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1 Cultuur/Ginter - Raad van Bestuur 21 december 2022 - kennisgeving  

 Het college neemt kennis van het verslag van de Raad van Bestuur Ginter van 21 december 2022. 

 

2 Financiën - Oprichten multifunctioneel gebouw op de site Sint-Maarten te Loppem - 

Goedkeuring verrekening nr. 2 - beslissing 

 Het college keurt de verrekening nr. 2 voor de opdracht "Oprichten multifunctioneel gebouw op 

de site Sint-Maarten te Loppem" goed. 

 

3 Financiën - Project Sint-Maarten - Bijdrage scholengroep Karel de Goede in de projectkost en 

intrestlast - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het voorstel van scholengroep 

Karel de Goede waarbij: 

• de geïndexeerde huurprijs (gemiddelde jaarlijkse index 2,01%) aangewend wordt voor de 

financiering van het deel van de project van scholengroep Karel de Goede nl. 2.271.368,26 

euro of 40% van de totale projectkost. 

• indien de sommatie (18 jaar) van de geïndexeerde huurprijs hoger is dan die 2.271.368,26 

euro dan mag de gemeente deze behouden voor de betaling van de intrestlasten 

• daarnaast zal de Scholengroep Karel de Goede jaarlijks maximaal voor 20.000 euro 

tussenkomen in de intrestlast wat neerkomt op 360.000 euro na 18 jaar 

• Scholengroep Karel de Goede zal nooit voor meer dan 883.240,84 euro tussenkomen in de 

intrestlast 

 

4 Flankerend onderwijs - SDG-scholen - Vraag tot deelnemen aan de intergemeentelijke 

samenwerking - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de deelname aan de 

intergemeentelijke samenwerking met betrekking tot de SDG-scholen en beslist zo gunstig over 

de ondersteuning aan de lokale scholen bij de verdere uitrol van de duurzame 

ontwikkelingsdoelstellingen op school. 

 

5 Jeugd - Vaststellingen en meldingen jeugdhuis Twen - beslissing 

 Dit punt wordt uitgesteld. 

 

6 Juridische zaken - Verdeling bevoegdheden naar aanleiding van nieuwe schepen - beslissing  

 De bevoegdheden van de nieuwe schepen worden vastgelegd. 

 

7 Kerkfabrieken - Sint-Martinus Loppem - Dienstjaar 2022 - Toekennen investeringstoelagen - 

beslissing 

 Het college geeft goedkeuring aan de toekenning van een investeringstoelage aan kerkfabriek 

Sint-Martinus Lopppem. 

 

 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het college van burgemeester en schepenen van 3 januari 2023 - algemeen gedeelte - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

8 Milieu – Aanvragen subsidie aanleg van eigen waterbevoorradingsinstallatie - beslissing 

 Het college neemt kennis van de ingediende subsidieaanvragen voor aanleg eigen 

waterbevoorradingsinstallatie die volledig zijn en voldoen aan de voorwaarden. 

 

9 Milieu – Subsidieaanvragen energiebesparing en hernieuwbare energie - beslissing 

 Het college neemt kennis van de ingediende subsidieaanvragen voor energiebesparing en 

hernieuwbare energie die volledig zijn en voldoen aan de voorwaarden. 

 

10 Milieu – Biomarkt Velt 2023 – Logistieke ondersteuning - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de organisator van de biomarkt Velt, de 

gevraagde materialen kosteloos ter beschikking krijgt op zondag 7 mei 2023 

 

11 Mobiliteit - Verkeerscommissie 14 november 2022 - Diverse ter kennisgeving 

 Het college neemt kennis van de diverse agendapunten van de zitting van de verkeerscommissie 

van 14 november 2022, waaromtrent nog geen afzonderlijk dossier werd voorgelegd aan het 

college. Akkoord wordt gegaan met het verslag van de verkeerscommissie waarin deze punten 

uiteengezet werden. 

