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Burgemeester 

 

 

1 Algemeen directeur - Engagementen Filbert Academy - beslissing 

 Het college geeft toestemming aan de algemeen directeur om zich te engageren voor 

Filbert Academy. 

 

2 Archief – Erfgoeddag 2020 - Beslissing 

 Het college gaat akkoord met de voorgestelde praktisch en inhoudelijke organisatie van 

Erfgoeddag 2020 binnen de gemeente Zedelgem 

 

3 Bibliotheek – Nieuwe openingsuren/Nieuw dienstreglement/Overstap Eengemaakt 

Bibliotheeksysteem – Kennisgeving  

 Het college neemt kennis van het aangepast (nieuw) dienstreglement voor bibliotheek 

Zedelgem dat in voege treedt vanaf 1 april 2020 en gaat akkoord dit ter formele 

goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad in zitting van 26 maart 2020. 

 

4 Burgerzaken - Ambtshalve schrapping - beslissing 

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

gemeente Zedelgem worden afgevoerd. 

 

5 Cultuur – Reglement Cultuurprijzen 2020 – beslissing 

 Het college gaat akkoord met het Reglement Cultuurprijzen 2020 en legt dit ter formele 

goedkeuring voor aan de gemeenteraad van 26 maart 2020. 

 

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

de locatie Bosdreef 6, 8210 Zedelgem op 27 juni 2020 –  beslissing 

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

Bosdreef 6, 8210 Zedelgem op 27 juni 2020. 

 

7 Evenementen - Onthaal - Receptie 40 jaar Heirwegpad - beslissing 

 Het  college van burgemeester en schepenen beslist om het receptiemateriaal (incl 

drank) te voorzien maar niet zelf in te staan voor de bediening (de aanvrager staat zelf in 

voor de bediening en helpt mee met het opruimen). Einde af te stemmen met de 

betrokken dienst. 

 

 

 

 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 

het College van Burgemeester en Schepenen van 25 februari 2020 - algemeen gedeelte - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

8 Evenementen – Organisatie van Fiësta del Kalf op 27 juni 2020 door Jeugdhuis ’t Kalf 

– beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen stemt in met de organisatie van het 

evenement “Fiësta del Kalf” op 27 juni 2020 door Jeugdhuis ’t Kalf. Dit evenement kan 

doorgaan op voorwaarde dat de algemene evenementenvoorwaarden en de richtlijnen 

van de betrokken diensten opgevolgd worden. 

 

9 Evenementen – Organisatie van het evenement Vegamping op 3 tot 5 juli 2020 in 

Kasteel van Loppem – beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen stemt in met de organisatie van het 

evenement Vegamping op 3 tot 5 juli 2020 op voorwaarde dat de algemene 

evenementenvoorwaarden en de richtlijnen van de betrokken diensten opgevolgd 

worden. Daarbovenop geeft het college de goedkeuring voor: het gebruik van de douches 

in de Strooien Hane volgens de geldende tarieven en reglementen en de organisatie van 

een camping. Het college van burgemeester en schepenen erkend het evenement niet 

binnen het reglement van de goede doelen en geeft eveneens geen goedkeuring om 

materiaal te mogen gebruiken van de uitleendienst. 

 

10 Evenementen - Ruimte – Toelating plaatsing evenementenborden: jeugdhuis 't Kalf, 

voor de aankondiging van een fuif 'Fiësta del Kalf 2020' op 27 juni 2020 - beslissing 

 Het college verleent gunstig advies. 

 

11 Facilitair beheer - Aanbod energiediensten door Imewo - Kaderovereenkomst 

Fluvius Duurzame gebouwen - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen sluit met Imewo de kaderovereenkomst 

Fluvius Duurzame Gebouwen goed. 

 

12 Facilitair beheer - sporthal Jonkhove - renovatie - verdere aanpak - beslissing 

 Dit punt wordt uitgesteld. 

 

13 Financiën - CREAT Service Centrum - Dienstverlening met betrekking tot legionella – 

Staalname en analyse gedurende 5 jaar - Raamovereenkomst - Goedkeuring 

deelname - beslissing 

 Het college beslist om de opdracht "Staalname en analyse gedurende 5 jaar" in het kader 

van de raamovereenkomst "Dienstverlening met betrekking tot legionella" van CREAT 

Service Centrum (Farys) met uitvoering door AquaDomo goed te keuren. 

