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1 Algemeen directeur - Bijdrage aan boek 'Governance in tijden van samenwerking. 

Regie en organisatienetwerken bij lokale besturen' - kennisgeving 
 Het college neemt kennis van het engagement van algemeen directeur Sabine Vermeire 

tot bijdrage aan het boek Governance in tijden van samenwerking. Regie en 
organisatienetwerken bij lokale besturen' (Politeia pocket, VVSG). 
 

2 Archief – Reorganisatie dienstverlening en personeel - beslissing 
 Het college gaat akkoord met het werken op afspraak zoals voorgesteld, gekoppeld aan 

de verminderde fysieke aanwezigheid van het personeel in het archief. Dit met ingang 
vanaf september 2020. 
Het college beslist, ter vervanging van de vroegere archivaris, dat kan worden overgegaan 
tot het opstarten van een aanwervingsprocedure voor een functie van archivaris op het 
niveau A en dat hierbij de diplomavereiste geschrapt wordt. In het functie- en 
competentieprofiel zijn visievorming, projectwerking, acties publiekswerking, netwerken, 
ondersteunen van de diensten op vlak van erfgoed en archief de hoofdtaken. Het 
schrijven en coördineren van grotere publicaties (boeken bvb.)valt niet onder het 
takenpakket van de archivaris. 
 

3 Cultuur - Retributiereglement op de verkoop van erfgoed- en toeristische 
publicaties, promo-materiaal, geleide bezoeken en arrangementen  - kennisgeving 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het retributiereglement 
op de verkoop van erfgoed- en toeristische publicaties, promo-materiaal, geleide 
bezoeken en arrangementen. 
 

4 Cultuur - Tarief geleide bezoeken toerisme - beslissing 
 Het college beslist dat de tarieven voor geleide bezoeken toerisme worden vastgelegd als 

volgt : 
- 75 EUR voor een geleid bezoek aan de brouwerij, consumptie inbegrepen 
- 50 EUR voor alle andere geleide groepsbezoeken, ongeacht de duur : doopvont Sint-
Laurentiuskerk, fietstochten (oa Groot Verzet), Klavertje Vijf, eventuele toekomstige 
nieuwe bezoeken. 
 

5 Evenementen - Maatregelen Corona - Tijdelijke aanpassing reservatietermijn 
zaalverhuur voor particulieren - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist dat voor particulieren, waarvan hun 
zaal werd geannuleerd door de Coronacrisis, dezelfde periode voor een nieuwe aanvraag 
voor hun activiteit gehanteerd blijft. 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 
het college van burgemeester en schepenen van 12 mei 2020 - algemeen gedeelte - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

 
6 Financiën – Fiscale ontvangsten – Aanslagjaar 2020 – Periode versturen 

aanslagbiljetten – beslissing 
 Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om de aanslagbiljetten voor 

het aanslagjaar 2020 later te versturen. 
Deze beslissing wordt ter kennisgeving voorgelegd op de gemeenteraad van 28 mei 2020. 
 

7 Financiën – Gemeentebelastingen - Algemene gemeentebelasting op gezinnen en 
bedrijven – Aanslagjaar 2020 – Verlenging termijn aangifteplicht voor bedrijven – 
principiële beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt een principiële beslissing om voor 
aanslagjaar 2020 de aangifteplicht zoals vermeld in artikel 8 § 1 van de 
gemeentebelasting voor gezinnen en bedrijven, gemeenteraadsbeslissing d.d. 28 
november 2019, te verlengen tot 31 oktober 2020. 
Deze verlenging van de aangiftetermijn wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de 
gemeenteraad van 28 mei 2020. 
 

8 Financiën - Gemeentebelastingen - Belasting op de private verblijfsgelegenheden, 
die niet tot hoofdverblijf dienen - Aanslagjaar 2019 – Bezwaarschrift - beslissing 

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

9 Financiën - Gemeentebelastingen - Belasting op het gebruik van het openbaar 
domein – Aanslagjaar 2020 – Toevoeging vrijstelling – principiële beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen neemt een principiële beslissing om voor 
elke week dat het openbaar domein niet mag gebruikt worden ingevolge de COVID-19 
maatregelen een vermindering toe te staan van 1/52’ste van de belasting, rekening 
houdend met de jaarbelasting van 45 EUR per lopende meter. 
Deze vrijstelling wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad van 28 mei 
2020. 
 

10 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 
diensten - Verdeling Zedelgem Magazine en bewonersbrieven - Hernieuwing contract 
- Periode 07/2020 - 06/2021 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunning - beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht "Verdeling Zedelgem Magazine en 
bewonersbrieven - Hernieuwing contract - Periode 07/2020 - 06/2021" te gunnen aan 
Bpost nv. 
 

11 Juridische zaken - Vraag tot aankoop strook openbaar domein Wilgenlaan conform 
de schattingsprijs - beslissing  

 Het college neemt kennis van het bericht van 30 april 2020 waarbij een akkoord wordt 
gegeven om een gedeelte van het openbaar domein aan te kopen tegen 
schattingsprijs.  De verkoop procedure wordt opgestart. 
 

12 Milieu - Ondersteuning Sesam groenonderhoud periode 18 mei tem eind oktober 
2020 – beslissing  

 
 
 
 

Het college keurt de ondersteuning in het groenonderhoud door Sesam goed voor de 
periode 18 mei -eind oktober 2020. 
 



 

13 Milieu - Ondersteuning Sesam ledigen vuilnisbakjes periode 18 mei tot eind oktober 
2020  – beslissing  

 Het college geeft toelating om in de periode van 18 mei tem eind oktober 2020 het 
ledigen van de straatvuilnisbakjes te laten uitvoeren door Sesam. 
 

14 Openbare werken – organisatie participatie project Groenestraat en bewonersbrief – 
beslissing 

 Het college gaat akkoord met de wijze van organisatie van de participatie en de 
bewonersbrief, met dien verstande dat 'lokale economie' als thema dient vermeld alsook 
dat er eerst een begeleidende mail naar de handelaars dient verstuurd. 
 

15. Personeel- vorming algemeen directeur: opleiding voor realisering leefbare en 
duurzame steden door PPS - beslissing 

 Een degressieve terugbetalingclausule is van toepassing: 1/3 terugbetaling over een 
periode van drie jaar (als betrokkene binnen het eerste jaar na de cursus de organisatie 
verlaat, betaalt zij de kost terug, na 2 jaar 2/3 en na 3 jaar 1/3). 
 

16 Ruimte - Schadegeval Ethias - bespreking 
 Het college bespreekt het dossier. 

 
17 Secretariaat - De Lijn algemene vergadering - aanduiden vertegenwoordiger en 

goedkeuren agenda - beslissing 
 Het college keurt de agenda van de gewone algemene vergadering van De Lijn goed. 

 
18 Secretariaat - EthiasCo - gewone algemene jaarvergadering - agenda en aanduiding 

vertegenwoordiger - beslissing 
 Het college keurt de agenda van de gewone algemene jaarvergadering van EthiasCo 

goed. 
 

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

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

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

 
 


