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1 Algemeen bestuur - Mandatarissen - Schepenen uitgetreden op 31.12.2018 - 

Uittredingsvergoeding- beslissing 

 Het college beslist dat bij aanvraag van een uittredingsvergoeding door een uittredende 

mandataris, zal de uitredingsvergoeding worden uitbetaald onder voorbehoud. Indien 

zou blijken dat de mandataris  recht had op een kleinere/grotere uittredingsvergoeding  

zal dit worden rechtgezet. 

 

2 Algemeen bestuur - Zorg en welzijn Zedelgem vzw - Projectvoorstel - bespreking en 

beslissing. 

 Het college neemt kennis van het projectvoorstel  toegelicht door directeur ZWZ. 

 

3 Algemeen directeur - Afsprakennota samenwerking tussen politici en administratie 

- Procesbegeleiding - Goedkeuring. 

 De offerte, voor de begeleiding van het college/vast bureau en het managementteam 

voor het afstemmen van een samenwerkingskader dat verdere uitwerking krijgt in de 

afsprakennota die de algemeen directeur sluit tussen administratie en politici, wordt 

goedgekeurd. 

 

4 Algemeen directeur - Opmaak strategisch meerjarenplan 2020-2025 - 

Omgevingsanalyse - Plan van aanpak - Beslissing. 

 Het voorstel van plan van aanpak voor de omgevingsanalyse en de offerte, voor de 

begeleiding van het college/vast bureau en het managementteam voor de validatie van 

de resultaten van de omgevingsanalyse alsook het bepalen van de grote lijnen 

beleidsprioriteiten door organisatiecoach dhr. Hugo Der Kinderen, worden 

goedgekeurd. 

 

5 Archief - Archiefbeheer - Aankopen van antiquariaat in 2018 - kennisgeving  

 Het college neemt kennis van de lijst van aanwinsten van antiquariaat in 2018. 

 

6 Cultuur - Voorstel tot stopzetting samenwerking met K.W.B. Zedelgem voor de 

uitgave van een folder voor het Heirweg- en Klytepad - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de samenwerking met K.W.B. 

Zedelgem voor de uitgave van een folder voor het Heirweg- en Klytepad wordt 

stopgezet. 

 

7 Evenementen - aanvraag Chiro Aartrijke voor inleefweek van 28 januari tot 2 

februari 2019 – beslissing 

Lijst van de besluiten van de vergadering van  

het College van Burgemeester en Schepenen van 15 januari 2019 – algemeen gedeelte – 

(decreet van 22 december 2017) 



 

 Het college van burgemeester en schepenen keurt de vraag van de Chiro Aartrijke om te 

mogen overnachten in hun lokalen voor een inleefweek van 28 januari tot 2 februari 2019 

niet goed.  

 

8 Evenementen – Drie inleefweken Chiromeisjes Veldegem in februari  2019 – Vraag tot 

overnachting in het Chiroheem – beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist dat Chiromeisjes Burlebub Veldegem 

geen toestemming krijgt om te overnachten in de chirolokalen tijdens drie inleefweken 

(van 15 tot 17 februari 2019 met de Bengels, van 17 februari tem 23 februari 2019 met de 

leiding en van 24 februari tem 2 maart 2019 met de aspi’s). Het college van burgemeester 

en schepenen neemt kennis van de onhygiënische toestanden in de lokalen. 

 

9 Evenementen – Twee inleefweken Chirojongens Veldegem in februari en maart 2019 

– Vraag tot overnachting in het Chiroheem – beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist dat Chirojongens Veldegem geen 

toestemming krijgt om te overnachten in de chirolokalen tijdens twee inleefweken (van 

22 tot 24 maart 2019 met de Speelclub en van 3 tot 9 februari 2019 met de Aspiranten). 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de onhygiënische 

toestanden in de lokalen.  

 

10 Faciliteiten - Sportcentrum Bosserij - ontslag van centrumverantwoordelijke - 

kennisname 

  Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de indiening van het 

ontslag van de centrumverantwoordelijke van het sportcentrum De Bosserij te Veldegem. 

 

11 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Aankoop zitmaaier groendienst - Goedkeuring gunning - beslissing 

 Het college beslist om de opdracht “Aankoop zitmaaier groendienst” te gunnen aan 

Beauprez &amp; Perneel bvba. 

