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1 Algemeen directeur - Managementteam dd. 8.11.2019 - Verslag - kennisgeving 

 Het College neemt kennis van het verslag van het managementteam dd. 8.11.2019. 

 

2 Archief – Publicatie boek WOI: herneming éénmalig verminderde publieksprijs - 

beslissing 

 Het college gaat akkoord met de herneming van de éénmalige verminderde publieksprijs 

van het boek en stelt deze vast op 40 euro. 

 

3 Archief – Restauratie grafmonumenten kerkgebouw en dorpsgezicht Sint-

Martinuskerk Loppem - beslissing 

 Het college gaat akkoord met de aanvraag voor een erfgoedpremie op basis van het 

opgesplitst dossier van Architecten LMS Vermeersch BVBA. 

 

4 Bibliotheek/Diensten Vrije Tijd – Onthaal nieuwe inwoners 1 februari 2020 - 

beslissing 

 Het college gaat akkoord met het aanbod van de diensten vrije tijd voor het onthaal 

nieuwe inwoners van 1 februari 2020. 

 

5 Burgerzaken - Ambtshalve schrapping - beslissing 

 Het college beslist dat zes burgers van ambtswege van het bevolkingsregister van de 

gemeente Zedelgem worden afgevoerd. 

 

6 Communicatie - Zedelgem magazine, december 2019 - kennisgeving 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de input van Zedelgem 

Magazine, editie december 2019. 

 

7 Cultuur - Analyse en voorstel aanpak doolhof vanaf 2020 - bespreking 

 Het college bespreekt de analyse en het voorstel aanpak doolhof vanaf 2020 en beslist 

om eerst de vraag officieel te stellen aan de Stichting Van Caloen. 

 

8 Cultuur - Mondiaal Beleid - projectoproep provincie West-Vlaanderen - bespreking en 

standpuntbepaling 

 Het standpunt van het college over de vraag van gemeente Oostkamp mee in te stappen 

in een project in het kader van de projectoproep van de provincie West-Vlaanderen tot 

aanzetten van wereldburgerschap en samenwerking met het Zuiden als volgt: het College 

wenst verder deel te nemen aan het project en vraagt om een ontwerpbeslissing voor te 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het College van Burgemeester en Schepenen van 19 november 2019 - algemeen gedeelte - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

bereiden onder de voorwaarde van maximale betrokkenheid van de Zedelgemse 

inwoners die nu actief zijn in mondiaal beleid. 

 

9 Cultuur - Samenwerking met Cc De Brouckère Torhout in het kader van het concert 

van Refugees for Refugees op 17 januari 2020 - beslissing 

 Het college beslist om samen te werken met Cc De Brouckère Torhout in functie van het 

concert van Refugees for Refugees op 17 januari 2020.  Zedelgem zorgt voor extra 

promotie en ticketverkoop, in ruil voor een voordeeltarief aan de inwoners van 

Zedelgem. 

 

10 Cultuur - Voorstel bepaling gidsenvergoeding - beslissing 

 Dit punt wordt uitgesteld. 

 

11 Evenementen – Inleefweek aspi’s Chiromeisjes Burlebub Veldegem 1 tot 6 maart 

2020 – Vraag tot overnachting in de chirolokalen – beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om te overnachten in de 

chirolokalen van 1 tot 6 maart 2020 met de leiding van Chiro Veldegem, op voorwaarde 

dat de controle door technische dienst in de weken voorafgaand aan de inleefweek een 

positieve evaluatie krijgt. De Chiro respecteert de vastgelegde voorwaarden. 

 

12 Evenementen – Inleefweek Leiding Chiro Veldegem 9 tot 14 februari 2020 – Vraag tot 

overnachting in de chirolokalen – beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om te overnachten in de 

chirolokalen van 9 tot 14 februari 2020 met de leiding van Chiro Veldegem, op 

voorwaarde dat de controle door technische dienst in de weken voorafgaand aan de 

inleefweek een positieve evaluatie krijgt. De Chiro dient enkele voorwaarden te 

respecteren. 

