
 

 

GEMEENTERAAD VAN 25 MEI 2020 

 

BESLUITENLIJST VAN DE GETROFFEN BESLISSINGEN 
opgemaakt in toepassing van artikel 285, §1 van het Decreet Lokaal Bestuur 

 

* * * 

 

OPENBARE ZITTING 

 

* * * 

O.P.1. Secretariaat. Gemeenteraad. Notulen en zittingsverslag openbare 

zitting 27 april 2020. Goedkeuring. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de notulen en het zittingsverslag van de 

openbare zitting van 27 april 2020. 

 

 

O.P.2. Algemeen directeur. Overzicht getroffen maatregelen in het kader van 

de beperking van de verspreiding van het coronavirus 

 

De gemeenteraad neemt kennis van de getroffen maatregelen in het kader van 

de beperking van de verspreiding van het coronavirus 

 

 

O.P.3. Financiën. Belasting op parkeren. Goedkeuring. 

 

Vanaf 1 juni 2020 wordt er een gemeentebelasting gevestigd voor het parkeren 

van motorvoertuigen op de openbare weg of op de plaatsen gelijkgesteld aan 

de openbare weg. 

 

 

O.P.4. Financiën. Belasting op paardenboxen. Hernieuwing voor de periode 

2020-2021. Goedkeuring. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de belasting op de paardenboxen voor de 

periode 2020-2021. De tarieven blijven ongewijzigd. 

 

 

O.P.5. Financiën. Belasting op de stapelplaatsen van materialen. Hernieuwing 

voor de periode 2020-2021. Goedkeuring. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de hernieuwing van de belasting op de 

stapelplaatsen van materialen voor de periode 2020-2021. De tarieven blijven 

ongewijzigd. 

 

 

O.P.6. Financiën. Belasting op de constructies bestemd of aangewend voor het 

dragen van reclame en zichtbaar vanaf een openbare weg. Hernieuwing 

voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2021. Goedkeuring. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de hernieuwing van het belastingreglement 

gevestigd op de constructies bestemd of aangewend voor het dragen van 



 

 

reclame en zichtbaar vanaf een openbare weg, voor de aanslagjaren 2020 tot 

en met 2021. De tarieven blijven ongewijzigd. 

 

O.P.7. Financiën. Belasting op de ontgravingen, op het openen en sluiten van 

grafkelders en op de begraving van personen vreemd aan de gemeente. 

Hernieuwing voor de periode 2020-2021. Goedkeuring. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de hernieuwing van de belasting op de 

ontgravingen, op het openen en sluiten van de grafkelders en op de begraving 

van personen vreemd aan de gemeente voor de periode 2020-2021. De tarieven 

blijven ongewijzigd. 

 

 

O.P.8. Financiën. Belastingreglement houdende vaststelling van de 

gedifferentieerde toegangstarieven tot het recyclagepark. Hernieuwing 

voor het aanslagjaar 2020. Goedkeuring. 

 

De raad hecht goedkeuring aan een wijziging van het belastingsreglement, 

houdende vaststelling van de gedifferentieerde toegangstarieven tot het 

recyclagepark. De tarieven blijven ongewijzigd. 

 

 

O.P.9. Financiën. Belasting op aansluiting openbaar rioleringsnet. 

Hernieuwing voor de periode 2020-2021. Goedkeuring. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de hernieuwing van het belastingreglement 

ingevoerd om de aansluiting van privé-eigendommen op het openbaar 

rioleringsnet mogelijk te maken, met uitvoering der werken op het openbare 

domein door de technische gemeentediensten of de door de gemeente 

aangestelde uitvoerder, voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2021. Het tarief 

blijft ongewijzigd. 

 

 

O.P.10. Omgeving. Belasting op de aanvragen voor het bekomen van een 

omgevingsvergunning of op de melding van stedenbouwkundige 

handelingen, het exploiteren of veranderen van ingedeelde inrichtingen 

of activiteiten (IIOA).  Goedkeuring. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de belasting op de aanvragen voor het bekomen 

van een omgevingsvergunning of op de melding van stedenbouwkundige 

handelingen, het exploiteren of veranderen van ingedeelde inrichtingen of 

activiteiten (IIOA), voor de periode 2020-2021. De tarieven blijven ongewijzigd. 

 

 

O.P.11. Financiën. Belasting op het gebruik van het openbaar domein. 

Hernieuwing voor de periode 2020-2021. Goedkeuring. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de hernieuwing van de belasting op het gebruik 

van het openbaar domein voor de periode 2020-2021. De tarieven blijven 

ongewijzigd. 

 

 

O.P.12. Financiën. Intekening op de uitgifte aandelen Apt door Iverlek. 

Goedkeuring. 

 

De raad beslist in te tekenen op de uitgifte aandelen Apt door Iverlek. 

 



 

 

 

O.P.13. Technische dienst. Nieuwbouw Kinderdagverblijf, perceel 5: Renovatie 

inkom WZC. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

 

Besluit 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 10453/115000/LOT 05 van 

13 maart 2020 en de raming voor de opdracht 'Bouwen van een 

kinderdagverblijf 'Solheide' Lot 05: Renovatie inkom WZC', opgesteld door de 

ontwerper. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek 

en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten. 

