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1 Algemeen bestuur en financiën – Ontwerp meerjarenplan 2020-2025 - beslissing 

 Dit punt wordt uitgesteld. 

 

2 Archief - Erfgoeddag 2020 - Beslissing 

 Het college beslist positief over de deelname aan Erfgoeddag 2020 en de verdere invulling 

van de voorgestelde activiteit. 

 

3 Cultuur – Mondiaal beleid: deelname project Stedenband/samenwerking Zuiden met 

Oostkamp – beslissing 

 Dit punt wordt uitgesteld. 

 

4 Evenementen – Mobiliteit -  Tijdelijk politiereglement naar aanleiding de X-mas run 

in Zedelgem op 15 december 2019 - beslissing 

 Naar aanleiding van een X-mas run beslist het college het volgende 

Parkeerverbod: 

Op zondag 15 december 2019 van 12u30 tot en met 17u00 zal het verboden zijn te 

parkeren: 

-in de Esdoornlaan 

-in Wellewaarde 

Verbod voor alle verkeer: 

Op zondag 15 december 2019 van 13u00 tot 16u30 zal alle verkeer verboden zijn : 

- in de Esdoornlaan 

- in Wellewaarde 

- in de Kezelbergstraat 

- in de Stakedreef 

- in de Diksmuidse Heirweg, vanaf de Stakedreef tot aan het kruipunt met de 

Kezelbergstraat 

- in de Hollebekestraat 

- op het fietspad van de oude spoorweg tussen de Loppemsestraat en de 

Snellegemsestraat 

- in de Snellegemsestraat tussen de Kezelbergstraat en Wellewaarde 

- in de Loppemsestraat tussen de Sint-Jorislaan en de Fazantenlaan. 

 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het College van Burgemeester en Schepenen van 26 november 2019 - algemeen gedeelte - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

5 Evenementen – Sport - Organisatie van een X-Mas Run op 15 december 2019  door 

basketbalclub Dienstenaanhuis Lions Zedelgem ten voordele van hun G-

sportwerking – beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist dat Dienstenaanhuis Lions Zedelgem 

een X-Mas Rrun kan organiseren op 15 december 2019. 

 

6 Financiën – Ontwerp van aanpassing meerjarenplan 2014-2020 en ontwerp van 

budgetwijziging 2019/1 – beslissing 

 Dit punt wordt uitgesteld. 

 

7 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Aankoop betonproducten - Dienstjaar 2020 - Goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunningswijze - beslissing 

 Het college beslist om de lastvoorwaarden en de gunningswijze voor de opdracht 

"Aankoop betonproducten - Dienstjaar 2020" goed te keuren. 

 

8 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Aankoop gestabiliseerd zand en magere beton - Dienstjaar 2020 - 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - beslissing 

 Het college beslist om de lastvoorwaarden en de gunningswijze voor de opdracht 

"Aankoop gestabiliseerd zand en magere beton - Dienstjaar 2020" goed te keuren. 

 

9 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Aankoop licenties datacenter voor migratie naar Windows 2019 server - 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunning - beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht "Aankoop licenties datacenter voor migratie naar 

Windows 2019 server" te gunnen aan Cevi nv. 

 

10 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Aanstelling beëdigde geneesheren bij crematie - Periode 2020-2023 - 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - beslissing 

 Het college beslist om de lastvoorwaarden en de gunningswijze voor de opdracht 

"Aanstelling beëdigde geneesheren bij crematie - Periode 2020-2023" goed te keuren. 

 

11 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Abonnement Symia simulator meerjarenplan - Goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunning - beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht "Abonnement Symia simulator meerjarenplan" te 

gunnen aan Belfius Bank nv. 

 

12 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Opmaak communicatiedragers gemeente en OCMW Zedelgem - 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunning - beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht "Opmaak communicatiedragers gemeente en 

OCMW Zedelgem" te gunnen aan Euro Design. 

 

13 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Support gemeentelijke website en extranet - Goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunning - beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht  te gunnen aan District 

 



 

14 Jeugd – onregelmatigheden n.a.v. Halloweenparty in jeugdhuis Jonkhove – 

beslissing 

 Het college beslist door het vaststellen van onregelmatigheden om jeugdhuis Jonkhove 

de toegang tot hun lokalen te ontzeggen en dit met onmiddellijke ingang tot en met 5 

januari 2020. Daarnaast worden duidelijke afspraken gemaakt omtrent het organiseren 

van activiteiten en evenementen die niet binnen de reguliere (bar)werking van het 

jeugdhuis vallen. 