 

13 Evenementen – Milieu – Niet ingedeelde muziekactiviteiten  -  Jeugdhuis ’t Kalf, voor 

de locatie Jeugdhuis ’t Kalf, Bosdreef 6,  8210 Zedelgem op 23 november 2019 -  

beslissing  

 Er wordt een afwijking van een evenement toegestaan voor de locatie jeugdhuis 't Kalf, 

Bosdreef 6, 8210 Zedelgem op 23 november 2019. 

 

14 Evenementen – Milieu – Niet ingedeelde muziekactiviteiten  -  Jeugdhuis ’t Kalf, voor 

de locatie Jeugdhuis ’t Kalf, Bosdreef 6,  8210 Zedelgem op 29 november 2019 -  

beslissing  

 Er wordt een afwijking van een evenement toegestaan voor de locatie jeugdhuis 't Kalf, 

Bosdreef 6, 8210 Zedelgem op 29 november 2019. 

 

15 Evenementen – Milieu – Niet ingedeelde muziekactiviteiten  - FC Veldegem, voor de 

locatie terrein FC Veldegem, Acaciastraat, 8210 Zedelgem op 14 december 2019 -  

beslissing  

 Er wordt een afwijking van een evenement toegestaan voor de locatie terrein FC 

Veldegem op 14 december 2019. 

 

16 Evenementen - Sport – Organisatie van een Obstacle Run door CCT vzw op 22 

december 2019  in het kader van de warmste week - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist dat CCT vzw een Obstacle Run op 

zondag 22 december kan organiseren in en rond de Groene Meersen. 

 



 

17 Facilitair beheer - Dienstencentrum De Pasterelle - bliksembeveiligingsinstallatie - 

onderhoudscontract - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen gunt het onderhoudscontract voor de 

bliksembeveiligingsinstallatie van het dienstencentrum De Pasterelle in Loppem aan de 

firma Heleblitz Services B.V.B.A. uit Damme. 

 

18 Facilitair beheer - Nieuwe elektriciteitsteller onthaalgebouw Vloethemveld - 

beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen keurt de offerte van Fluvius goed voor wat 

betreft de plaatsing van een nieuwe elektriciteitsteller in het onthaalgebouw van 

Vloethemveld. 

 

19 Financiën - Aankoopcentrale OVAM – Raamovereenkomst voor opmaak van 

bodemonderzoeken en bodemsaneringsprojecten bij lokale besturen en Vlaamse 

overheden - Goedkeuring deelname en werkwijze - beslissing 

 Het college beslist om de deelname aan de "Raamovereenkomst voor opmaak van 

bodemonderzoeken en bodemsanering bij lokale overheden" met uitvoering door Terra 

Engineering &amp; Consultancy nv goed te keuren. 

 

20 Financiën – Gemeentebelastingen – Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier – 

Belasting op de leegstand van gebouwen en woningen – Aanslagjaar 2019 – 

Generatie 1 - beslissing 

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

gemeentebelasting op de leegstand van gebouwen en woningen, vast en verklaart het 

kohier, bestaande uit 30 artikelen, uitvoerbaar voor een totaal bedrag van 90.700,00 EUR. 

 

21 Financiën – Gemeentebelastingen – Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier – 

Belasting op de private verblijfsgelegenheden, die niet tot hoofdverblijf dienen – 

Aanslagjaar 2019 – Generatie 1 - beslissing 

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

gemeentebelasting op de private verblijfsgelegenheden, die niet tot hoofdverblijf dienen, 

vast en verklaart het kohier, bestaande uit 24 artikelen, uitvoerbaar voor een totaal 

bedrag van 14.000 EUR. 

 

22 Financiën – Gemeentebelastingen – Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier – 

Belasting op de private verblijfsgelegenheden, die niet tot hoofdverblijf dienen – 

Aanslagjaar 2019 – Generatie 2 - beslissing 

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

gemeentebelasting op de private verblijfsgelegenheden, die niet tot hoofdverblijf dienen, 

vast en verklaart het kohier, bestaande uit 59 artikelen, uitvoerbaar voor een totaal 

bedrag van 56.000 EUR. 

 

23 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Bepalen kernwaarden voor gemeente en OCMW Zedelgem - Externe 

begeleiding - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunning – beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht "Bepalen kernwaarden voor gemeente en OCMW 

Zedelgem - Externe begeleiding" te gunnen aan Atlas and Arrows. 

