
VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 30 MAART 2017 
 
OPENBARE WERKEN: 
 
1. Goedkeuren van de nieuwe code voor infrastructuur- en nutswerken langs 
gemeentewegen. 
In 2001 werd reeds een code goedgekeurd met algemene regels waaraan de nutsmaatschappijen 
zich moeten houden bij het uitvoeren van werken langs gemeentewegen. Deze code werd nu 
herwerkt in overleg tussen de gemeenten en de nutsbedrijven en wordt goedgekeurd. Deze 
nieuwe regels gelden vanaf 01.01.2018. 
 
FINANCIEN: 
 
2. Vaststellen van een retributiereglement op het afleveren van administratieve bescheiden 
m.i.v. 1 juni 2017 (wijziging ingevolge uitstel invoering omgevingsvergunning). 
De invoering van de omgevingsvergunning werd in onze gemeente (zoals bijna in alle gemeenten) 
uitgesteld tot 1 juni 2017. Uiteraard dient dan ook het daaraan gekoppelde retributiereglement 
uitgesteld te worden tot 1 juni 2017. 
 
3. Postverwerking : Goedkeuren van de aansluiting op de raamovereenkomst voor de 
postverwerking van de Stad Brugge. 
De gemeente wenst voor de eigen briefwisseling over te stappen naar een ander bedrijf dat instaat 
voor de frankering van onze post en deze dan bezorgt aan B-Post. Daar dergelijke bedrijven voor 
veel klanten werken, kunnen zij belangrijke kortingen bekomen bij B-Post en daardoor hun klanten 
die dienstverlening aanbieden aan een tarief dat lager is dan de gewone tarieven die de gemeente 
nu bij B-Post heeft. De Stad Brugge heeft hiervoor reeds een aanbesteding gedaan en wij kunnen 
als gemeente hierop aansluiten. Dit heeft het voordeel dat wij niet zelf een aanbesteding moeten 
uitschrijven. Het aansluiten op de raamovereenkomst betekent niet dat de gemeente verplicht is 
om hiervan gebruik te maken. 
 
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING: 
 
5. Toekennen van een toelage van 250 euro van het krediet onvoorziene noodsituaties aan 
het consortium 1212 voor noodhulp voor de slachtoffers van de hongersnood in Afrika. 
De raad beslist om 250 euro te storten aan het consortium 1212voor noodhulp voor de mensen die 
door hongersnood bedreigd worden in Afrika. 
 
ALGEMEEN: 
 
6. Goedkeuren van het verslag van de voorgaande zitting d.d. 23.02.2017. 
Het verslag van de voorgaande zitting d.d. 23.02.2017 wordt sgoedgekeurd. 
 
7. Mondelinge vragen en mededelingen. 
 