 

Artikel 2 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde 

onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. 

 

Artikel 3 

De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op 

nationaal niveau. 

 

 

O.P.14. Technische dienst. Nieuwbouw Kinderdagverblijf, Perceel 6: 

omgevingswerken. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

 

Besluit 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 10453/115000/LOT 06 van 

13 maart 2020 en de raming voor de opdracht 'Bouwen van een 

kinderdagverblijf 'Solheide' Lot 06: omgevingwerken', opgesteld door de 

ontwerper. 

De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals 

opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.  

 

Artikel 2 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde 

onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. 

 

Artikel 3 

De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op 

nationaal niveau. 

 

 

O.P.15. Technische dienst. Aanvullend reglement Groenendaalsesteenweg. 

Besluit. 

 

Er wordt een parkeerplaats voor mensen met een handicap voorzien in het 

parkeervak. 

 

 

 

O.P.16. Technische dienst. Aanvullend reglement schoolomgeving Het Groene 

Dal. Besluit. 

 

De gemeenteraad keurt het aanvullend reglement schoolomgeving goed. 

 

 



 

 

 

O.P.17. Algemeen directeur. Toetreding raamovereenkomst Smart Conference. 

Goedkeuring. 

 

Besluit 

Artikel 1 

Het college van burgemeester en schepenen neemt hierbij kennis dat de 

opdracht 'Raamovereenkomst Smart Conference 2019/002' via VERA als 

aankoopcentrale met aanvullende aankoopactiviteiten voor lokale overheden in 

de provincie Vlaams-Brabant werd toegewezen. 

 

Artikel 2 

De looptijd van het raamcontract van de opdracht in artikel 1 bedraagt 48 

maanden met ingang op 27 december 2019 vermeld in de schriftelijke 

toewijzingsbrief. 

 

Artikel 3 

Eventuele aankopen kaderend in dit raamcontract zullen worden uitgevoerd via 

de bestelprocedure uitgewerkt door VERA. 

 

Artikel 4 

Het college beslist om toe te treden tot dit raamcontract voor afname van 

goederen en diensten voorzien in perceel 1: AV Materiaal en software voor 

publicatie/casting van vergaderingen. 

 

 

O.P.18. Dienst Vrije Tijd. ICT opdrachtencentrale. Deelname. 

 

Artikel 1 

De gemeenteraad keurt de deelname, de lastvoorwaarden en de gunningswijze 

voor de ICT- opdrachtencentrale van de stad Brugge goed. 

 

Altikel 2 

De gemeente treedt principieel toe tot de opdrachtencenfrale van de Stad 

Brugge voor de opdracht "ICT Aankoopcenrale —  Brugge en andere 

entteiten" voor perceel 11. 

 

Artikel 3 

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van 

dit besluit 

 

 

O.P.19. Secretariaat. Interrand. Agenda van de algemene vergadering van 25 

juni 2020. Goedkeuring. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de agenda van de algemene vergadering van de 

intercommunale Interrand van 25 juni 2020 en draagt de volmachtdragers van 

de gemeente op hun stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in 

de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten. 

 

 

O.P.20. Secretariaat. Haviland. Agenda en vaststelling afgevaardigde algemene 

vergadering op woensdag 17 juni 2020. Goedkeuring. 

 

De raad duidt de heer Marc Vanderlinden aan als effectief vertegenwoordiger en 

in voorkomend geval de heer Tim Vandenput als plaatsvervangend 



 

 

vertegenwoordiger op de buitengewone  algemene vergadering van Haviland 

Intercommunale op woensdag 17 juni 2020. 

 

O.P.21. Secretariaat. Zefier. Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat 

afgevaardigde en plaatsvervanger voor de gewone algemene 

vergadering van 11 juni 2020. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de agenda van de algemene vergadering van de 

cvba Zefier van 11 juni 2020. 

 

 

O.P.22. Secretariaat. Havicrem. Agenda en vaststelling mandaten voor de 

algemene vergadering van 17 juni 2020. Goedkeuring. 

 

De raad beslist om dhr. Marc Vanderlinden - en in voorkomend geval zijn 

plaatsvervanger mevr. Véronique Desmet - te mandateren om de agenda van 

de algemene vergadering van Havicrem van 17 juni 2020 goed te keuren. 

 

 

O.P.23. Technische dienst. Bovengemeentelijk project Aquafin – 23233 – 

afkoppeling Tenboslaan. Kennisname. 

 

De gemeenteraad neemt kennis van het bovengemeentelijk project Aquafin – 

23233 – afkoppeling Tenboslaan. 

 

 

O.P.24. Secretariaat. Gemeentelijke adviesorganen. Kennisname van de 

verslagen en adviezen voor de periode december 2019 tot en met april 

2020. 

 

De raad neemt kennis van de adviezen en verslagen van de diverse 

gemeentelijke adviesorganen, met betrekking tot de periode december 2019 tot 

april 2020. 

 

 

 