 

14 Financiën - Gemeentebelastingen - Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier - 

Belasting op het parkeren in een zone met beperkte parkeertijd (blauwe zone) of op 

een openbare weg met blauwe zone reglementering van motorvoertuigen - 

Aanslagjaar 2019 - Generatie 6 - beslissing 

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

gemeentebelasting op het parkeren in een zone met beperkte parkeertijd (blauwe zone) 

of op een openbare weg met blauwe zone reglementering van motorvoertuigen, vast en 

verklaart het kohier, bestaande uit 12 artikelen, uitvoerbaar voor een totaal bedrag van 

420 EUR. 

 

15 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Aankoop jaarlijkse licentie voor software bulk updates - Goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunning - beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht "Aankoop jaarlijkse licentie voor software bulk 

updates" te gunnen aan PDQ.com Corporation. 



 

 

16 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Aankoop stookolie voor gemeente en OCMW Zedelgem - Periode 03/2020 

t.e.m. 02/2024 - Goedkeuring gunning - beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht "Aankoop stookolie voor gemeente en OCMW 

Zedelgem - Periode 03/2020 t.e.m. 02/2024" te gunnen aan Brandstoffen Desimpel nv. 

 

17 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten - Plaatsen van 10 silhouetten in het Vloethemveld - Goedkeuring 

gunningsvoorstel Vlaamse Landmaatschapij - beslissing 

 Het college gaat akkoord met het voorstel van de Vlaamse Landmaatschappij om de 

opdracht "Plaatsen van 10 silhouetten in het Vloethemveld" te gunnen aan Andy 

Verschoote . 

 

18 Juridische zaken - Onderwijs - Techniekacademie - Samenwerkingsovereenkomst - 

beslissing  

 Het college gaat principieel akkoord om een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan 

met de Techniekacademie van Vives voor de periode 2020-2025.  De overeenkomst wordt 

voorgelegd aan de gemeenteraad. 

 

19 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. 

 

20 Milieu – Aanvragen subsidie aanleg van eigen waterbevoorradingsinstallatie - 

beslissing 

 Het college neemt kennis van de ingediende subsidieaanvraag voor aanleg van een eigen 

waterbevoorradingsinstallatie die volledig is en voldoet aan de voorwaarden. 

 

21 Milieu – Ondernemersloket - Aanvraag van de Unizo-afdelingen Zedelgem en het 

comité Ondernemend Veldegem tot het bekomen van afwijkingen op de wekelijkse 

rustdag en verplichte sluitingsuren voor de handelszaken van Zedelgem voor het 

jaar 2020, beslissing 

 Het college beslist om de afwijkingen op de wekelijkse rustdag en verplichte sluitingsuren 

voor de handelszaken van Zedelgem goed te keuren.  

 

22 Milieu – Subsidieaanvragen energiebesparing en hernieuwbare energie - beslissing 

 Het college neemt kennis van de ingediende subsidieaanvragen voor energiebesparing en 

hernieuwbare energie waarvan 11 dossiers volledig zijn en voldoen aan de voorwaarden, 

3 aanvragen worden afgekeurd. 

 

23 Mobiliteit – Deelname aan de projectstuurgroep voor de realisatie van de 

Fietssnelweg F32 - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen stemt in met de deelname aan 

projectstuurgroep in het kader van het opstellen van de startnota en projectnota van de 

fietssnelweg tussen N309 en N368. 

 

24 Openbare werken – Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen 

en diensten – Aanleg kunstgrasveld in de Groene Meersen - Goedkeuring voorlopige 

oplevering – beslissing 

 Het college beslist tot voorlopige oplevering van het kunstgrasveld in de Groene Meersen 



 

 

25 Openbare werken - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen 

en diensten - Uitvoeren van wegverbetering door het aanbrengen van grasdallen in 

de Rolleweg - Goedkeuring gunning - beslissing 

 Het college beslist om de de opdracht voor het uitvoeren van wegverbeteringen in de 

Rolleweg te gunnen aan Marc Verhegge BVBA 

 

26 Personeel - vorming algemeen directeur - congres lokale en provinciale politiek - 

beslissing  

 Het college keurt de vorming goed  

 

27 Ruimte - Aanvragen voor een premie inzake inbraakbeveiliging - beslissing 

 Het college gaat akkoord met de uitbetaling. 

