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1 Archief – Formeel engagement gemeente Zedelgem: erfgoeddepot “De 

Erfgoedfabriek” - beslissing 

 Het college beslist over te gaan tot een formeel engagement vanuit de gemeente 

Zedelgem effectief van het depot “De Erfgoedfabriek” gebruik te zullen maken en dit 

vanaf midden 2021. 

 

2 Burgerzaken - Grondvergunningen - beslissing 

 Het College beslist dat de lijst met de aangevraagde concessies op de begraafplaatsen, 

wordt goedgekeurd. 

 

3 Burgerzaken - Verwijderen concessies - beslissing 

 Het college beslist dat de lijst met de vervallen concessies van 2018 en ambtshalve 

verwijderingen van vóór 2017, wordt goedgekeurd. 

 

4 Cultuur - Ondersteuning aan harmoniën, fanfares en andere muziekverenigingen - 

bespreking 

 Het college van Burgemeester en Schepenen bespreekt de bestaande ondersteuning aan 

harmonieën, fanfares en andere muziekverenigingen.Het College vraagt de dienst om 

andere voordelen eveneens in kaart te brengen alsook om een voorstel naar gelijke 

ondersteuning wat zaalinfrastructuur betreft voor te bereiden. 

 

5 Evenementen - Onthaal - Buurtfeest Kaleshoek en Hoge Vautestraat Zedelgem op 4 

januari 2020 - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen stemt in met de organisatie van het 

buurtfeest  

Kaleshoek en Hoge Vautestraat te Zedelgem op 4 januari 2020. De toelage van 125,00 EUR 

mag uitbetaald worden na het plaatsvinden van de activiteiten voor zover voldaan werd 

aan alle voorwaarden conform de geldende reglementen. 

 

6 Facilitair beheer - planning dossiers gebouwen - kennisname 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de vooropgestelde 

planning voor de dossiers inzake gemeentelijke gebouwen voor de periode november 

2019 - februari 2020. 

 

7 Financiën – Herstemmen belastingreglementen 2020-2025 – Belasting op de 

verspreiding van reclamedrukwerk- bespreking 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het College van Burgemeester en Schepenen van 12 november 2019 - algemeen gedeelte - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

 Het college bepaalt jaarlijks het aantal brievenbussen. Dit aantal wordt gebaseerd op het 

aantal gezinnen. De toestand op 01 januari zoals aangeleverd door de dienst bevolking is 

hiervoor bepalend.  

Het college gaat akkoord om de prijs voor categorie 1.000 en 3.000 cm² op te trekken van 

0,01 naar 0,015 €. 

 

8 Financiën - OCMW - budgetwijziging 2019/1 - advies - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepen adviseert budgetwijziging 2019/1 van OCMW 

Zedelgem positief. De wijziging zal worden voorgelegd op de gemeenteraad van 

december.   

 

9 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Software back-up en virtueel platform - Verlenging licenties - 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunning - beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht "Software back-up en virtueel platform - 

Verlenging licenties" te gunnen aan Cevi nv. 

 

10 Juridische zaken - Standpunt politiecollege d.d. 23 oktober 2019 over vuurwerk - 

Uniforme toepassing binnen de zone - beslissing  

 Het college neemt kennis van de beslissing van het politiecollege politiezone het 

Houtsche waarbij de burgemeesters geen afwijking op het verbod van vuurwerk op 

oudejaar zullen toestaan. 

 

11 Juridische zaken - Vraag om op gemeentelijk domein in Merkemveld te fotograferen 

- beslissing  

 Het college geeft toelating aan een fotograaf om op gemeentelijk domein in Merkeveld in 

twee houten huisjes foto's te maken. 

 

12 Milieu - Zwerfkattenbeleid - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist om een zwerfkattenbeleid op te 

zetten door een combinatie van het dierenasiel en een vrijwilligersgroep. 

Er wordt geen voeder voorzien maar een vrijwilligersvergoeding voor de vrijwilligers die 

de vrijwilligersgroep aansturen en aanspreekpunt zijn voor het gemeentebestuur. 

Er wordt geen verlaagd tarief voor sterilisatie van huiskatten van kansarmen voorzien. 

 

13 Openbare werken – heraanleg perrons onbewaakte stopplaats Zedelgem door 

Infrabel – aanleg voet en fietsverbinding op oude perron - principieel akkoord voor 

huur terrein Infrabel- Goedkeuring lastvoorwaarden en gunning – beslissing 

 Het college gaat akkoord met de aanleg van de voetgangersverbinding op de zone  van 

het oude perron aan het station. Het college gaat principieel akkoord met de huur van 

deze zone en vraagt de dienst om het plaatsen van bijkomende lichtpunten te 

onderzoeken in kader van verhogen van de sociale veiligheid. 

 

14 Openbare werken – Verkaveling Kan. Davidstraat te Aartrijke – opname borg 

verkavelaar – beslissing 

 Het college beslist om de borg voor de verkaveling in de Kan. Davidstraat te Aartrijke te 

innen en de lasten opgedragen aan de verkavelaar uit te voeren. 

 

15 Openbare Werken – Verkaveling op naam van Gino Feys bvba voor gronden aan de 

Leeuwstraat 8 – afleveren verkoopbaarheidsattest - beslissing 



 

 Het college beslist om het verkoopbaarheidsattest af te leveren voor de verkaveling in de 

Leeuwstraat 8 ten gevolge het voldoen aan de borgstelling aan de gemeente. 

 

16 Personeel- vacantverklaring van een halftijds sportanimator/administratief 

medewerker- beslissing 

 Het college keurt de beslissing goed voor de vacantverklaring voor de functie van een 

halftijds sportanimator/administratief medewerker. 

 

17 Secretariaat - Vorming – ‘Samenwerken? Een zorgvereniging opzetten? 

Verzelfstandigen? Privatiseren? Stopzetten?’ - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen besluit om de schepen van sociale zaken 

naar de vorming ‘Samenwerken? Een zorgvereniging opzetten? Verzelfstandigen? 

Privatiseren? Stopzetten?' te laten gaan en de kosten van deze vorming op zich te nemen. 

 

18 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 

 Het college bespreekt het punt. 

 

19 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking 

 Het college bespreekt de lijst met de uitnodigingen. 

 

20 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

 


