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1 Algemeen directeur - Bepaling functieprofielen algemeen en financieel directeur 

lokale besturen - Deelname - goedkeuring. 

 Het college keurt de deelname aan de workshops voor de bepaling van de 

functieprofielen van algemeen en financieel directeur goed. 

 

2 Archief – Vooronderzoek restauratie schilderwerken Sint-Martinuskerk Loppem - 

Beslissing 

 Het college gaat akkoord met dossier voor de premie-aanvraag voor het vooronderzoek 

zoals voorgelegd met bijhorende raming en bij duidelijkheid over de effectieve kosten, de 

vraag te richten aan de Stichting van Caloen bij te dragen voor 17% in de uiteindelijk nog 

te betalen kosten voor dit vooronderzoek. 

 

3 Bibliotheek – Aankoop van boeken, audiovisuele materialen en games voor de 

hoofdbibliotheek Zedelgem en de uitleenposten Aartrijke, Loppem en Veldegem 

voor het jaar 2020 – beslissing 

 Het college beslist de bibliotheek Zedelgem voor het dienstjaar 2020 toe te laten de 

boeken, audiovisuele materialen en games voor de hoofdbibliotheek en de uitleenposten 

aan te kopen op vermelde werkwijze, en dit binnen het daarvoor voorziene budget. 

 

4 Bibliotheek – Aankoop van periodieken voor de hoofdbibliotheek en de 

uitleenposten Aartrijke, Loppem en Veldegem voor het jaar 2020 – beslissing 

 Het college beslist de bibliotheek Zedelgem voor het dienstjaar 2020 toe te laten de 

periodieken voor de hoofdbibliotheek en uitleenposten aan te kopen binnen het 

daarvoor voorziene budget. 

 

5 Burgerzaken - Tarieven administratieve stukken van burgerzaken vanaf 01/01/2020 - 

kennisgeving 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de tarieven van de 

administratieve stukken van de dienst burgerzaken vanaf  01/01/2020. 

 

6 Communicatie/Receptiedienst - Nieuwjaarsreceptie ‘Gestelde Lichamen’ op 3 

januari 2020 - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om de jaarlijkse 

nieuwjaarsreceptie voor de gestelde lichamen te laten plaatsvinden op vrij. 3 januari 2020 

om 19 u. in het gemeenschapscentrum Jonkhove in Aartrijke. 

Het college keurt de lijst goed van de genodigden. 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het College van Burgemeester en Schepenen van 10 december 2019 - algemeen gedeelte - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

Het college beslist om de opdracht voor het verzorgen van de hapjes op deze 

nieuwjaarsreceptie te gunnen aan traiteur Moeyaert Catering, Koningin Astridstraat 56a, 

8210 Zedelgem-Veldegem. 

 

7 Cultuur - Stand van zaken dossier uitbating doolhof - kennisgeving 

 Het college neemt kennis van de recente ontwikkelingen in het kader van de toekomstige 

uitbating van de doolhof. 

 

8 Evenementen -  Mobiliteit - Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de 

doortocht van de internationale rittenwedstrijd “Driedaagse Brugge - De Panne” op 

25 en 26 maart 2020 - beslissing 

 Het college beslist over een parkeerverbod op 25 en 26 maart 2020 van 11u30 tot en met 

13u30 

-In de Groenestraat van huisnummer 1 tot en met huisnummer 75. 

 

9 Evenementen – Organisatie van een wielerwedstrijd “Driedaagse Brugge-De Panne” 

van KVC Panne Sportief op woensdag 25 maart 2020 – beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen stemt in met de doorgang van de 

wielerwedstrijd Driedaagse Brugge–De Panne op het grondgebied van Zedelgem op 

woensdag 25 maart 2020. 

 

10 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

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

Goedkeuring gunning - beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht "Aankoop gestabiliseerd zand en magere beton - 

Dienstjaar 2020" te gunnen aan RTS Depot bvba. 

 

11 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Abonnement ScanSearch online - Goedkeuring lastvoorwaarden en 

gunning - beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht "Abonnement ScanSearch online" te gunnen aan 

Uitgeverij Vanden Broele nv. 

 

12 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Migratie en integratie webservices DABS Zedelgem - Intrekking 

gunningsbeslissing van 3 april 2018 - beslissing 

 Het college stelt voor om de gunningsbeslissing van 3 april 2018 voor de opdracht 

"Migratie en integratie webservices DABS Zedelgem" in te trekken. 

 

13 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Migratie en integratie webservices DABS Zedelgem - Stopzetting gegunde 

opdracht van 3 april 2018 - beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht "Migratie en integratie webservices DABS 

Zedelgem" van 3 april 2018 stop te zetten. 

