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1 Archief – Aanvraag toelage vzw Belgie - Canada - Beslissing 

 Het college beslist deze en eventuele toekomstige vragen van de vzw België – Canada 

naar financiële ondersteuning van de gemeente Zedelgem negatief te adviseren. 

 

2 Bibliotheek – Overstap Eengemaakt Bibliotheeksysteem – Voorstel groepsaankoop 

lenerspassen en barcodes via intergemeentelijk samenwerkingsverband Ginter 

 Het college gaat akkoord met de coördinatie door Ginter van een mogelijke 

groepsaankoop van barcodes en lenerspassen en hier, afhankelijk van de prijssetting, als 

bibliotheek en gemeente Zedelgem op in te tekenen. 

 

3 Burgerzaken - Ambtshalve schrapping - beslissing 

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

gemeente Zedelgem worden afgevoerd. 

 

4 Communicatie - Zedelgem magazine, februari 2020 - kennisgeving 

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

magazine, editie februari 2020. 

 

5 Cultuur - voorstel hervorming cultuurprijs - beslissing 

 Het college gaat akkoord met het voorstel hervorming cultuurprijs en geeft opdracht aan 

de cultuurdienst om een nieuw reglement op te stellen. 

 

6 Evenementen – Milieu – Niet ingedeelde muziekactiviteit, Samedi, voor de locatie 

Kasteel van Loppem, Steenbrugsestraat 26, 8210  Zedelgem op 5 september 2020 - 

beslissing 

 Dit punt wordt uitgesteld. 

 

7 Evenementen – Milieu – Niet ingedeelde muziekactiviteiten  -  Chiro Veldegem voor 

de locatie Bosdreef 4, 8210 Zedelgem op 14 maart 2020 – aangepaste  beslissing  

 Er wordt een afwijking voor een evenement toegestaan voor de locatie Bosdreef 4, 8210 

Zedelgem op 14 maart 2020. 

 

8 Evenementen – Organisatie van het festival “Samedi” op 5 september 2020 – 

beslissing 

 Dit punt wordt uitgesteld. 

 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het College van Burgemeester en Schepenen van 14 januari 2020 - algemeen gedeelte - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

9 Evenementen - Ruimte – Toelating plaatsing evenementenborden: Samedi, voor de 

aankondiging van een open-air festival op 5 september 2020 - beslissing 

 Dit punt wordt uitgesteld. 

 

10 Evenementen – Vraag voor schenken prijzen aan quiz van Hopper Jeugdverblijven – 

beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen schenkt 6 Zedelgembonnen t.w.v. elk 25 

euro aan Hopper Jeugdverblijven voor de quiz op 24 januari 2020. 

 

11 Facilitair beheer - relighting Strooien Hane - subsidie-aanvraag - goedkeuring 

 Het college van burgemeester en schepenen keurt de stukken goed die zullen ingediend 

worden voor het verkrijgen van de subsidies van het Vlaams Energie-agentschap voor het 

dossier relighting sporthal Strooien Hane. 

 

12 Facilitair beheer - renovatie veldverlichtingen - subsidie-aanvraag - goedkeuring 

 Het college van burgemeester en schepenen keurt de stukken goed die zullen ingediend 

worden voor het verkrijgen van de subsidies van het Vlaams Energie-agentschap voor het 

dossier renovatie veldverlichtingen. 

 

13 Financiën - Krediet met technisch-financiële projectbegeleiding - Goedkeuring 

gunning - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist om het krediet met technisch-

financiële projectbegeleiding te gunnen aan de firma Belfius Bank NV, op voorwaarde dat 

het Katholiek Schoolcomité Loppem hiermee akkoord gaat. 

 

14 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

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

Goedkeuring aanpassing gunning - beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht "Aanstelling beëdigde geneesheren bij crematie - 

Periode 2020-2023" te gunnen aan dokters Christiaen, Hoffman en Depoorter . 

 

15 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Organisatie van online biedingen voor verkoop gemeentelijk en OCMW 

patrimonium – Dienstjaren 2020-2025 - Goedkeuring lastvoorwaarden, 

gunningswijze en uit te nodigen firma's - beslissing 

 Het college beslist om de lastvoorwaarden, de gunningswijze en de uit te nodigen firma's 

voor de opdracht "Organisatie van online biedingen voor verkoop gemeentelijk en OCMW 

patrimonium – Dienstjaren 2020-2025" goed te keuren. 

 

16 Jeugd - Subsidies jeugdhuizen werkjaar 2018 - beslissing 

 Het college keurt de jeugdhuissubsidies voor werkjaar 2018 goed. Aan jeugdhuis ’t Kalf en 

jeugdhuis Jonkhove wordt elk 3.000 EUR subsidies uitbetaald. 

 

17 Juridische zaken - BPA Oude Trambedding - Openbare wegenis - Regularisatie - 

Aanstellen dienstvastgoedtransacties - beslissing   

 Het college stelt dienst vastgoedstransacties aan om ter regularisatie van het BPA Oude 

Tranmbedding d.d. 23 mei 2000 nog een stuk grond te verwerven dat tot de openbare 

wegenis behoort. 

