksestraat – Hoge Rokersstraat 
- aan het kruispunt Aartrijksestraat – De Maerestraat 
- aan het kruispunt Aartrijksestraat – Hoge Rokersstraat 
- aan het kruispunt Aartrijksestraat – Sint-Aarnoutstraat 
- aan het kruispunt Aartrijksestraat – Sportlaan 
- aan het kruispunt Aartrijksestraat – Minnezangerstraat 
- aan het kruispunt Eernegemsestraat – Steenstraat 
- aan het kruispunt Eernegemsestraat – Dorpwegel 
- aan het kruispunt Eernegemsestraat – Vlasbloemstraat 
- aan het kruispunt Eernegemsestraat – Kouter 
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- aan het kruispunt Eernegemsestraat – Ichtegemsestraat 
- aan het kruispunt Eernegemsestraat – Zeeweg Noord 
- aan het kruispunt Eernegemsestraat – ‘t Veld 
Artikel 3.- De overtredingen op dit besluit worden gestraft met politiestraffen. 
Artikel 4.- Onderhavig besluit zal voor kennisgeving worden overgemaakt aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en 
Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid, gemeente 
Ichtegem en stad Torhout. 
 
 
20. VRAGEN EN ANTWOORDEN 
 
20.1. Vraag van raadslid Günther Descheemaecker in verband met mondmaskers 
 
Het moet niet gezegd, de Coronacrisis heeft een grote impact op de bevolking, op alle diensten, de 
economie, het ganse land tout court 
Het dragen van mondmaskers werd afgeraden, vooral omdat er te weinig geweten was en er structurele 
tekorten waren om vooral de zorgsector te voorzien 
Momenteel zijn veel bedrijven bezig met het vervaardigen van mondmaskers en beginnen de experts en 
hogere overheden het geweer van schouder te veranderen over het nut van mondmaskers 
Veel steden en gemeenten zijn al aan het onderzoeken, of hebben reeds beslist om de bevolking te voorzien 
van herbruikbare mondmaskers Die zouden per post aan de burgers bezorgd worden. 
  
In hoeverre is Zedelgem dit aan het onderzoeken, is er een mogelijkheid om ook de bewoners van Groot-
Zedelgem daarvan te voorzien? 
 
Raadslid Günther Descheemaecker zegt dat hij nu net op facebook las dat er mondmaskers besteld zijn en 
vraagt of de mondmaskers met handleidingen zullen bezorgd worden zodat ze correct gedragen zullen 
worden. Burgemeester Annick Vermeulen antwoordt dat het college vanavond besliste om in te gaan op de 
groepsaankoop die de stad Brugge organiseert. De burgemeester verduidelijkt dat het om kwaliteitsvolle 
mondmaskers gaat (bvb. wasbaar, kunnen voorzien van filters) en ze voegt toe dat er niet meer kon gewacht 
worden op de federale overheid, ook werd ondertussen meegegeven dat de federale overheid enkel filters 
zou bezorgen aan de gemeenten. De praktische organisatie zal binnenkort uitgewerkt worden, iedere 
Zedelgemnaar zal in elk geval een mondmasker ontvangen, verduidelijkt burgemeester Annick Vermeulen. 
Raadslid Günther Descheemaecker vraagt of er ook mondmaskers bedeeld kunnen worden aan kinderen in 
co-ouderschap (via een afhaalpunt bvb.) en die ten tijde van de bedeling niet in Zedelgem zijn omdat ze net 
in die periode bij een ouder zijn die in een andere gemeente woont. De burgemeester antwoordt dat ze de 
praktische organisatie verder zal onderzoeken en dat ze voor deze situaties oog zal hebben. 
 
 
20.2. Vraag van raadslid Günther Descheemaecker in verband met knutselpakket voor de jeugd 
 
We leven al een geruime tijd met Corona en in quarantaine 
Dit is voor niemand makkelijk, denk maar aan onze oudere bevolking waar het gevaar voor vereenzaming 
sterk aanwezig is. 
Nu mogen we ook de jongeren onder ons niet vergeten. Ouders moeten creatief zijn om de jongere kinderen 
(die niet over een Smartphone beschikken) bezig te houden. 
Het zou mooi kunnen zijn mocht Zedelgem daarop kunnen anticiperen en aan de jongere bewoners van de 
gemeente een leuk knutselpakket kan voorzien. 
Dit kan een welgekomen afleiding zijn voor ouders en kinderen en we ondersteunen de creativiteit van onze 
kinderen. 
Zijn daar met de jeugddienst contacten over geweest, heeft men dit reeds bekeken en in hoeverre ziet men 
dit mogelijk om onze jeugd met dit kleine gebaar te ondersteunen? 
 