 

14 Jeugd - Junior techniekacademie 2020 - beslissing 

 Het college beslist om in te stappen in het project Junior Techniekacademie van Vives 

Hogeschool met 2 klassen met een totale kostprijs van 1.300,00 EUR. 

Het college beslist dat deze lessen kunnen doorgaan in het Spes Nostra instituut in 

Zedelgem mits toestemming van de directie en dat er na de laatste les een gemeentelijke 



 

receptie wordt aangeboden aan alle deelnemende kinderen ter gelegenheid van de 

diploma-uitreiking. 

 

15 Jeugd – vraag van jeugdhuis jonkhove naar aanleiding van de sanctie inzake sluiten 

– beslissing 

 Het college beslist om de sanctie inzake sluiten te wijzigen en in de opgelegde 

sluitingsperiode openen van het jeugdhuis op 31 december 2019 en 1 januari 2020 toe te 

staan onder welomschreven en formele voorwaarden wat respecteren van de 

veiligheidsafspraken betreft. Een overleg met de leiding van Twen, de gemeentelijke 

diensten en de veiligheidsdiensten  wordt  binnen de week ingepland. 

 

16 Juridische zaken - Dossier uitbreiding school De Stapsteen Veldegem - Stand van 

zaken - kennisgeving  

 Het college neemt kennis van de stand van zaken in het dossier uitbreiding school De 

Stapsteen Veldegem. 

 

17 Juridische zaken - GDPR - Opvragen persoonsgegevens door scholen - beslissing  

 Het college beslist dat persoonsgegevens van burgers conform de wetgeving op 

bescherming van persoonsgegevens niet worden overgemaakt aan de scholen.  De 

scholen kunnen flyers in het gemeentehuis leggen om zo informatie aan burgers te 

bezorgen. 

 

18 Milieu – Ondernemersloket – Aanvraag tot het bekomen van een vergunning voor het  

schenken van gegiste en sterke dranken voor een reizende drankgelegenheid - 

beslissing   

 Het college beslist om een drankvergunning af te leveren voor de foodtruck Rockin’ 

Pasta. 

 

19 Openbare werken – Opmaak hemelwaterplan door nv Aquafin in opdracht van 

riopact en de gemeente Zedelgem - bespreking 

 Het college bespreekt het voorstel van hemelwaterplan 

 

20 Openbare Werken – Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen 

en diensten – Opmaak van analyse en  oplossingsvoorstellen voor gebruik van de 

Passerelle in het Stierenpad – Goedkeuring lastvoorwaarden en gunning -beslissing 

 Dit punt wordt uitgesteld. 

 

21 Secretariaat - Kerkfabriek Sint-Martinus - algemeen toezicht  

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

de lijst met besluiten van de kerkraad Sint-Martinus Loppem van 25 november 2019.  Er 

zijn geen opmerkingen 

 

22 Sport - Piste en sportterrein Vloethemveld - goedkeuring 

 Dit punt wordt uitgesteld. 

 

23 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 

 Het college bespreekt het punt. 

 

 

 



 

24 Secretariaat - Gemeenteraad - agenda 

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

de zitting van de gemeenteraad van 19 december 2019. 

 

25 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking 

 Het college bespreekt de lijst met de uitnodigingen. 

 

26 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

27 Milieu – Bermadoptie door vzw De Duivenmelker – rechtzetting - beslissing 

 Een rechtzetting omtrent het adopteren van bermen door vzw De Duivenmelker voor de 

werkjaren 2017-2018 en 2018-2019 wordt goedgekeurd. 

 

28 Financiën - Tussenkomst in facturen vzw Campus Sint-Maarten mbt de kosten 

voortraject van het project nieuwbouw op de site Sint-Maarten - beslissing 

 Dit punt wordt uitgesteld. 

 

29 Financiën – Overheidsopdrachten voor aanneming van werken – Project 

multifunctioneel gebouw site Sint-Maarten – aanbestedingsprocedure– beslissing 

 Het college neemt kennis van de overhandigde documentatiebundel van Quercus bvba. 

Gelet op de huidige projectbegeleiding van de vzw door Quercus bvba en gelet op de 

bespreking op 5 december ll. met verslag, beslist het college om niet langer een juridisch 

onderbouwde overeenkomst op te stellen tussen de gemeente en de vzw in verband met 

de kosten in dit project. 

Het college beslist om de aanbestedingsprocedure multifunctioneel gebouw site Sint-

Maarten voorlopig on hold te zetten. 

 

 


