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1 Burgerzaken - Grondvergunningen - beslissing  
 Het college beslist dat de lijst met de aangevraagde concessies op de begraafplaatsen, 

wordt goedgekeurd. 
 

2. Cultuur - Aanpak cultuurprogrammering - beslissing 
 Dit punt wordt uitgesteld. 

 
3 Cultuur – Toerisme – Fietseluren – bespreking  
 Het college bespreekt het dossier ‘Fietseluren’ en beslist om daar niet verder op in te 

gaan. 
 

4 Cultuur - Toerisme - Vraag om ondersteuning aanbod Zeedijkweg – bespreking 
 Het college bespreekt de vraag en beslist om dit niet financieel of op andere wijze te 

ondersteunen. 
 

5 Evenementen – Organisatie van mini privé-optreden op 30 mei 2020 door Belgian 
Quo Band – beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen stemt in met de organisatie van mini privé-
optreden op 30 mei 2020 door Belgian Quo Band. Dit evenement kan doorgaan op 
voorwaarde dat de algemene evenementenvoorwaarden, de richtlijnen van de betrokken 
diensten en de preventieve maatregelen m.b.t. het coronavirus opgevolgd worden. 
 

6 Financiën – Oprichten multifunctioneel gebouw op de site Sint-Maarten te Loppem – 
wijziging datum indienen offertes – beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord dat de datum voor het 
indienen van de offertes wordt uitgesteld en dat de inschrijvers geïnformeerd worden. 
Aan belfius wordt de opdracht gegeven dit aan te passen op het e-procurement platform. 
 

7 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 
diensten - Aankoop herbruikbare bekers - Goedkeuring eindafrekening - beslissing 

 Het college stelt voor om de eindafrekening voor de opdracht "Aankoop herbruikbare 
bekers" goed te keuren. 
 

8 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 
diensten - Huur medische zuurstofflessen voor het zwembad - Goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunning - beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht "Huur medische zuurstofflessen voor het 
zwembad" te gunnen aan IJsfabriek Strombeek nv. 
 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 
het college van burgemeester en schepenen van 19 mei 2020 - algemeen gedeelte - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

9 Financiën - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 
diensten - Natuur- en landschapsonderhoud door Minawerkers - Dienstjaar 2020 - 
Goedkeuring gunning - beslissing 

 Het college stelt voor om de opdracht "Natuur- en landschapsonderhoud door 
Minawerkers - Dienstjaar 2020" te gunnen aan OptimaT. 
 

10 Juridische zaken -  Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg, sectie burgerlijke 
rechtbank, dd.5 mei 2020 - kennisname  

 Het college neemt kennis van het vonnis van de rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge, 
sectie burgerlijke rechtbank d.d. 5 mei 2020.  De vordering van tegenpartij werd als 
ongegrond afgewezen. 
 

11 Milieu - Ondernemersloket – Voorstel tot uitrol campagne ‘Winkel lokaal’ op het 
grondgebied Zedelgem- beslissing  

 Het college van burgemeester en schepenen keurt de campagne ‘Winkel lokaal’ goed. Het 
college dient hiervoor een beslissing te maken over het te voorziene budget (1.040 euro 
ten laste van de gemeente) om te verdelen over de ingezonden formulieren. 
Het college kiest voor het voorstel van affiche met de afbeelding van het kind in het 
winkelkarretje met de afmeting 420 cm op 297 cm en stelt voor om de affiches in het 
straatbeeld op te hangen.  De beslissing van het college is er om de affiches ook op 
banner te drukken en deze in de gebruikelijke frames aan de invalswegen te plaatsen. 
(per deelgemeente een frame) 
 

12. Openbare Werken – Verkaveling in de Ossebilkstraat – afleveren 
verkoopbaarheidsattest - beslissing 

 Het college beslist om het verkoopbaarheidsattest voor de verkaveling in de 
Ossebilkstraat af te leveren. 
 

