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1 Facilitair beheer - renovatie laagspanningsinstallaties Groene Meersen - 

appartement en cafetaria - gevolgen voor de concessionaris - bespreking en 

beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen bespreekt de eventuele compensatie voor 

de concessionaris van de Groene Meersen naar aanleiding van de hinder die hij 

komende zomer zal ondervinden door de werken voor de renovatie van de 

laagspanningsinstallaties in de Groene Meersen. 

 

2 Financiën - Gemeentebelastingen - Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier 

belasting op de vergunning bestemd voor de exploitatie van diensten voor het 

verhuren van voertuigen met bestuurder - Aanslagjaar 2019 - Generatie 1 – 

beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen stelt het kohier, betreffende de belasting 

op de vergunning bestemd voor de exploitatie van diensten voor het verhuren van 

voertuigen met bestuurder, vast en verklaart het kohier, bestaande uit 16 artikelen, 

uitvoerbaar voor een totaal bedrag van 5.679,20 EUR 

 

3 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Aankoop plantgoed - Voorjaar 2019 - Goedkeuring lastvoorwaarden en 

gunning – beslissing 

 Het college beslist om de opdracht "Aankoop plantgoed - Voorjaar 2019" als volgt te 

gunnen: 

* Perceel 1 (struiken en Heesters): Willaert Boomkwekerij nv 

* Perceel 2 (bomen): Willaert Boomkwekerij nv 

 

4 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Inrichting gemeentehuis Zedelgem met planten - Goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunning - beslissing 

 Het college beslist om de opdracht “Inrichting gemeentehuis Zedelgem met planten” te 

gunnen aan De Tuinengel. 

 

5 Financiën - Regierol sociale economie - Traject aankopen met sociale en duurzame 

impact - Aanpak - beslissing 

 Het college stemt ermee in om niet deel te nemen aan het traject aankopen met sociale 

en duurzame impact. In eerste instantie wordt gefocust op de integratie van het thema 

duurzaamheid binnen een aantal concrete projecten en moet de toekomstige aanpak 

van de sociale economie worden vastgelegd. Binnen de organisatie kunnen een aantal 
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doelstellingen rond deze thema’s worden uitgewerkt. Indien mogelijk en haalbaar 

worden de resultaten van het traject later geïmplementeerd binnen de organisatie. 

 

6 Financiën - Verkoop roerende goederen via online veiling - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist om een online veiling door I&amp;O 

Auctions bvba te laten organiseren. 

 

7 Milieu – Aanvraag subsidie voor 2019 door Natuurpunt Zedelgem - beslissing 

 Het college beslist dat de subsidie voor Natuurpunt Zedelgem-werkingsjaar 2019 wordt 

uitbetaald. 

 

8 Milieu – Subsidies zwaluwen 2018 – beslissing 

 Het college beslist dat de uitbetaling van de subsidies voor nestgelegenheid van 

zwaluwen wordt goedgekeurd, conform het reglement. 

 

9 Milieu - Creëren van nieuwe toegang tot landbouwperceel in het kader van de 

inrichtingswerken bij de Stakedreef - beslissing 

 Het college stelt het punt uit. 

 

10 Openbare werken – asfaltering Hoogveld – vragen van aangelande in kader van 

aanleg - beslissing 

 Het college stelt het punt uit. 

 

11 Openbare werken – netvernieuwing de watergroep in Rembertstraat tussen 

Krombekestraat en Koning Albertstraat  – goedkeuring ontwerpplan – beslissing 

 Het college stelt het punt uit. 

 

12 Secretariaat - Algemeen toezicht - kerkfabriek Sint-Elooi 

 Het college neemt kennis van de lijsten met besluiten van de kerkfabriek Sint-Elooi en 

heeft geen opmerkingen. 

 

13 Secretariaat – Rondgang raadsleden – goedkeuring  

 Het college keurt het programma goed voor een rondgang voor de raadsleden naar 

verschillende locaties van gemeente en ocmw. 

 

14 Secretariaat - Gemeenteraad - agenda  

 Het college vraagt aan de voorzitter van de gemeenteraad om de voorgestelde 

agendapunten op te nemen op de zitting van de gemeenteraad van 28 maart 2019. 

 

15 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 

 Het college bespreekt dit punt. 

 

16 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking 

 Het college bespreekt de lijst van de uitnodigingen. 

 

17 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 


