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

 Het college keurt het ontwerp meerjarenplan 2020-2025 goed. Het ontwerp 

meerjarenplan wordt 14 dagen voor de gemeenteraad  per mail bezorgd aan de 

gemeenteraadsleden.  

 

2 Burgerzaken - Verlengingen concessies - beslissing  

 Het college beslist dat de lijst met de aangevraagde verlengingen van concessies op de 

begraafplaatsen, wordt goedgekeurd. 

 

3 Cultuur - Mondiaal beleid - Activiteitensubsidie 2019 - beslissing 

 Het college kent een activiteitensubsidie van 300 EUR toe aan volgende mondiale 

projecten: Mikumi Kids (Tanzania) en Community Relief and Development (Rwanda). 

 

4 Cultuur - Mondiaal beleid - Erkenning projecten - beslissing 

 Het college erkent volgende mondiale projecten: Mikumi Kids (Tanzania), Community 

Relief and Development (Rwanda), Capoëira (Brazililië) en Cameroon Youths Lime II en 

Happy Zilly (Kameroen). 

 

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

Oostkamp – beslissing 

 Het college beslist, op basis van de huidige voorgestelde en gekende budgettaire impact 

op vlak van bijdrage in personeelskosten, niet in te stappen in het projectvoorstel van de 

gemeente Oostkamp 

 

6 Financiën – Gemeentebelastingen – Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier – 

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

Generatie 2 - 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 9 artikelen, uitvoerbaar voor een totaal bedrag van 15.500,00 EUR. 

 

7 Financiën – Gemeentebelastingen – Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier – 

Belasting op de motoren – Aanslagjaar 2019 – Generatie 3 - beslissing 

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

gemeentebelasting op de motoren, vast en verklaart het kohier, bestaande uit 23 

artikelen, uitvoerbaar voor een totaal bedrag van 8.664,00 EUR. 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het College van Burgemeester en Schepenen van 3 december 2019 - algemeen gedeelte - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

 

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

budgetwijziging 2019/1 – beslissing 

 Het college keurt het ontwerp van aanpassing van het meerjarenplan 2014-2020 naar 

aanleiding van de opmaak van budgetwijziging 2019/1 en het ontwerp budgetwijziging 

2019/1 worden goed. Deze documenten worden 14 dagen vooraf per mail bezorgd aan de 

gemeenteraadsleden. 

 

9 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Aankoop brandstoffen via tankkaart voor voertuigen gemeente en OCMW 

Zedelgem – Periode 01/2020-06/2020 - Goedkeuring verlenging gunning - beslissing 

 Het college stelt voor om de verlenging van de opdracht "Aankoop brandstoffen via 

tankkaart voor voertuigen gemeente en OCMW Zedelgem" voor de periode 01/2020-

06/2020 te gunnen aan Total Belgium nv. 

 

10 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Aankoop mobiele betaalterminal voor De Groene Meersen - Goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunning - beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht "Aankoop mobiele betaalterminal voor De Groene 

Meersen" te gunnen aan CCV Belgium nv. 

 

11 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Aankoop monitoring software - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunning 

- beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht "Aankoop monitoring software" te gunnen aan 

UBM Belux bvba. 

 

12 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Huur licenties G Suite - Uitbreiding - Goedkeuring lastvoorwaarden en 

gunning - beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht "Huur licenties G Suite - Uitbreiding" te gunnen aan 

Creytens.com bvba - Kumondo. 

 

13 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Technische bijstand bij diverse IT opdrachten - Goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunning - beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht "Technische bijstand bij diverse IT opdrachten" te 

gunnen aan Cevi nv. 

 

14 Jeugd – erkenning Zedelgems opvanginitiatief – beslissing 

 Het college erkent Jeugdkampen sportiek  vzw als Zedelgem opvanginitiatief van 3 

december 2019 tot en met 3 december 2022 op voorwaarde dat ze aan de 

erkenningsvoorwaarden blijven voldoen. 

 

15 Jeugd - Evaluatie speelpleinwerking en SWAP 2019 - kennisgeving 

 Het college neemt kennis van de evaluatie speelpleinwerking en swap 2019. 