 

12 Financiën - Vaststellen van het verkoopdagboek 

 Het college keurt het verkoopdagboek voor periode 8 januari 2019 tot en met 14 januari 

2019 goed. 

 

13 IT - Digitale werkmiddelen CBS - bespreking 

 Het college bespreekt het punt. 

 

14 Milieu –Bomen Boswijk Zandberg – Scheuremanspark - Karekietlaan - presentatie 

 Het college neemt kennis van de presentatie over de bomen in de Boswijk. 

 

15 Ruimte- Bezwaar leegstand Eeckeloo Willy-Devriendt Andrea - beslissing 

 Het college neemt kennis van het bezwaar. 

 

16 Secretariaat - Nationaal Foto - en Diasalon Iris Aartrijke op 19 januari 2019 - 

Prijsuitreiking - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het geven van 3 prijzen (in 

de vorm van 3 magnumflessen) voor de uitreiking van een nationale wedstrijd 

georganiseerd door Foto- en Diaclub Iris Aartrijke op 19 januari 2019 om 15 uur in het 

Cultureel Centrum De Groene Meersen te Zedelgem. 

 



 

17 Secretariaat - Op bezoek bij OC Cirkant - bespreking 

 Het college bespreekt het dossier. 

 

18 Sport - Overzicht bezettingscijfers 2018 - Zwembad De Groene Meersen - 

kennisgeving 

 Vorig jaar, in 2018, telde het zwembad 49.035 bezoekers. We constateren een stijging in 

vergelijking met het voorgaande jaar 2017, toen telde het zwembad 48.017 bezoekers.  De 

twee grote doelgroepen van ons gemeentelijk zwembad blijven in de eerste plaats het 

schoolzwemmen (21.339 leerlingen) en het publiekzwemmen (8.865 zwemmers). 

 

19 Vrije Tijd - Activiteiten vrijetijdsdiensten en dienstencentra - voorjaar 2019 - 

goedkeuring 

 In dit dossier wordt een overzicht gegeven van alle activiteiten en de kostenramingen van 

de vrijetijdsdiensten. 

 

20 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 

 Het college bespreekt het punt. 

 

21 Secretariaat - Gemeenteraad - agenda 

 Het college vraagt aan de voorzitter om de agendapunten op te nemen op de zitting van 

de gemeenteraad van 24 januari 2019.  

 

22 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking 

 Het college bespreekt de lijst met uitnodigingen. 

 

23 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

24 Sport - Uitbouw sporthall site POV als bovenlokale sportaccommodatie- bespreking 

 Het POV wil werk maken van een nieuwe sporthal op de site van het POV. Het POV heeft 

nood aan een hal voor fysieke trainingen/testen en voor geweldbeheersing zonder 

wapen, want de huidige verouderde sporthal moet gesaneerd worden. Een nieuwbouw 

dringt zich op. 

Het POV heeft onvoldoende middelen om de 50%-bijdrage zelf te voorzien, en heeft 

hiervoor een aanvraag ingediend bij de Provincie West-Vlaanderen (cofinanciering 

gemeente is sowieso een vereiste). De gemeente Zedelgem maakt nu al voor haar 

sportclubs gebruik van de oude sporthal van het POV en zoekt naar een vervanging van 

de oude sporthal in Aartrijke en extra indoor accommodatie voor de sportclubs. 

 

25 Algemeen directeur - Verslag managementteam dd. 11.1.2019 - Kennisgeving. 

 Het college neemt kennis van het verslag van het managementteam. 

 

26 Mobiliteit - Aanvullend tijdelijk politiereglement naar aanleiding van een 

everzwijnenjacht in Vloethemveld op 24 januari 2019 - beslissing 

 Naar aanleiding van een drukjacht op everzwijnen beslist het college het volgende 

Parkeerverbod 

- in Maantjesveld 

- in Vloethemveld 

Verbod alle verkeer 



 

-Volledig domein van Vloethemveld 

Snelheidsbeperking 

- 24 januari 2019 van 07u00 tot en met 15u00 in de Diksmuidse Heirweg tussen De 

Kronestraat en de Zabekkestraat zal de snelheid maximaal 50 km/u bedragen. 

 

 