Schepen Dirk Verhaeghe antwoordt dat er nog veel budget zal nodig zijn voor andere zaken (bvb. 
mondmaskers) en voegt toe dat de jeugd niet vergeten is, bvb. de bibliotheek werd opnieuw toegankelijk 
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gemaakt, ook was er kinderopvang tijdens de paasvakantie en hebben de vrijetijdsdiensten acties 
uitgewerkt voor gezinnen, zoals wandeltochten. Daarnaast hebben alle jeugdverenigingen van Zedelgem 
dagelijks opdrachten gegeven via het internet aan de jeugd. Schepen Verhaeghe verwijst verder naar de 
snippertassen (inhoud vergelijkbaar aan knutselpakketten) die vanuit de bibliotheek aan de jeugd werden 
meegegeven. Raadslid Günther Descheemaecker vraagt verder of er uitgaven voor de jeugd kunnen 
gebeuren ingeval er subsidies zouden komen van hogere overheden. De schepen antwoordt dat dit bekeken 
kan worden en voegt toe dat ook het aanbod van de kringloopwinkel verruimd werd, waarop raadslid 
Descheemaecker repliceert dat dit weinig zin heeft zolang kringloopwinkels niet mogen openen. 
 
 
20.3. Vraag van de N-VA fractie in verband met maatregelen naar aanleiding van de corona-crisis 
 
Net zoals bijna overal ter wereld, wordt onze gemeente getroffen door het coronavirus. Een impact is er 
nagenoeg voor iedereen. Hopelijk blijft het aantal gevallen in onze gemeente op gezondheidsvlak beperkt. 
Daarnaast stellen we een significante vertraging van de economie vast. Ook op lokaal vlak zijn heel wat 
handelaars verplicht onderhevig aan de volledige of gedeeltelijke sluiting van hun handelszaak.  
 
Zowel op federaal als op Vlaams niveau zijn al diverse steunmaatregelen aangekondigd :  
- Hinderpremie  
- Compensatieverlies bij zwaar omzetverlies  
- Tijdelijke werkloosheid  
- Belastinguitstel of vrijstelling van sociale bijdragen  
- Overbruggingsrecht voor zelfstandigen  
- Halve overbrugginsrecht voor zelfstandige bijberoepers of gepensioneerden  
- Uitstel voor indienen fiscale aangiftes  
- Belastinguitstel fiscale schulden  
- Uitstel betaling bancaire kredieten  
- Garantieregeling nieuwe kredieten  
Inmiddels is de (gedeeltelijke) sluitingsplicht al meer dan een maand van kracht. Helaas zullen 
bovenvermelde maatregelen niet àlle kosten van onze handelaars dekken, zoals bvb. huur, winstderving, 
etc. Diverse handelszaken deden recentelijk aanzienlijke investeringen, waardoor de huidige situatie er 
mogelijks toe kan leiden dat het water hen tot aan de lippen komt. Om faillissementen en oplopende 
leegstand in onze dorpskernen tot een minimum te herleiden is het een noodzaak dat het gemeentelijk 
bestuur onze zelfstandigen een duwtje in de rug geeft.  
 
In diverse gemeenten en steden in Vlaanderen werden al verschillende vormen van steun aan de lokale 
handelaars bevestigd :  
- Take away handelszaken registreren, publiceren en promoten  
- Schrappen van kleine belastingen/retributies (herrekening standgeld markt, …)  
- Aankoopbon per inwoner, te besteden bij een lokale handelaar binnen een vrij korte periode om bijgevolg 
relatief snel koopgedrag te stimuleren. Daarbij financiert de gemeente een bepaald percentage van het 
bedrag om zodoende een win/win situatie te creëren bij zowel consument als handelaar. De Zedelgemse 
cadeaubon zou kunnen bijgevoegd worden bij het versturen van de Milieubelasting.  
 
Naar de totale bevolking van onze gemeente kunnen er ook initiatieven genomen worden:  
- Aan alle gezinnen de nodige mondmaskers te bezorgen (zie Leuven, Zulte, Ardooie, …)  
 
Onze fractie gaf, bij de voorstelling van het meerjarenplan, al eerder aan dat het budget voor lokale 
economie ondermaats was. Onze lokale handelaars zullen, na versoepeling van de huidige maatregelen, 
meer dan ooit nood heb aan zuurstof en lokale steun. Uitzonderlijke situaties vragen uitzonderlijke 
maatregelen. Een investering in één of een combinatie van bovenvermelde maatregelen vraagt een 
herziening van het meerjarenplan. Minder prioritaire zaken zullen bijgevolg moeten wijken.  
 
Hierbij onze vraag : Welke, naast de eerder aangekondigde federale en Vlaamse maatregelen, worden door 
onze gemeente effectief genomen ter ondersteuning van onze lokale handelaars ? Wanneer worden deze 
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gecommuniceerd ? En wanneer worden ze in voege gebracht ?  
 