 

15 Juridische zaken - Schadedossier naar aanleiding van diefstal met braak - 

Burgerlijke partijstelling - Aanstelling raadsman - beslissing 

 Het college stelt een raadsman aan om zich burgerlijk partij te kunnen stellen in een 

strafrechterlijke procedure wegens diefstal met braak in gemeentelijke gebouwen. 

 

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

beslissing  

 Het college keurt de ontwerpakten voor verwerving van grond nodig voor de verbreding 

van het voetpad in de dr. Adriaensstraat goed. 

 

17 Juridische zaken - Verwerving gronden Merkemveld - Ontwerpakten - beslissing  

 Het college keurt de ontwerpakten voor de verwerving van twee percelen in Merkemveld 

goed. 

 

18 Juridische zaken - Waardebepalingen van gemeentelijk patrimonium voor opmaak 

budget - kennisname 

 Het college neemt kennis van de waardebepalingen van een aantal gemeentelijke 

gebouwen en verwerkt dit in haar beleidsplan. 

 

19 Milieu - Belasting op de afgifte van reglementaire afvalrecipiënten - Aanslagjaren 

2020 - 2025 - bespreking voorstel van princiepsbeslissing 

 Het college bespreekt de voorwaarden voor de afgifte van reglementaire 

afvalrecipiënten.en vraagt de dienst om een ontwerpnotule voor te bereiden..  

 

20 Milieu – Politiereglement houdende ophaling, opslag en verwerking van 

huishoudelijke afvalstoffen en hiermee vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen  - 

bespreking 

 Het College bespreekt dit punt en vraagt de dienst om een ontwerpnotule voor te 

bereiden. 

 

21 Noodplanning - Samenwerking met zone Riho binnen de politiezone voor de periode 

2020-2021-2022 - beslissing  

 Het college keurt de verlening van de samenwerking met zone Riho op vlak van 

noodplanning voor de periode 2020-2021-2022 principieel goed. Het dossier wordt 

voorgelegd aan de gemeenteraad. 

 

22 Openbare werken – Verkaveling De Potente bvba gelegen aan de Fazantenlaan fase 1 

en 2a – vrijgave borg – beslissing 

 Het college geeft goedkeuring voor de vrijgave van de borg voor de fase 1 en 2A in de 

verkaveling  Fazantenlaan op naam van Fazantenhof bvba 

 

23 Personeel-  Nieuwjaarsgeschenk personeel - beslissing 



 

 Het college bespreekt en beslist ivm het toekennen van een geschenk aan het personeel 

ter gelegenheid van nieuwjaar 

 

24 Personeel- Wijziging rechtspositieregeling- onbetaald verlof- beslissing 

 Modaliteiten onbetaald verlof worden gewijzigd: er kan nu ook onbetaald verlof 

toegestaan worden om de prestaties te minderen tot 90% 

 

25 Secretariaat - Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw - algemeen toezicht  

 Het college neemt in het kader van het algemeen toezicht op de kerkfabrieken kennis van 

de lijst met besluiten van de kerkraad Onze-Lieve-Vrouw Veldegem van 05 november 

2019.  Er zijn geen opmerkingen 

 

26 Secretariaat – Vraag om steun bij tombola door Kijkboerderij De Pierlapont - 

beslissing 

 Dit punt wordt uitgesteld. 

 

27 Sport - Herlocalisatie modelluchtvaartclub de Golden Wings - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen stemt in dat modelluchtvaartclub de Golden 

Wings in 2020 zijn werking ontplooit op de site kinderboerderij onder de volgende 

voorwaarden.  

 Er is de goedkeuring van het Directoriaat Luchtvaart 

 Er kan op deze site gedurende maximaal 4 periodes van 30 kalenderdagen 

activiteit worden beoefend conform het vrijstellingsbesluit.  

 Er mag met maximaal 2 model(zweef)vliegtuigen met elektrische motor op  

hetzelfde moment gevlogen worden. 

 Er is een schriftelijke toestemming van de eigenaars van de grond waarover 

gevlogen wordt 

 

28 Vrije tijd - activiteiten vrijetijdsdiensten en dienstencentra - voorjaar 2020 - 

beslissing 

 Het college keurt de voorgestelde activiteitenkalender en bijhorende kosten- en 

inkomstenraming van de vrijetijdsdiensten en de dienstencentra voor de periode januari 

t.e.m. juni 2020 goed. 

Het college neemt kennis van de activiteitenkalender van de dienstencentra voor de 

periode januari t.e.m. juni 2020. 

 

29 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 

 Het college bespreekt het punt. 

 

30 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking 

 Het college bespreekt de lijst met de uitnodigingen. 

 

31 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

 