 

12 Openbare werken – Overeenkomsten inzake de plaatsing, het beheer en de afkoppeling van 

RWA en DWA van individuele behandelingsinstallatie van afvalwater in de Belledreef 4, 

Brugse Heirweg 144, Brugse Heirweg 146, Populierendreef 2, Torhoutsesteenweg 454, 

Torhoutsesteenweg 456, Torhoutsensteenweg 473, Zeeweg Noord 2 en Zeeweg Zuid 2 - 

beslissing 

 Het  college geeft goedkeuring op de afkoppelingsovereenkomsten bij de plaatsing van IBA's in de 

Belledreef 4, Brugse Heirweg 144, Brugse Heirweg 146, Populierendreef 2, Torhoutsesteenweg 

454, Torhoutsesteenweg 456, Torhoutsensteenweg 473, Zeeweg Noord 2 en Zeeweg Zuid 2 

 

13 Openbare werken – Project Schattingbeekstraat – aangepaste herstelling van  privaat 

perceel Schattingbeekstraat 72 bij openleggen van de schattingbeek binnen sociaal 

woonproject – beslissing 

 het college geeft goedkeuiring op de wijze van herstelling van de perceelsgrens met 

schattingbeekstraat 72 bij het open leggen van de schattingbeek. 

 

14 Personeel- OFP Prolocus- beleggingsaanpak en  duurzaamheidscharter - kennisgave 

 Het college neemt kennis van het schrijven van OFP Prolocus, het duurzaamheidscharter van 

OFP Prolocus en de 2 technische fiches die de keuzes van OFP Prolocus situeren binnen de 

Europese wetgeving en tevens van het voornemen van Prolocus om periodiek te rapporteren over 

de investeringen. 

 

15 Preventie – Elektrische installaties bevoegdheidsverklaring BA4 – beslissing 

 Het college keurt de bevoegdheidsverklaringen BA4 van de medewerkers opgenomen in het 

besluit goed. 

 

16 Ruimte - Bestendigen werkwijze Erfgoedwaarderingsplan - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen bestendigt de werkwijze met Raakvlak als 

adviserende instantie voor alle inventarisitems van het bouwkundig erfgoed en dit totdat de 

Vlaamse procedure vastgesteld wordt. 

 

17 Ruimte - Bezwaar verwaarloosde woning/gebouw Zeeweg Zuid 1, 8211 Aartrijke - beslissing 

 De woning/gebouw blijft opgenomen op de lijst verwaarloosde woningen/gebouwen. 

 

18 Secretariaat – Algemene Vergadering Zorg en Welzijn d.d. 11 mei 2022 - kennisname 

 Het college neemt kennis van het verslag. 

 

 



 

19 Secretariaat - Raad van bestuur Zorg en Welzijn d.d. 09 november 2022 - kennisname 

 Het college neemt kennis van de besluiten van de zitting van de Raad van Bestuur dd. 09 

november 2022. 

 

20 Sport -  Project tennisaccommodatie Groene Meersen - verslag bespreking - kennisgeving 

 Het college neemt kennis van het verslag van de bespreking met de tennisclub van maandag 

5.12.22. Het college vraagt de tennisclub om een duidelijk en sluitend financieel plan op te 

stellen. Een investeringstoelage zal pas worden toegekend nadat er een sluitend en onderbouwd 

financieel plan wordt opgesteld. Het college start de procedure voor de erfpacht pas op nadat 

zekerheid is over het financieel plan voor het project. De gemeente stelt zich geen waarborg en 

zal ook niet instaan voor een renteloze lening. 

 

21 Toerisme - Goedkeuring visienota jumelage met Reil - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de voorgelegde visienota en 

toekomstige werking van het jumelagecomité voor de verbroedering met Reil met inachtneming 

van een aantal voorwaarden. 

 

22 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 

 Het college bespreekt het punt. 

 

23 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking 

 Het college bespreekt de lijst met de uitnodigingen. 

 

24 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

 