Schepen Ann Devriendt antwoordt dat er veel informatie op de website staat en in het bijzonder specifieke 
informatie voor ondernemers (links op de website naar vele verschillende organisaties). Daarnaast maakte 
de gemeente een pagina met het aanbod van lokale handelaars (platform) alsook van land- en tuinbouw en 
visserij. De schepen vervolgt dat er vele vragen zijn naar alternatieve vormen van winkelen zoals levering aan 
huis en daarvoor is de gemeente zeer snel in dialoog gegaan met de lokale handelaars met als resultaat dat 
er een platform is en dat er vaak initiatieven gepost worden via facebook en de schepen vraagt de 
raadsleden om deze posts mee te helpen delen. De schepen vervolgt dat een affiche ontworpen werd 'koop 
lokaal Zedelgem': handelaars kunnen deze affiche downloaden en afprinten. De schepen verwijst naar 
andere fora zoals het provincieloket (ik koop lokaal) waarop het lokaal aanbod van Zedelgem terug te vinden 
is en ze suggereert de raadsleden om dit zoveel mogelijk te helpen promoten naar de bevolking toe. Schepen 
Devriendt zegt verder dat de termijn van de Zedelgemse cadeaubonnen recent verlengd werd. Wat de 
belastingen en de retributies betreft vervolgt Schepen Ann Devriendt dat op een volgende gemeenteraad 
een voorstel van beslissing tot uitstel van innen zal voorgelegd worden. De schepen zegt dat het bestuur vele 
initiatieven tot ondersteuning wil opnemen, maar dat het bestuur eerst het geheel wil aanschouwen en 
gericht wil inspelen op noden alsook hiertoe in dialoog wil gaan met de ondernemers zodat initiatieven 
breed gedragen worden. Bij wijze van voorbeeld zegt de schepen dat het geven van een bon aan gezinnen 
geen goed initiatief is omdat deze bonnen naar alle waarschijnlijkheid naar enkele populaire winkels zullen 
gaan en andere winkels dan terug in de kou staan. Zo schieten dergelijke initiatieven hun doel voorbij. 
Schepen Ann Devriendt voegt toe dat ze ook de situatie voor de horeca sterk betreurt en ze sluit af dat het 
bestuur zich verder zal inzetten. 'We doen verder'. 
 
 
20.4. Vraag van raadslid Dominiek Sneppe in verband met boetes naar aanleiding van de 
coronamaatregelen 
 
Ivm het toepassen en het handhaven van  de coronamaatregelen kunnen overtredingen van die maatregelen 
niet alleen beboet worden door de politie, maar ook beboet door een GAS-boete.  
1.      Hoeveel GAS-boetes werden nav de coronamaatregelen uitgeschreven in Zedelgem. Over welk bedrag 
gaat dit? 
2.      Hoeveel boetes heeft de politiezone ivm het naleven van die maatregelen uitgeschreven in Zedelgem? 
 
Burgemeester Annick Vermeulen antwoordt dat er geen GAS-boetes toegepast worden in politiezone het 
Houtsche. Dit was een gezamenlijke beslissing van de drie besturen: geen GAS-boetes naar aanleiding van 
schending van coronamaatregelen. De burgemeester vervolgt dat er voor corona-overtredingen verder 
gewerkt wordt op het strafrechtelijke: van overtredingen wordt een proces-verbaal opgesteld en dit gaat 
voor verder vervolg naar het parket. De burgemeester duidt dat er 42 pv's werden uitgeschreven. 
 
 
21. GOEDKEURING NOTULEN VAN DE VORIGE VERGADERING 
 
Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 
Vermeulen, Annick 
Dehaemers, Jurgen 
Demeulemeester, Ilse 
Devriendt, Ann 
Goes, Ellen 
Haesaert, Peter 
Himpens, Brigitte 
Naessens, Arnold 
Pollet, Sofie 
Timmerman, Stijn 
Vander Meulen, Krista 
Vanrobaeys, Katrien 
Vergote, Bart 
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Verhaeghe, Dirk 
Verhegge, Geert 
Vermeulen, Charlotte 
Vlaemynck, Wouter 
Walcarius-De Maré, Katrien 
Breekelmans, Frauke 
De Meester, Martine 
De Groodt, Jean-Pierre 
De Wispelaere, Eddy 
Pattyn, Ann 
Descheemaecker, Günther 
Denys, Pol 
Sneppe, Dominiek 

 
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.  
 
 
Raadslid Günther Descheemaecker zegt dat hij zijn dank wil uiten voor een goede organisatie en vlot verloop 
van de digitale raadszitting: aan het personeel, de voorzitter en het college. Burgemeester Annick Vermeulen 
voegt toe dat ze ook vindt dat de zitting goed verlopen is maar dat ze de voorkeur geeft aan een fysieke 
samenkomst en dat ze hoopt dat dit spoedig terug aan de orde is. Ook voorzitter Charlotte Vermeulen dankt 
de raadsleden voor het goede verloop. 
 
 
De zitting wordt gesloten. 
 

GOEDGEKEURD 
Sabine Vermeire  
Algemeen Directeur  

Charlotte Vermeulen 
Voorzitter 

 