 

24 Financiën - Rapportering budgethouderschap 3/2019 - kennisgeving 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het register bestelbonnen 

3e kwartaal.  



 

 

25 Jeugd - evaluatie studeerplaatsen 2019 - beslissing 

 Het college neemt kennis van de evaluatie van de studeerplaatsen en beslist om enkel de 

bibliotheek als studeerplaats te behouden tijdens de blokperiodes. 

 

26 Jeugd - evaluatie zomerakkoord jeugdlokalen Veldegem - beslissing 

 Het college bespreekt de nota toegevoegd in bijlage en vraagt om de ontwerpbeslissing 

in die zin verder voor te bereiden. 

 

27 Jeugd - onregelmatigheden jeugdhuis Jonkhove - bespreking 

 Het college bespreekt de nota toegevoegd in bijlage en vraagt om de ontwerpbeslissing 

in die zin verder voor te bereiden. 

 

28 Juridische zaken - Verbreding voetpad dr. Adriaensstraat - Ontwerpakten - 

beslissing  

 Dit punt wordt uitgesteld. 

 

29 Omgeving - Handhaving ruimtelijke ordening en milieu - Voorstellen - bespreking en 

standpuntbepaling 

 Het College beslist tot het verder uitwerken van de piste van de aanwerving van een 

intergemeentelijk stedenbouwkundig verbalisant/inspecteur binnen de principes van (1) 

positionering binnen de huidige cel toezicht milieu van de politiezone (2) aanwerving via 

de WVI als juridische werkgever met weliswaar een intergemeentelijk afsprakenkader 

voor het functioneel leiderschap (3) bekostiging via de verdeelsleutel politiezone (4) een 

intergemeentelijk prioriteitenkader voor handhaving milieu en ruimtelijke ordening. 

Het College beslist tot de organisatie van een intergemeentelijk beleidsoverleg met 

beleidsverantwoordelijken en inhoudelijke ambtenaren over de mogelijkheden tot de 

opmaak van voornoemd intergemeentelijk prioriteitenkader alsook tot een eerste 

procesflowuittekening van rollen en taken politiezone/gemeente vanaf de melding tot 

het moment van de afhandeling ervan. 

 

30 Openbare werken - Verkaveling nv Immo Danneels in de Karel Van Eeckestraat -  

bepaling borg - beslissing 

 Het college legt de borg vast voor de verkaveling op naam van nv Immo Danneels in de 

Karel Van Eeckestraat voor de nog niet gerealiseerde werken. 

 

31 Personeel - vorming algemeen Directeur - managementcongres - beslissing 

 Het college keurt de beslissing voor vorming goed 

 

32 Personeel - Ondertekening open brief  Vlaamse burgemeesters aan de federale 

regeringsonderhandelaars 

 Het college bespreekt  het voorstel van open brief van de Vlaamse burgemeesters aan de 

federale regeringsonderhandelaars ivm de financiering van de pensioenen van de 

statutaire personeelsleden. 

 

33 Personeel - Vacantverklaring van de functie van deskundige welzijn bij bevordering- 

beslissing 

 Het college verklaart de functie van deskundige welzijn op het werk vacant en beslist om 

deze in te vullen via een procedure van bevordering. 

 



 

34 Personeel- Vacantverklaring van een halftijdse functie van bibliotheekmedewerker 

bij aanwerving - beslissing 

 Een functie van halftijds bibliotheekmedewerker wordt vacant verklaard bij aanwerving. 

 

35 Ruimte - Aanvragen voor een premie inzake inbraakbeveiliging - beslissing 

 Het college gaat akkoord met de uitbetaling van de premie. 

 

36 Secretariaat - Verzekeringen – Invordering van schade – beslissing 

 Het college stemt in met de stopzetting van de procedure van terugvordering via de 

verzekering voor de schadegevallen van 10 maart 2019 en 20 juli 2019. 

 

37 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 

 Het college bespreekt het punt. 

 

38 Secretariaat - Gemeenteraad - agenda 

 Het college vraagt aan de voorzitter om de voorgestelde agendapunten op te nemen op 

de zitting van de gemeenteraad van 28 november 2019. 

 

39 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking 

 Het college bespreekt de lijst met de uitnodigingen. 

 

40 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

 


