
 

 

 

De lijst van de besluiten van de vergadering van de gemeenteraad  van 25 maart 2021  werd overeenkomstig 

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

op heden, 31 maart 2021 , en werd op dezelfde dag bekend gemaakt op de webtoepassing van de gemeente 

Zedelgem. 

 

Sabine Vermeire  

algemeen directeur  

Charlotte Vermeulen 

voorzitter 

 

 

 

 

 

AGENDA 

 

OPENBAAR 

 

 

1 SECRETARIAAT – HULPVERLENINGSZONE 1 WEST-VLAANDEREN – JAARACTIEPLAN 2021 – 

BESLISSING 

 De gemeenteraad neemt kennis van het voorstel van de Hulpverleningszone I West-Vlaanderen voor 

het jaaractieplan 2021 en geeft positief advies op dit voorstel 

 

2 SECRETARIAAT - VERVANGING VERTEGENWOORDIGER IN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 

WEST-VLAAMS WOONKREDIET NV - BESLISSING 

 De volgende persoon wordt aangesteld als vertegenwoordiger van de gemeente Zedelgem in de 

algemene vergadering van West-Vlaams Woonkrediet nv voor de resterende duur van de legislatuur 

2019-2024: Wouter Vlaemynck. 

 

3 SECRETARIAAT – VERVANGING VERTEGENWOORDIGER IN DE ALGEMENE VERGADERING VAN WVI 

– BESLISSING  

 De volgende persoon wordt aangesteld als vertegenwoordiger van de gemeente Zedelgem in de 

algemene vergadering van WVI voor de resterende duur van de legislatuur 2019-2024: Wino 

Debruyne. 

 

4 JURIDISCHE ZAKEN - REALISATIE FIETSPAD NOORDSTRAAT - CORRECTIE AANKOOPAKTE - 

BESLISSING  

 De gemeenteraad keurt de verbeteringsakte voor minnelijke aankoop van grond - ruilakte nodig voor 

realisatie van het fietspad Noordstraat, in bijlage aan het besluit integraal goed. 

De gemeente zal worden vertegenwoordigd door de instrumenterend ambtenaar. 

 

5 JURIDISCHE ZAKEN - REALISATIE FIETSPAD OOSTKAMPSEBAAN - MINNELIJKE VERWERVINGEN - 

BESLISSING  

 De gemeenteraad keurt de ontwerpakte voor minnelijke aankoop van grond nodig voor de realisatie 

van het fietspad Oostkampsebaan, in bijlage aan het besluit integraal goed :  

 minnelijke verwerving van OCMW Brugge, met administratieve zetel te Ruddershove 4, 8000 

Brugge, van het perceel kadastraal gekend als gemeente Zedelgem, 2de afddeling Loppem, sectie 
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B, nummer 460A P0000 voor een opp van 2 a 54ca  lot  2 op het opmetingsplan van  landmeter 

Rik Pollet  d.d.   24 november 2020 voor een prijs van 2.157 EUR goed.      

De gemeenteraad keurt de ontwerpakte van pachtvrijmaking op de grond voor realisatie van het 

fietspad Oostkampsebaan, in bijlage aan het besluit integraal goed : 

 akte van pachtvrijmaking  onder opschortende voorwaarde van het bekomen van de 

eigendomstitel tav mevrouw Missault Diane, Stuivenbergstraat 2 te 8200 Brugge,  van de grond 

kadastraal gekend als Zedelgem, 2de afdeling Loppem, sectie B nummer 460 A P0000 voor een 

opp van 2 a 54 ca, lot 2 op het opmetingsplan van landmeter Rik Pollet  d.d. 24 november 2020 

voor een prijs van 165 EUR 

De gemeente zal worden vertegenwoordigd door de instrumenterend ambtenaar.  

 

6 DIENSTEN VRIJE TIJD – WERKINGSSUBSIDIES VERENIGINGEN SPORT, JEUGD, CULTUUR EN 

SENIOREN WERKJAAR 2021 - BESLISSING 

 De gemeenteraad keurt het voorstel goed om voor werkjaar 2021 de reguliere werkingssubsidie gelijk 

aan het bedrag van de werkingssubsidie 2019 uit te betalen aan de socio-culturele verenigingen 

(sport, jeugd, cultuur en senioren), en dit zonder de noodzaak hiervoor een bewijsdossier voor te 

leggen. 

 

7 MILIEU - POLITIEREGLEMENT HOUDENDE OPHALING, OPSLAG, EN VERWERKING VAN 

HUISHOUDELIJKE AFVAL EN GELIJKAARDIG BEDRIJFSAFVAL – BESLISSING  

 De gemeenteraad keurt het politiereglement goed houdende ophaling, opslag en verwerking van 

huishoudelijke afval en hiermee vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen. 

 

8 OPENBARE WERKEN - OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR AANNEMING VAN WERKEN, LEVERINGEN 

EN DIENSTEN - UITBREIDING BEGRAAFPLAATS VELDEGEM - GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN 

EN GUNNINGSWIJZE - BESLISSING 

 De gemeenteraad keurt het bijzonder bestek met nr. Plantec 2336w en de raming voor de opdracht 

“Uitbreiding begraafplaats Veldegem” goed. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien 

in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de 

overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 

291.818,76 EUR excl. btw of 353.100,70 EUR incl. 21 % btw. 

Deze opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure. 

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

 

9 OPENBARE WERKEN – VERLENEN VAN GOEDKEURING AAN HET WEGENTRACÉ DAT WORDT 

VOORGESTELD IN DE OMGEVINGSVERGUNNINGSAANVRAAG OP NAAM VAN VIVENDO VOOR 

UITVOERING VAN EEN AANGEPASTE WEGENIS IN ’T GROENHOF - BESLISSING 

 De gemeenteraad neemt kennis van het ontbreken van ingediende bezwaren op de aanvraag tot 

omgevingsvergunning met kenmerk OMV_2020134753 

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan het wegentracé dat wordt voorgesteld in de aanvraag 

tot omgevingsvergunning op naam van Vivendo voor de uitvoering van de aanleg van nieuwe 

wegenis in ‘t Groenhof. 

 

10 VRAGEN EN ANTWOORDEN 

  

11 GOEDKEURING NOTULEN VAN DE VORIGE VERGADERING 

 In uitvoering van artikelen 32, 285 en 286 van het Decreet Lokaal Bestuur en de bepalingen van het 

huishoudelijk reglement voor de Gemeenteraad, vastgesteld in zitting van 18 april 2013 en latere 

wijzigingen werden de ontwerpnotulen van de vorige raadsvergadering ten minste acht dagen voor 

de dag van de vergadering ter beschikking gesteld van de gemeenteraadsleden. Elk 

gemeenteraadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie van 

de notulen van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de gemeenteraad worden 

aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast. Als er geen opmerkingen worden gemaakt 

over de notulen van de vorige vergadering, worden de notulen als goedgekeurd beschouwd.  

 