 

 



 

18 Juridische zaken - Dossier Leenhof - Aanstellen notaris voor opmaak ontwerpakte 

verkoop grond - beslissing  

 Het college stelt notariskantoor Lommée en Daems aan in het dossier Leenhof. 

 

19 Juridische zaken - Kosteloze afstand aan het openbaar domein Aartrijksestraat - 

Ontwerpakte - beslissing  

 Het college keurt de ontwerpakte van kosteloze afstand van grond naar het openbaar 

domein in de Aartrijksestraat goed.  

 

20 Juridische zaken - Rapportering klachten - Periode 1 januari 2019 tot en met 31 

december 2019 - kennisgeving  

 Het college neemt kennis van het verslag betreffende de ingediende klachten in periode 

van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019. 

 

21 Juridische zaken - Vraag tot aankoop restperceel langs de Wilgenlaan - 

Schattingsverslag - beslissing  

 Dienst vastgoedtransacties wordt aangesteld om een ontwerpakte op te maken voor 

verkoop van een restperceel in de Wilgenlaan aan een aangelande. 

 

22 Milieu –  Aanvragen subsidie kleine landschapselementen – beslissing 

 Het college neemt kennis van de ingediende subsidieaanvragen voor kleine 

landschapselementen die volledig zijn en voldoen aan de voorwaarden. 

 

23 Milieu – Aanvraag subsidie herbruikbare luiers - beslissing 

 Het college neemt kennis van de ingediende subsidieaanvraag voor herbruikbare luiers 

die volledig is en voldoet aan de voorwaarden. 

 

24 Milieu – Aanvragen subsidie aanleg van eigen waterbevooradingsinstallatie - 

beslissing 

 Het college keurt de uitbetaling van de subsidies voor het aanleggen van een eigen 

waterbevoorradingsinstallatie, zoals voorgesteld in de lijst voor een bedrag van 150,00 

EUR goed. 

 

25 Milieu – Ondernemersloket – Familiedag Zilleghemse Commerçanten in 

samenwerking met het gemeentebestuur op zondag 26 april 2020 – beslissing  

 Het college beslist om deel te nemen aan de organisatie van de Familiedag voor de 

Zilleghemse Commerçanten. 

 

26 Openbare werken - overdracht attractie Antoniuskermis Aartrijke - beslissing 

 Het college keurt de overdracht van de standplaats op de Antoniuskermis goed 

 

27 Openbare werken - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen 

en diensten – afkoppeling Wilgenlaan – Doornlaan Fase 2 – Elzenhoek + RWA-

verbinding afwaarts - Goedkeuring gunning – beslissing 

 Het college geeft goedkeuring inzake de gunning van BVBA Marc Verhegge voor het 

project 'afkoppeling van de Wilgenlaan - Doornlaan Fase 2 - Elzenhoek + RWA-verbinding 

afwaarts". 

 

 



 

28 Personeel - Schrijven VVSG  betreffende de lopende onderhandelingen over het 

sociaal akkoord - kennisgave 

 Het college neemt kennis van het schrijven van VVSG ivm de onderhandelingen over een 

nieuw sociaal akkoord. 

 

29 Secretariaat - Vorming – ‘Politiek en Integriteit voor Raadsvoorzitters’ - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen besluit om de voorzitter van de 

gemeenteraad naar de vorming ‘Politiek en Integriteit voor Raadsvoorzitters' te laten 

gaan en de kosten van deze vorming op zich te nemen. 

 

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

beslissing 

 Het college stemt met categorieën te werken voor de toepassing van het tarief voor de 

gemeentelijke accommodatie en de uitleendienst: 

De inzet van een personeelslid van de gemeente, op vraag van de organisatie, is, conform 

het reglement, steeds betalend. 

Artikel 7 van het retributiereglement verhuur gemeentelijke en OCMW accommodatie 

wordt geschrapt. Deze wijziging zal op de gemeenteraad worden voorgelegd samen met 

de aanpassing van het reglement. 

 

31 Sport - Piste en sportterrein Vloethemveld - goedkeuring 

 Het college neemt kennis dat de looppiste aan Vloethemveld vanaf 1 augustus niet meer 

toegankelijk zal zijn.  

Het college wil blijvend investeren in de lessenreeksen Loop je Fit. De sportdienst zoekt 

verder naar alternatieve locaties voor de lessenreeks; waar mogelijk worden 

samenwerkingsverbanden met andere organisatoren onderzocht. De kostprijs voor de 

lessenreeksen wordt verlaagd naar 40 EUR per jaar. Dit zal voorgelegd worden aan de 

gemeenteraad. 

 

32 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 

 Het college bespreekt het punt. 

 

33 Secretariaat - Gemeenteraad - agenda 

 Het college vraagt aan de voorzitter van de gemeenteraad om de voorgestelde 

agendapunten op te nemen op de zitting van de gemeenteraad van 23 januari 2020. 

 

34 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking 

 Het college bespreekt de lijst met de uitnodigingen. 

 

35 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

 