 

16 Jeugd – evaluatie zomerakkoord jeugdlokalen Veldegem – beslissing 

 Het college geeft toestemming aan het jeugdhuis om voor maximum 24 kalenderdagen 

per jaar een afwijking op geluid aan te vragen via het evenementenloket. Het college 



 

beslist om een light geluidsstudie te laten uitvoeren door een erkende geluidsdeskundige 

en op basis daarvan de gepaste geluidsbegrenzing in te stellen. 

 

17 Mobiliteit – bespreking doortocht Ruddervoordsestraat N368 met projectstuurgroep  

– principiële beslissing 

 Dit punt wordt uitgesteld omdat het advies van de verkeerscommissie dient ingewonnen 

te worden. 

 

18 Mobiliteit - Verkeerscommissie 4 november 2019 - Diverse ter kennisgeving 

 Het college neemt kennis van de diverse agendapunten van de zitting van de 

verkeerscommissie van 4 november 2019, waaromtrent nog geen afzonderlijk dossier 

werd voorgelegd aan het college. Akkoord wordt gegaan met het verslag van de 

verkeerscommissie waarin deze punten uiteengezet werden. 

 

19 Openbare Werken – Markten – teruggave belastingen openbaar domein  – beslissing 

 Het college beslist tot het crediteren van de  facturen voor de inname van het openbaar 

van de 3 marktkramers voor het eerste jaar conform de bepalingen van het 

belastingsreglement 

 

20 Openbare werken - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen 

en diensten - Uitvoeren van bodemonderzoek en opmaken van sloopopvolgingsplan 

2020-2021-2022-2023 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - beslissing 

 Het college geeft goedkeuring op het lastenboek en de raming voor de aanstelling van 

een sloopopvolgingsdeskundige voor 4 jaar. 

 

21 Openbare werken - Raamovereenkomst structureel onderhoud asfaltwegen - 

Goedkeuring deelopdracht 4- beslissing 

 Het college geeft goedkeuring in de toekenning van deelopdracht 4 aan nv Raf De Vriese 

voor heraanleg van het asfalt op de fietsverbinding Groene Meersen 

 

22 Openbare werken – uniform en kostendekkend tariefsysteem voor 

rioolaansluitingen van riopact – beslissing 

 Het college gaat akkoord met het tariefvoorstel voor rioolaansluitingen, zoals 

voorgesteld op het riopactcomité van 22 oktober 2019 

 

23 Openbare werken – Verkaveling bvba Gino Feys in de Veldegemsestraat 131 – 

Definitieve oplevering 

 Het college beslist om de verkaveling van de Veldegemsestraat 131, thans genaamd 

Heerenstraat en Binnenstraat, definitief op te leveren en de resterende borg vrij te geven 

 

24 Openbare Werken – Verkaveling op naam van nv Immo Danneels in de Karel Van 

Eeckestraat – afleveren verkoopbaarheidsattest - beslissing 

 Het college levert het verkoopbaarheidsattest voor de verkaveling op naam van nv Immo 

Danneels in de Karel Van Eeckestraat af. 

 

25 Preventie – Elektrische installaties bevoegdheidsverklaring BA4 – beslissing 

 Het college keurt de bevoegdheidsverklaringen BA4 van de medewerkers opgenomen in 

het besluit goed. 

 



 

26 Sport - Gebruik van gemeentelijke accommodatie door niet-erkende organisaties - 

beslissing 

 Dit punt wordt uitgesteld. 

 

27 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 

 Het college bespreekt het punt. 

 

28 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking 

 Het college bespreekt de lijst met de uitnodigingen. 

 

29 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

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

beslissing 

 Het college gaat niet akkoord met het geven van prijzen 

 

31 Evenementen – Milieu –Muziekactiviteit, TV Café St -Elooi, voor de locatie Dorp 11, 

8210 Zedelgem, op 28 december  2019 - beslissing 

 Het college beslist betreffende de afwijkingsaanvraag voor 28 december 2019 van cafe St 

Elooi: er worden geen afwijkingen toegestaan. 

 

 