 

28 Ruimte - Aanvragen voor een premie voor het beveiligen van de woning - beslissing 

 Het college gaat akkoord met de uitbetaling. 

 

29 Ruimte – bezwaar leegstand Brugsestraat 211, 8210 Zedelgem - beslissing 

 Het college gaat akkoord met het bezwaar met als gevolg dat de woning zal geschrapt 

worden van het leegstandregister en opgenomen worden op de lijst private 

verblijfsgelegenheid. 

 

30 Ruimte – bezwaar leegstand Diksmuidse Heirweg 64, 8210 Zedelgem - beslissing 

 Het college gaat niet akkoord met het bezwaar waardoor de woning in het 

leegstandsregister opgenomen blijft. 

 

31 Ruimte – bezwaar leegstand Eernegemsestraat 153, 8211 Aartrijke - beslissing 

 Het college gaat niet akkoord met het bezwaar waardoor de woning in het 

leegstandsregister opgenomen blijft. 

 

32 Ruimte – bezwaar leegstand Engelstraat 27, 8211 Aartrijke - beslissing 

 Het college gaat niet akkoord met het bezwaar waardoor de woning in het 

leegstandsregister opgenomen blijft. 

 

33 Ruimte – bezwaar leegstand Groenestraat 19, 8210 Zedelgem - beslissing 

 Het college gaat niet akkoord met het bezwaar waardoor de woning in het 

leegstandsregister opgenomen blijft. 

 

34 Ruimte – bezwaar leegstand Ieperweg 59, 8210 Zedelgem - beslissing 

 Het college gaat niet akkoord met het bezwaar waardoor de woning in het 

leegstandsregister opgenomen blijft. 

 

35 Ruimte – bezwaar leegstand Keunhekkendreef 6, 8210 Zedelgem  - beslissing 

 Het college gaat akkoord met het bezwaar met als gevolg dat de woning zal geschrapt 

worden van het leegstandregister en opgenomen worden op de lijst private 

verblijfsgelegenheid. 

 

 

 



 

36 Ruimte – bezwaar leegstand Kloosterstraat 59, 8210 Zedelgem - beslissing 

 Het college gaat niet akkoord met het bezwaar waardoor de woning in het 

leegstandsregister opgenomen blijft. 

 

37 Ruimte – bezwaar leegstand Magerhillestraat 49, 8210 Zedelgem - beslissing 

 Het college gaat niet akkoord met het bezwaar waardoor de woning in het 

leegstandsregister opgenomen blijft. 

 

38 Ruimte – bezwaar leegstand Snellegemsestraat 102, 8210 Zedelgem - beslissing 

 Het college gaat niet akkoord met het bezwaar waardoor de woning in het 

leegstandsregister opgenomen blijft. 

 

39 Ruimte – bezwaar leegstand Steenbrugsestraat 6, 8210 Zedelgem - beslissing 

 Het college gaat akkoord met het bezwaar met als gevolg dat de woning zal geschrapt 

worden van het leegstandregister en opgenomen worden op de lijst private 

verblijfsgelegenheid. 

 

40 Ruimte – bezwaar leegstand 't Veld 52, 8211 Aartrijke - beslissing 

 Het college gaat niet akkoord met het bezwaar waardoor de woning in het 

leegstandsregister opgenomen blijft. 

 

41 Ruimte – bezwaar leegstand Torhoutsesteenweg 229, 8210 Zedelgem - beslissing 

 Het college gaat niet akkoord met het bezwaar waardoor de woning in het 

leegstandsregister opgenomen blijft. 

 

42 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 

 Het college bespreekt het punt. 

 

43 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking 

 Het college bespreekt de lijst met de uitnodigingen. 

 

44 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 

 Het college keurt de notulen van de vorige vergadering goed. 

 

 


