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1 Burgerzaken - Raadplegen en doorgeven van persoonsgegevens uit de 

bevolkingsregisters tussen de interne gemeentediensten - beslissing 
 Het college van burgemeester en schepenen bepaalt een aantal interne doeleinden 

waarvoor persoonsgegevens vanuit de bevolkingsregisters kunnen worden geraadpleegd 
of doorgeven door/aan interne gemeentediensten. 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord dat een aantal medewerkers 
van interne gemeentediensten rechtstreeks toegang hebben tot het lokaal 
bevolkingsbestand van Zedelgem en dit voor het uitoefenen van hun functie en optimale 
werking van de dienst. 
 

2 Communicatie - Zedelgem magazine inhoud speciale editie CORONA mei 2020 - 
kennisneming  

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de inhoud van Zedelgem 
magazine speciale editie CORONA mei 2020. 
 

3 Cultuur - Verdeling subsidies muziekonderricht werkjaar 2019 - beslissing 
 Het college beslist over de verdeling van subsidie voor muziekonderricht voor werkjaar 

2019. 
 

4 Cultuur - Verdeling werkingssubsidies werkjaar 2019 - beslissing 
 Het college beslist over de verdeling van de werkingssubsidies voor werkjaar 2019. 

 
5 Financiën - Gemeentebelastingen - Belasting op de leegstand van gebouwen en 

woningen – Aanslagjaar 2019 - Bezwaarschrift - beslissing 
 Het college van burgemeester en schepenen beslist dat het bezwaar ontvankelijk en 

gegrond is. 
 

6 Financiën - Gemeentebelastingen - Belasting op de leegstand van gebouwen en 
woningen – Aanslagjaar 2019 - Bezwaarschrift - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist dat het bezwaar ontvankelijk en 
gegrond is. 
 

7 Financiën - Gemeentebelastingen - Belasting op de leegstand van gebouwen en 
woningen – Aanslagjaar 2019 - Bezwaarschrift - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist dat het bezwaar ontvankelijk en 
gegrond is. 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 
het college van burgemeester en schepenen van 5 mei 2020 - algemeen gedeelte - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

 
8 Financiën – Gemeentebelastingen – Belasting op de leegstand van gebouwen en 

woningen – Aanslagjaar 2019 – Bezwaarschrift – beslissing 
 Het college van burgemeester en schepenen beslist dat het bezwaar ontvankelijk en 

gegrond is. 
 

9 Financiën - Gemeentebelastingen – Gemeentelijke activeringsheffing op 
onbebouwde bouwgronden en kavels - Aanslagjaar 2019 - Bezwaarschrift - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist dat het bezwaar ontvankelijk en 
gegrond is. 
 

10 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 
diensten - Aankoop brandstoffen via tankkaart voor voertuigen gemeente en OCMW 
Zedelgem - Periode 07/2020 t.e.m. 06/2023 - Goedkeuring gunning - beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht "Aankoop brandstoffen via tankkaart voor 
voertuigen gemeente en OCMW Zedelgem - Periode 07/2020 t.e.m. 06/2023" te gunnen 
aan Total Belgium nv. 
 

11 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 
diensten - Aankoop software cultuur - Module ticketing - Goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunning - beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht "Aankoop software cultuur - Module ticketing" te 
gunnen aan e2e nv. 
 

12 Financiën - Stad Brugge - Occasionele gezamenlijke opdracht - Leveren van stoffen, 
wasbare mondmaskers - Goedkeuring gunningsvoorstel - beslissing 

 Het college beslist om het gunningsvoorstel van stad Brugge voor de occasionele 
gezamenlijke opdracht "Leveren van stoffen, wasbare mondmaskers" goed te keuren, 
met levering door Blom Stoffen bv. 
 

13 Milieu – Stakeholdersgroep  Ventilus – aanduiden vertegenwoordiger-beslissing  
 Het college duidt een vertegenwoordiger voor de stakeholdersgroep Ventilus goed 

 
14 Personeel- vacant verklaren van een functie arbeider openbare werken- groendienst 

en parkwachter - procedure interne personeelsmobiliteit en bevordering - beslissing 
 Een functie van arbeider openbare werken, groendienst en parkwachter worden vacant 

verklaard  voor invulling via een procedure bevordering/interne personeelsmobiliteit 
 

15 Ruimte - Aanstellen studiebureau mobiliteitsstudie toekomstige projecten Groene 
Meersen - Beslissing 

 De WVI heeft de voordeligste offerte ingediend en wordt aangesteld om de 
mobiliteitsstudie op te maken. De verdeling van de kosten moet nog bepaald worden in 
overleg met de WVI, Sint-Rembert en de gemeente. De dienst mobiliteit van de gemeente 
wordt van bij het begin betrokken bij de studie. 
 

16 Welzijnsbeleid – Voorstel reglement werkingssubsidies seniorenverenigingen - 
Bespreking 

 Het college bespreekt het voorstel van nieuw reglement werkingssubsidies 
seniorenverenigingen en geeft groen licht voor de verdere behandeling door de 
seniorenadviesraad. 
 



 

17 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 
 Het college bespreekt het punt. 

 
18 Secretariaat - Uitnodigingen - bespreking 
 Het college bespreekt de lijst met de uitnodigingen. 

 
19 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering 
 Het college keurt de notulen goed. 

 
20 Covid-19 - Maatregelen containerpark - bespreking en beslissing 
 Het college beslist om het recyclagepark te openen volgens een welbepaalde regeling en 

dit tot nader order: 
- vanaf 11 mei: op dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag van 9u tot 17u 
- vanaf 1 juni: dinsdag: van 10 u. tot 12 u. en van 14 u. tot 18 u.  
                             woensdag: van 9.30 u. tot 13 u. en van 14 u. tot 18 u. 
                             vrijdag: van 10 u. tot 12 u. en van 14 u. tot 18 u. 
                             zaterdag: van 9 u. tot 12 u. en van 13 u. tot 16 u. 
  Gesloten op maandag en donderdag en zondag 
-alle ingezamelde fracties bij normale werking van het park met uitsluiting van volgende 
fracties : PMD, papier en karton, kledij, herbruikbare goederen, asbest, luiers 
-de bezoeker wordt geregistreerd, enkel geregistreerde bezoekers worden toegelaten op 
het park met uitzondering van de personen vermeld op de lijst aangereikt door de dienst 
burgerzaken 
-de aangevoerde fracties worden geregistreerd 
-de betaling gebeurt bij het eerstvolgend parkbezoek na de coronamaatregelen, bij 
gebrek aan een bezoek binnen een termijn van 3 maanden na de coronamaatregelen 
wordt een factuur overgemaakt 
 

21 Covid-19 corona virus - Den Doorn volkstuintjespark - Maatregelen - beslissing 
 Het college besluit om - conform de versoepeling van de maatregelen voor ontspanning 

of beweging in open lucht – het aantal bezoekers uit te breiden tot 2 en dit per tuin. 
 

 


