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1 Covid 19 corona virus - Relanceplan - bespreking 
 Het college bespreekt de documenten die de administratie voorbereidde in het licht van 

het Corona-relanceplan dat het bestuur wil vastleggen. 
 

2 Evenementen - Gebruik van gemeentelijke accommodatie door niet-erkende 
organisaties en verenigingen: organisaties kinderopvang en vaderlandslievende 
verenigingen - beslissing 

 Het college stemt in met het voorstel van de diensten. De partners van het overleg lokale 
kinderopvang kunnen gratis gebruik kunnen maken van materiaal van de uitleendienst 
en de gemeentelijke accommodaties kunnen gehuurd worden aan tarief erkende 
vereniging. Vaderlandslievende verenigingen/NSB-afdelingen kunnen voor de organisatie 
van activiteiten direct gelinkt aan de gemeentelijke activiteitenkalender gratis gebruik 
maken van de gemeentelijke accommodaties en materiaal van de uitleendienst. Voor de 
organisatie van activiteiten niet direct gelinkt aan de gemeentelijke activiteitenkalender 
(met name eigen organisaties), kunnen zij gratis gebruik maken van materiaal van de 
uitleendienst en gemeentelijke accommodaties huren aan het tarief erkende 
verenigingen. 
 

3 Evenementen - Groepsactiviteiten, trainingen en lessen in de buitenlucht op 
openbaar domein - beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen beslist dat georganiseerde 
groepsactiviteiten, trainingen en lessen in de buitenlucht op openbaar domein mogelijk 
zijn. De organisator dient hiervoor een schriftelijke of online aanvraag in en stelt een plan 
van aanpak, in kader van maatregelen omtrent het coronavirus, op. Elke aanvraag wordt 
afgetoetst aan de vooropgestelde criteria en ontvangt een goedkeuring per brief. 
 

4 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 
ongegrond is. 
 

5 Financiën - Gemeentebelastingen - Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier 
belasting op de verspreiding van reclamedrukwerk - Aanslagjaar 2019 - Generatie 2 – 
beslissing 

 Het college van burgemeester en schepenen stelt het kohier, betreffende de belasting op 
de verspreiding van reclamedrukwerk, vast en verklaart het kohier, bestaande uit 5 
artikelen, uitvoerbaar voor een totaal bedrag van 2.677,68 EUR. 
 

Lijst van de besluiten van de vergadering van 
het college van burgemeester en schepenen van 2 juni 2020 - algemeen gedeelte - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

6 Juridische zaken - Dossier verkoop gronden Schoolstraat Aartrijke - 
Schattingsverslag - beslissing  

 Het college neemt kennis van het schattingsverslag d.d. 11 mei 2020 van de gronden 
gelegen langs de Schoolstraat in Aaartrijke. De verdere bestemming van deze gronden 
wordt verder onderzocht. 
 

7 Juridische zaken - GOG Plaatsebeek - Brief raadsman tegenpartij - kennisname 
 Het college neemt kennis van de brief van de raadsman van de tegenpartij. De 

onteigeningsprocedure hangende voor de vrederechter zal in deze zaak weer worden 
geactiveerd. 
 

8 Juridische zaken - Vraag tot aankoop gedeelte openbaar domein  Dahlialaan 
Zedelgem   - beslissing  

 Het college gaat niet in op het verzoek om een gedeelte van het openbaar domein in de 
Dahlialaan te verkopen. 
 

9 Juridische zaken - Vraag tot aankoop gedeelte openbaar domein Muscarstraat - 
beslissing  

 Het college beslist om niet in te gaan op het verzoek om een gedeelte van het openbaar 
domein in de Muscarstraat te verkopen. 
 

10 Juridische zaken - Vraag tot eventuele aankoop gedeelte openbaar domein Ieperweg 
- beslissing  

 Het college beslist niet in te gaan op het verzoek van de aangelanden om een perceel 
openbaar domein aan hen te verkopen.  Deze verkoop kan enkel via openbare verkoop 
gebeuren omdat het geen restperceel betreft. 
 

11 Milieu - Ondersteuning groenonderhoud tennis Loppem  - beslissing  
 Het college keurt een ondersteuning voor het ophalen van groenafval in de tennis van 

Loppem goed. 
 

12 Milieu - Reglement straatgeveltuintjes –principiële goedkeuring 
 Het college van burgemeester en schepenen geeft principiële goedkeuring aan het 

reglement voor straatgeveltuintjes. 
 

13 Milieu - Technische dienst vastleggen gebruik nadars juli-augustus 2020 - beslissing 
 Het college van burgemeester en schepenen keurt het voorstel in van aantal nadars dat in 

het kader van de coronamaatregelen per activiteit maximaal kan worden uitgeleend 
goed, met uitzondering van de nadars die aan de horeca voorgesteld worden. Aan de 
horeca dienen rollinten ter beschikking gesteld. 
Nadars die ter beschikking gesteld worden omwille van de coronamaatregelen worden 
niet  aangerekend. 
 

14 Openbare werken – Aanleg van een voetpad  in de koningin Astridstraat – ontwerp 
voor vergunningsaanvraag - beslissing 

 Het college beslist om de vergunningsaanvraag in te dienen volgens aangeleverd 
ontwerpplan. 
 

15. Openbare werken – Verkaveling in de kastanjedreef – opmaak lasten - bespreking 
 Dit punt wordt uitgesteld naar de volgende zitting. 

 
16 Openbare Werken – Verkaveling langs de Brugse Heirweg 163 – afleveren 

verkoopbaarheidsattest - beslissing 
 Het college beslist om het verkoopbaarheidsattest af te leveren voor de verkaveling aan 

de Brugse Heirweg 163. 



 

 
17 Personeel- Vacantverklaring van een halftijdse functie van administratief-

communicatief medewerker Ginter- beslissing 
 Het college beslist om een halftijdse betrekking van administratief en communicatief 

medewerker (niveau C1-C3) met arbeidsovereenkomst tot eind 2025 in contractueel 
verband open te verklaren en in te vullen via een aanwervingsprocedure. 
 

18 Personeel- Wijziging personeelsformatie - beslissing 
 Het college keurt de voorgestelde wijziging van de personeelsformatie goed. 

 
19 Personeel- Wijziging prikklokreglement- bibliotheek- beslissing 
 Het college beslist om de aangepaste uurroosters van de bibliotheek in het 

prikklokreglement goed te keuren. 
 

20 Secretariaat - Cevi statuaire algemene vergadering - aanduiden vertegenwoordiger - 
goedkeuren agenda 

 Het college keurt de agenda goed van de statutaire algemene vergadering van Cevi vzw. 
 

21 Sociale zaken – Warme Gemeente – Warme William Doe-Boekje voor alle kinderen 
tussen 6 en 12 jaar - kennisname   

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de aankoop van het 
Warme William Doe Boekje, dat ter beschikking gesteld wordt van alle Zedelgemse 
kinderen tussen 6 jaar en 12 jaar. 
 

22 Vrije Tijd - Ik zomer West-Vlaams - beslissing 
 Het college gaat akkoord zich te engageren binnen het programma “Ik zomer West-

Vlaams” van de provincie West-Vlaanderen en de voorgestelde activiteiten voor een 
lokaal belevingsaanbod in de gemeente Zedelgem hiervoor formeel in te dienen. 
 

23 Communicatie - Externe communicatie - bespreking 
 Het college bespreekt dit punt. 

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

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

 
 