13 Openbare werken - Verkaveling langs de Brugse Heirweg 163 te Aartrijke – 
goedkeuring uitvoeringsdossier en bepaling borg - beslissing 

 Het college geeft goedkeuring op het uitvoeringsdossier van de verkaveling aan de 
Brugse Heirweg 163 en de borg in kader van het afleveren van het 
verkoopbaarheidsattest 
 

14 Preventie - Gebruik van mondmaskers voor het personeel - beslissing. 
 Het college beslist als volgt over het dragen van een mondmasker: 

- een mondmasker is verplicht vanaf het betreden van het openbaar gebouw, behalve 
voor plaatsen die niet voor het publiek toegankelijk zijn of de eigen werklocatie op 
voorwaarde dat je sociale distancing kunt bewaren; dit geldt zowel ten aanzien van 
collega's als van publiek; in die zin dient het personeel het mondmasker steeds bij zich te 
hebben 
- een mondmasker is hoe dan ook verplicht binnen en buiten als de social distancing niet 
gegarandeerd kan worden of als er geen andere beschermingsmiddelen (plexiglas bvb.) 
zijn; dit geldt zowel ten aanzien van collega's als van publiek; in die zin dient het 
personeel het mondmasker steeds bij zich te hebben 
- een mondmasker is verplicht bij ceremoniële gebeurtenissen (bvb. begrafenis, huwelijk) 
 

15 Secretariaat - Aanvraag heropening Fietsbieb door Beweging.net - beslissing 
 Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de fietsbieb terug de deuren kan 

openen in  de lokalen van Groenhove en dit vanaf 25 mei 2020. 
 

16 Secretariaat – Verzekering alle risico’s elektronica – Aanpassing – goedkeuring  
 Het college keurt het bijvoegsel nr. 014 goed van de polis nr. 45.047.910 ‘alle risico’s 

elektronica’. 
 



 

17 Sport - Opstart sportactiviteiten nav Corona maatregelen - goedkeuring 
 Het college volgt de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad. Voor wat het gebruik 

van de gemeentelijke outdoor accommodatie betreft, worden de federale richtlijnen 
gevolgd. Verenigingen kunnen een aanvraag indienen bij de gemeente. De verenigingen 
die trainingen of lessen wensen op te starten moeten dit doen volgens de vooropgestelde 
richtlijnen. De groepen mogen niet groter zijn dan 20 personen en sportclubs mogen 
alleen heropenen op voorwaarde dat alle maatregelen worden genomen om de veiligheid 
van de sporters te waarborgen. Ze bezorgen hiervoor op voorhand een plan van aanpak . 
De sportdienst kan een beperkt sportaanbod uitwerken zodat groepslessen voor 
volwassenen tot maximum 20 personen georganiseerd kunnen worden in openlucht. 
Groepslessen voor senioren worden niet opgestart. Vinkenzettingen kunnen vanaf 18 mei 
opgestart worden mits het naleven van de richtlijnen. De verenigingen dienen hiervoor 
een plan van aanpak in.  Het skatepark op de Groene Meersen wordt geopend volgens de 
volgende voorwaarden: er mogen maximaal 6 skaters tegelijkertijd op het skatepark 
aanwezig zijn, de richtlijnen van Bataljong vzw worden gecommuniceerd , hetskatepark 
wordt geopend tussen 10u en 17u: de nodige signalisatie wordt geplaatst, er gebeuren 
steekproeven en controles door het personeel van de groene meersen en dit wordt 
geafficheerd op het skatepark 
Alle gemeentelijke en OCMW indoor accommodaties blijven tot nader orde gesloten. 
 

18 Vrije Tijd - Ik zomer West-Vlaams - bespreking 
 Het college bespreekt de voorgestelde projecten voor de campagne "Ik zomer West-

Vlaams" en beslist zich als gemeente Zedelgem in de campagne in te schrijven. 
 

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

 
20 Secretariaat - Gemeenteraad - agenda 
 Het college vraagt aan de voorzitter om de voorgestelde agendapunten op te nemen op 

de zitting van de gemeenteraad van 28 mei 2020. 
 

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

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

 
 


